L’expressió escrita de l’oralitat
Josep M. Mestres
Lingüista i traductor intèrpret jurat

Hi ha molt poques veritats absolutes en aquest món, però crec que tothom pot convenir amb mi que ningú no escriu com parla i que ningú no parla com escriu, malgrat la pedanteria de què alguns fan ostentació, si no és que es limiten a llegir literalment un text
escrit prèviament.
Transformem l’oralitat en escriptura d’una manera natural, perquè la traducció
d’una forma d’expressió del pensament en una altra s’esdevé automàticament. Al
capdavall, el pensament es pot considerar que es manifesta internament d’una manera oral. I hom diria que l’escriptura hauria de tenir els elements necessaris per a la
transcripció de l’oralitat, com ara els mots, els signes de puntuació, la disposició del
text en unitats sintàctiques i paràgrafs, etc.
Tanmateix, si hi pensem una mica, ens adonem que, per exemple, els signes de
puntuació no coincideixen exactament amb les pauses del discurs oral i que les unitats de la llengua oral (basades en l’entonació sobretot) no equivalen a la llengua escrita (l’oració).
En qualsevol manifestació oral, es produeix un intercanvi d’informació, no
necessàriament verbal, entre l’emissor i el receptor que afecta, d’alguna manera, el
desenvolupament del discurs. Aquest intercanvi d’informació és pràcticament imperceptible en el text escrit resultat d’una transcripció que no tingui finalitat científica.
Podríem dir, doncs, amb paraules de Vicent Salvador, que la transcripció és «una
pràctica traïdora que ven el fill de la paraula per quatre signes gràfics mal girats».1
1. Vicent SALVADOR, «Els registres orals», a Antoni FERRANDO (ed.), La llengua als mitjans de comunicació,
València, Institut de Filologia Valenciana, Universitat de València, 1990, p. 212.
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És curiós que l’anàlisi del discurs, que tan de moda està darrerament, en general
s’ocupi separadament dels textos orals i dels textos escrits: és a dir, de l’oposició entre
l’oral i l’escrit. Però hi ha molt poca literatura sobre aquesta disciplina que tracti, ni
que sigui parcialment, de la correlació entre oral i escrit: és a dir, de les característiques
del procés que s’esdevé quan anem de l’oralitat a l’escriptura. La consulta de les referències bibliogràfiques que figuren al final d’aquest treball ha palesat aquesta migradesa bibliogràfica, pel resultat decebedor que n’he obtingut.
A més, és simptomàtic que s’hagi publicat bastant sobre el discurs escrit que ha
d’ésser llegit o recitat; però gairebé res sobre el procés invers, que és l’objecte d’aquesta lliçó i que espero que serà prou interessant per a tothom.

1. Les diferències entre discurs oral i discurs escrit
Segons Lluís Payrató,2 el text és el producte lingüístic que es pren com a unitat en una
anàlisi de la llengua feta amb independència del context, és una unitat formada per
un conjunt d’oracions i constitueix l’objecte d’estudi de la lingüística textual; mentre que el discurs és el text lingüístic estudiat en relació amb les seves condicions de
producció, és a dir, amb el context en què s’elabora; és una unitat formada per un
conjunt d’enunciats, comparables en l’ús a les oracions del sistema. Discurs i enunciat
se situen, doncs, en el nivell de l’actuació del parlant (reflex de la seva competència) o
de la parla (manifestació de la llengua).
En aquest treball, però, tractaré el text com un fragment de discurs oral que és
l’objecte d’un estudi concret.
Comparant el discurs oral amb el discurs escrit, podem distingir-ne les característiques contextuals (referides al context de la comunicació) i les característiques textuals (referides al missatge de la mateixa comunicació) que figuren en el quadre 1.
Aquestes diferències, sens dubte, determinen en bona part les transformacions
que cal aplicar a un text oral perquè esdevingui escrit, per bé que, generalment, se’n
pugui reconèixer, ni que sigui remotament, l’origen.

2. Lluís PAYRATÓ, Català col·loquial: Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana, València, Universitat de
València, 1988, p. 68-69.
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QUADRE 1
Diferències entre discurs oral i discurs escrit3
C
o
n
t
e
x
t
u
a
l
s

Característiques
canal
percepció
espontaneïtat
immediatesa de la
comunicació en l’espai i
en el temps
durada de la comunicació
codis no verbals
interacció
registre lingüístic
tema
grau de formalitat
propòsit
selecció de la informació
estructura del discurs
estructures estereotipades

T
e
x
t
u
a
l
s

elements paralingüístics
codis no verbals
tipus de referències
unitat gramatical
enunciats
frases inacabades
ordre dels elements
lèxic marcat
mots comodí
mots paràsit i tics lingüístics

Discurs oral
auditiu
successiva
sí

Discurs escrit
visual
simultània
no
(discurs elaborat)

sí

no

efímera
sí
sí
més aviat dialectal
general
baix
objectiu
poc rigorosa

perllongada
no
no
estàndard
específic
alt
subjectiu
molt precisa
(només allò que és rellevant)
oberta
tancada
(modificable)
(segons un esquema planificat)
no gaires
sí
(fórmules i convencions,
frases fetes...)
abundants
limitats
(ritme, to, velocitat)
(tipografia, claudàtors, *, §)
sí
gairebé cap
(ulls, mans, gestos)
(distribució espacial text)
exofòriques
endofòriques
(context, situació)
(text)
enunciat
oració
(la sintaxi s’explicita)
expressius i connatius
enunciatius
sí
gairebé cap
variable
estable
(subjecte + verb + predicat)
no
sí
sí
no
(cosa, dallò, fotre)
(mots equivalents i precisos)
sí (eh, mmm; tu!, sí?, ei!)
no

3. Extret de Mercè ESPUNY, Elisenda PIFARRÉ i Montse PUIGGRÓS, Anàlisi del discurs (treball de recerca),
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2001 (inèdit).
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2. És possible una transcripció realment literal?
Per tot el que acabem de veure, més d’una vegada m’he plantejat –i potser vosaltres
també– si és possible transcriure un text oral al cent per cent, si el podem traslladar
al paper completament, absolutament; amb tota literalitat i amb tota fidelitat.
D’entrada, sense reflexionar-hi gaire, podríem dir que sí, que ha d’ésser possible
amb tots els mitjans tècnics que tenim actualment. Imagineu, per exemple, que poguéssim disposar d’una màquina que fos capaç de traslladar a l’ordinador gairebé literalment cada paraula que pronunciéssim d’un text llegit en veu alta. De fet, ja hi
comença a haver programaris que són capaços de reconèixer la veu (no en català, és
clar), però cal ensinistrar-los, i encara són lluny de la perfecció. Però fem la ficció que
sí, que disposem d’una màquina quasi perfecta que és capaç d’entendre tots els mots,
independentment de la inflexió o de l’estat de la veu, i d’escriure’ls en un programa
de tractament de textos sense fer cap falta d’ortografia (tot i que, això darrer, encara
no ho poden fer els programaris actuals).
Ens podríem trobar amb un text de la mena com el que figura en el quadre 2.
QUADRE 2
Mostra figurada de transcripció automàtica4
daltres diumenges sha llevat més tard que avui a quinora diuen que vindran pregunta
mirantse al mirall del lavabo la florentina sacosta al trinxant i agafa la carta li costa de
trobar el que busca finalment llegeix compten ser aquí a la una el rellotge que Manuel ha
deixat al prestatge del lavabo assenyala un quart donze sobra temps es passa la mà pel pèl
de la galta lentament el diumenge tot ho fa més a poc a poc després ten faltarà com sempre
la florentina escombra enèrgicament de tant en tant mira cap a la terrassa on la tina fa
voltes en un tricicle i en Claudi assegut a terra jugam les agulles destendre roba al lavabo
en Manuel prepara la maquineta dafaitar quant de temps fa que no ha vingut el teu germà
ella satura les mans al mànec de lescombra mira doncs ja fa lany pel naixement del nen
queda massa lluny el poble diu en Manuel pessigantse la pell del sotabarba per ells el que
queda lluny és Barcelona sí esclar els diumenges hi ha menys sorolls

4. Fragment de la novel·la de Josep Maria ESPINÀS L’últim replà (2a ed., Barcelona, Selecta, 1962,
p. 115-116). Tot i haver-ne fet una lectura pausada en veu alta sense neutralitzar les vocals per a facilitar
la tasca del programari imaginari, aquesta aplicació informàtica ha hagut de senyalar amb una trama de
color gris uns quants «mots» irrecognoscibles perquè els corregim; tanmateix, no pot detectar alguns
noms propis, com florentina o tina, ni determinades combinacions de verbs amb pronoms febles, com
ten (‘te’n’) o satura (‘s’atura’), ni algunes elisions degudes a la fonètica sintàctica, com quinora (per ‘quina
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Aquest garbuix de paraules esdevindria pràcticament inintel·ligible a qui el llegís
si no hi afegíssim la puntuació adequada.
En la nostra ficció, després d’haver-lo contrastat escoltant l’enregistrament
sonor corresponent, n’hem pogut interpretar el contingut i identificar les frases, sobretot per l’entonació i les pauses, l’hem pogut puntuar i ens ha quedat tal com podem veure en el quadre 3.
QUADRE 3
Text del quadre 2 després d’haver estat desambiguat i puntuat
D’altres diumenges s’ha llevat més tard que avui.
–A quina hora diuen que vindran? –pregunta, mirant-se al mirall del lavabo.
La Florentina s’acosta al trinxant i agafa la carta. Li costa de trobar el que busca.
Finalment llegeix:
–Compten ser aquí a la una.
El rellotge que Manuel ha deixat al prestatge del lavabo assenyala un quart d’onze.
–Sobra temps.
Es passa la mà pel pèl de la galta, lentament. El diumenge tot ho fa més a poc a poc.
–Després te’n faltarà, com sempre.
La Florentina escombra, enèrgicament. De tant en tant mira cap a la terrassa, on la
Tina fa voltes en un tricicle i en Claudi, assegut a terra, juga amb les agulles d’estendre
roba.
Al lavabo, en Manuel prepara la maquineta d’afaitar.
–Quant de temps fa que no ha vingut el teu germà?
Ella s’atura, les mans al mànec de l’escombra:
–Mira, doncs ja fa l’any. Pel naixement del nen...
–Queda massa lluny, el poble –diu en Manuel, pessigant-se la pell del sotabarba.
–Per ells, el que queda lluny és Barcelona.
–Sí, és clar.
Els diumenges hi ha menys sorolls.

Visualment, no s’assembla gaire al del quadre 2, oi?
D’altra banda, no sé si heu fet mai la prova de transcriure vosaltres mateixos un
fragment d’un parlament o d’una entrevista que hàgiu pogut escoltar. Oi que no és
tan senzill com podria semblar a primera vista?: sentireu mots inintel·ligibles («genitat de catunya», en comptes de «Generalitat de Catalunya»), frases tallades a mig
hora’) o jugam (per ‘juga amb’), ni les partícules apostrofades, ni pronúncies agrupades de caire col·loquial si aquestes coincideixen amb mots que figuren al seu vocabulari intern.
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enunciar («i per això li vaig dir que..., i després, no s’ho pensi, també vaig suposar que
hi voldria anar»), frases escapçades pel començament («dir que no hi estic d’acord»,
en comptes de «vull dir que no hi estic d’acord»), reduplicacions («doncs, doncs»,
«etcètera, etcètera, etcètera»), renecs («conxo!», «collons!»), incorreccions sintàctiques i morfològiques greus («els casos als que ens referim», en comptes d’«els casos a
què ens referim» o «els casos als quals ens referim»), estrangerismes i calcs diversos
(«li va faltar el canto d’un duro», en comptes de «li va anar d’un pèl»), ignorància palesa («vist, això, in grosso modo», en comptes de «vist, això, grosso modo»), citacions inexactes o mal traduïdes («i alea iacta est, és a dir, “hala, ja està”»; sense comentaris), etcètera.
Podríem dir que només les transcripcions fonètiques –que no tenen per objectiu, en principi, difondre un text per posar-lo a l’abast del públic general– mantenen
una fidelitat absoluta respecte al discurs oral, per bé que hem de reconèixer que generalment la transcripció fonètica també se simplifica lleugerament per a la comoditat de qui transcriu i de qui llegeix.
Encara us podria oferir un altre exemple d’aquesta impossibilitat: el guió teatral
d’un text clàssic, per exemple. Creieu que si l’autor o l’autora haguessin posat totes
les acotacions de situació i capteniment del personatge –absolutament totes–, i l’actor o l’actriu no s’apartessin gens del text original, sentiríem el text sempre de la mateixa manera? Afortunadament, no és així (quin avorriment, si no!); penseu, per exemple, en l’execució d’una peça de música clàssica: les notes són sempre les mateixes,
però la interpretació no.
Per tant, sembla que podem cloure aquest primer punt afirmant que el trasllat a
text escrit d’un text oral és sempre reduccionista, en més o menys mesura. Si hi ha
diferents maneres de transcriure un text oral, quantes classes de transcripció hi ha i
de què depèn la reducció que hi apliquem?: ho veurem tot seguit.

3. Les condicions per a la transcripció del discurs oral
En principi, si parlem de traslladar discurs oral a discurs escrit, necessitem, inexcusablement, un text oral de partida per a obtenir un text escrit com a resultat de la transcripció (que és el text transcrit). A més del text transcrit, hem de tenir en compte també el que
anomenaré a partir d’ara context de la transcripció, és a dir, la informació complementària
que acompanya el text mateix de la transcripció i que engloba les limitacions intrínseques per a reflectir les formes no verbals de comunicació i la possibilitat de fer servir en
el text final marcadors discursius, acotacions, comentaris o un resum introductori.
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Hem de distingir també els termes literalitat, ‘correspondència íntegra i perfecta
entre el text oral i el text escrit’, i fidelitat, ‘literalitat que dóna compte també de les
manifestacions no verbals del discurs’.
La transcripció de textos orals no segueix sempre el mateix procés, tal com podem veure en el quadre 4:
a) Es pot partir d’un text escrit prèviament, el qual és llegit en veu alta, és recollit
mitjançant notes escrites a mà o en una cinta magnetofònica i és transcrit per a donar
un original mecanografiat en brut (recorregut E →L → {N / C} →Transcripció).
b) Es pot partir d’un text oral més o menys improvisat (això és, amb notes o amb un
text redactat de suport, però sense llegir-lo), que és recollit mitjançant una cinta magnetofònica, notes preses a mà o taquigrafia/taquimecanografia i que és transcrit per a
donar un original mecanografiat en brut (recorregut O →{C / N / T} →Transcripció).
c) Es pot partir de la imaginació de l’autor/ra d’una obra de ficció, que transcriu en
brut els diàlegs que vol que diguin els seus personatges (recorregut I →Transcripció).
QUADRE 4
Processos de transcripció
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Al final de tots aquests recorreguts hi ha la possibilitat fer una o diverses revisions del text en brut (a cura de l’autor/ra, del transcriptor/ra o de l’editor/ra) i, finalment, el text en net se’n va a la destinació final, que pot ésser la publicació o l’arxiu.
D’altra banda, els factors que he pogut comprovar que condicionen la transcripció, establerts empíricament a partir de l’estudi de múltiples transcripcions i a partir
de l’escassa bibliografia teòrica corresponent, són els següents:
1r) El text de partida. Cal tenir en compte si realment es parteix d’un text oral (lletra O –‘oralitat més o menys improvisada’– del quadre 4), o bé d’un d’escrit que serveix també per a dir en veu alta allò que veurem escrit posteriorment, com ara els casos de la subtitulació o de les actes de congressos (lletres E –‘text escrit previ a
l’oralitat’– i L –‘lectura en veu alta més o menys literal d’un text escrit prèviament’–
del quadre 4). Moltes vegades acceptem sense cap escrúpol la ficció que allò que podem llegir es correspon «literalment» amb allò que s’ha dit o que suposadament diu
un personatge, com passa amb les ponències publicades i amb les bafarades de les tires dels còmics (lletra I –‘oralitat imaginada’– del quadre 4).
2n) El nombre de locutors que intervenen en el text oral. El nombre de locutors que intervenen en el text oral de partida comporta una disposició determinada del text escrit;
p. ex., en el cas dels diàlegs, que tenen una puntuació diferent de la puntuació del
text general. Quan intervé un sol locutor, parlem de monòleg, i quan són més d’un,
parlem de diàleg. En la subtitulació, els parlaments dels diversos personatges s’acostumen a escriure amb colors diferents.
3r) El grau de formalitat del text oral. Com més informal –o espontani– és un text,
més difícil és dur a terme una transcripció literal i fidel.
4t) El grau de correcció lingüística del text oral. Un bon nivell lingüístic en el discurs oral
facilita –i molt– la tasca de la transcripció, perquè, entre altres coses, evita haver de
decidir si una determinada transgressió de la norma és un lapsus o és volguda, i, si és
volguda, com l’hem de marcar (entre cometes, en cursiva, etc.). De vegades, aquest
factor va aparellat amb l’anterior (el grau de formalitat del text oral).
5è) El sistema de transcripció. El mitjà per a recollir el text oral també determina la
possibilitat real de garantir la fidelitat de la transcripció posterior. Així, no es pot
comparar l’exactitud d’un enregistrament magnetofònic amb una transcripció taquigràfica, on sempre es poden perdre matisos o paraules, que després són molt difícils de recuperar; per això, quan s’ha de garantir la fidelitat d’una transcripció d’aquesta mena, s’acostumen a fer servir més d’un taquígraf/fa alhora. En principi, hi ha
quatre sistemes per a la presa d’un discurs oral: l’enregistrament magnetofònic (lletra C –‘cinta magnetofònica’– del quadre 4), a partir del qual es pica directament a
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l’ordinador mitjançant el programa de tractament de textos o bé es transcriu fonèticament a mà; el taquimecanogràfic, mitjançant signes especials escrits amb una màquina adequada a aquesta finalitat (lletra T –‘taquigrafia o taquimecanografia’– del
mateix quadre); el taquigràfic, mitjançant signes especials escrits a mà (també lletra
T –‘taquigrafia o taquimecanografia’– del mateix quadre), i les notes manuscrites
(apunts) preses durant la sessió, que permeten de reelaborar el discurs posteriorment amb l’ajut de la memòria (lletres N –‘notes preses a mà’– del quadre 4).
6è) Les aptituds professionals del transcriptor/ra. La bona oïda, la formació lingüística i
ortotipogràfica i el domini de la mecanografia del transcriptor/ra són bàsics per a reeixir en una transcripció. L’experiència i el coneixement general del món són els
complements més necessaris del treball de transcripció. Una mala transcripció deguda a una formació insuficient o a algun defecte auditiu del transcriptor/ra pot produir un text escrit sense cap mena de garanties pel que fa a la fidelitat.
7è) La finalitat de la transcripció. La finalitat del text transcrit determina igualment el
grau de fidelitat que s’exigeix al text resultant. No és el mateix el text d’una conferència que s’ha d’editar que el discurs parlamentari que s’ha publicar en el diari de
sessions corresponent. La intervenció volguda –de vegades, premeditada– del transcriptor/ra pot desfigurar bastant el text oral.
8è) Els destinataris primers de la transcripció. El públic al qual es destina, en principi, la
transcripció també en condiciona la classe. P. ex., sovint les versions subtitulades per
al públic en general i les versions adreçades al col·lectiu de discapacitats auditius difereixen ostensiblement.
9è) La difusió de la transcripció. La difusió que hagi de tenir la transcripció en condiciona les marques discursives, els comentaris i altres detalls.
10è) Les limitacions intrínseques del text escrit. En el discurs oral, especialment si hi ha
relació visual entre la persona emissora i la persona receptora, es donen formes no
verbals de comunicació, com ara gestos i mirades, que són impossibles de reproduir
per escrit si no s’afegeix una acotació o un comentari a la transcripció. Així mateix,
determinades entonacions (ironia, sarcasme, emoció, etc.) no es poden reproduir
amb prou fidelitat.
11è) L’ús de marcadors discursius. L’ús de tota classe de marcadors discursius –sintàctics
o ortotipogràfics, com els signes d’interrogació i d’admiració– donen més vivesa a la
transcripció i li confereixen una aparença de versemblança com a discurs oral transcrit.
5. M. Antonia MARTÍN i José PORTOLÉS, «Los marcadores del discurso», a Ignacio BOSQUE i Violeta DEMONTE (dir.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa, 1999, p. 4051-4214.
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Segons María Antonia Martín i José Portolés,5 els marcadors són un mitjà de la
llengua per a facilitar l’articulació entre el que s’ha dit i el seu context. No ha de fer
estrany, per tant, que un context diferent comporti un ús diferent d’aquestes unitats
(bé!, home! i vinga! apareixen molt més sovint en el discurs oral que en l’escrit, per
exemple). Són marcadors els elements estructuradors de la informació, que no tenen significat argumentatiu (doncs, primerament, a propòsit d’això); els connectors, que vinculen semànticament i pragmàticament fragments de discurs (a més, per tant, en canvi); els
reformuladors, que permeten formular d’una manera més adequada allò que s’acaba de
dir (o sigui, més aviat, de tota manera, al capdavall); els operadors argumentatius, que condicionen
les possibilitats argumentatives del fragment en què es troben (en el fons, per exemple), i
els marcadors conversacionals, que són els que apareixen més freqüentment en una conversa (és clar, d’acord, dona, eh).
12è) Les acotacions de la transcripció. Les acotacions són les indicacions de les accions o
gestos que fan els locutors, i s’indiquen amb una tipografia diferent de la del text del
discurs i sovint es confonen amb els comentaris, especialment en les entrevistes, per
bé que generalment són més breus i no tenen una estructura tan definida. N’hi ha de
dues menes: les que s’intercalen en el discurs per a indicar els moviments dels personatges, i les que se situen al començament d’una interacció per a assenyalar el to de
les paraules que vénen a continuació i a qui s’adrecen. En tots dos casos, són frases
breus que segueixen una sintaxi elemental.
13è) Els comentaris del transcriptor/ra. Els comentaris que de vegades afegeix el transcriptor/ra sobre l’actitud del locutor/ra o sobre alguna particularitat de l’expressió
d’aquest poden facilitar la comprensió correcta del discurs oral transcrit; però també
poden ésser tendenciosos, especialment si el transcriptor/ra experimenta alguna
mena d’animadversió envers el locutor/ra.
14è) La presència d’un resum introductori de la transcripció. Un resum expositiu previ al
text de la transcripció pot ajudar a situar el personatge (si es tracta d’una entrevista)
o a tenir en compte determinades condicions en què s’ha dut a terme la transcripció.
15è) La revisió posterior de la transcripció. El fet que la persona que ha pronunciat el
text oral revisi el text transcrit (cf. el quadre 4) és una garantia de qualitat de la transcripció i un exercici de coherència professional. De vegades, la revisió és feta pel mateix transcriptor/ra o per un corrector/ra.
Totes aquestes característiques ens han de permetre de fer-nos una idea aproximada del grau de fidelitat global d’un procés de transcripció determinat, i també
d’ordenar els processos de transcripció de menys a més fidelitat. Recordem que la fidelitat es pot definir com la literalitat textual de la transcripció acompanyada de la in-
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formació complementària que ha de permetre que ens fem càrrec del que realment
s’ha dit i com s’ha dit.

4. Tipus de transcripció
Una vegada hem vist els aspectes més rellevants que determinen la transcripció, podem definir i classificar les transcripcions d’acord amb aquests paràmetres.
En el quadre 5 podem veure les vint grans classes de documents que són el resultat de la transcripció d’un text oral que he identificat en preparar aquesta lliçó. He
d’advertir, però, que la literatura sobre anàlisi del discurs que s’ocupa d’una manera
general del trasllat de llengua oral a llengua escrita en el sentit que aquí interessa és
absolutament insignificant pel que he pogut constatar consultant els catàlegs de les
biblioteques universitàries de Catalunya i conversant amb especialistes del ram (vegeu les referències recollides en la bibliografia).6
No podem oblidar que també hi ha altres maneres de traslladar un text oral,
com ara el llenguatge de signes dels sords, que es fa servir com a interpretació simultània d’un discurs o parlament i per a comunicar-se en la vida quotidiana.
Aquest llenguatge, tot i no ésser escrit, pateix en certa mesura els mateixos problemes de reducció i simplificació que tenen els subtítols, com veurem, per bé que es
pot planificar el discurs oral per a facilitar la fidelitat en el trasllat al llenguatge de signes. En aquest cas, no hi ha cap limitació en la comunicació gestual.
Abans de començar a descriure específicament cada classe de document resultant d’una transcripció, cal tenir en compte que no es tracta de classes pures i excloents, sinó que sovint es barregen i s’aprofiten transcripcions de classes diferents en
un mateix discurs.

6. En aquest sentit, vull aprofitar l’avinentesa per a agrair a Daniel Cassany, Mercè Espuny, Josep
Ferrer, Bruguers Jardí, Agustí Pou, Carles Riera, Mila Segarra i Anna M. Torrent les orientacions que
m’han donat i les obres i referències bibliogràfiques que m’han facilitat.

84

L’ORALITAT I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

4.1. Els apunts de classe
Els apunts de classe són el resum que fan els alumnes de les explicacions del professor/ra a
partir de les notes preses a mà durant les classes (vegeu-ne una mostra en el quadre 6).
En els apunts de classe partim del text oral (amb algun suport escrit a la pissarra
o extret d’una fotocòpia) del professor/ra i arribem a un text escrit de formalitat i
correcció mitjanes, però tenen un grau de fidelitat global molt baix perquè no es pot
tornar a escoltar l’original, ni l’autor/ra pot revisar-ne el resultat, fet que ens porta a
una reinvenció del discurs escoltat.
QUADRE 6
Apunts de classe (I)
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L’única manera d’augmentar el grau de fidelitat textual és prendre els apunts taquigràficament, com, per exemple, va fer Joan Miravitlles en les lliçons del Curs superior de català impartit per Pompeu Fabra durant el curs 1934-1935 a la Universitat
de Barcelona (vegeu-ne un fragment en el quadre 7).
QUADRE 7
Apunts de classe (II)7

7. Joan MIRAVITLLES, Apunts taquigràfics del Curs superior de català (1934-1935) professat per Pompeu Fabra a la
Universitat Autònoma de Barcelona, Andorra la Vella, EROSA, 1971, p. 216.
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Els trets més característics dels apunts de classe són:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol.
– El grau de formalitat del text resultant és mitjà.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat són les notes manuscrites.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és baixa.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’ús privat o restringit.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és reduït.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és reduïda.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les, ja que, si es vol, es poden fer servir tota mena d’indicacions per a contextualitzar la transcripció.
– Els marcadors discursius són poc emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són igualment poc emprades en aquests textos.
– Els comentaris pràcticament no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent, perquè es coneixen perfectament els
intervinents i la situació comunicativa.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra de la classe és remota.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament baix: l’alumne/na reescriu el discurs per a copsar-lo i poder-lo recordar.

4.2. El resum de conferència
Quan parlem de resum de conferència, pensem sobretot en les conferències de premsa, en
les quals els periodistes prenen notes per elaborar llur crònica, i també en els discursos acadèmics resumits amb qualsevol finalitat, com ara l’edició d’actes de jornades,
de revistes especialitzades, etc. (vegeu-ne un fragment en el quadre 8). Difereix de la
crònica i del reportatge periodístic en general perquè no hi ha la intenció de reproduir cap fragment de discurs directe, sinó el sentit general de l’exposició; i difereix de
la conferència o el discurs en general pel mateix motiu.
Així mateix, és diferent dels apunts de classe perquè aquests no pretenen resumir –tot i que, per força, siguin un resum–, sinó recollir fidelment el que s’ha exposat, o bé simplement agafar les idees principals, sense bastir cap discurs travat.
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En principi, es parteix del discurs oral; però de vegades es lliura un guió o, fins i
tot, el text complet de la conferència, amb la qual cosa es pot assegurar el sentit que
s’ha volgut donar a l’exposició oral.
QUADRE 8
Resum de conferència8

8. Carles PUIG-PLA, «L’astronomia de Ptolemeu i la seva transmissió», Ictineu (Barcelona), núm. 13
(primavera 2000), p. 13.
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Els trets més característics del resum de conferència són:
– El text de partida és oral, per bé que pot haver estat simplement llegit a partir
d’un text escrit. A més, pot ser que l’autor/ra hagi lliurat el text de la conferència
(complet o bé una síntesi de les idees principals) al transcriptor/ra.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol.
Deixo de banda el fet que hi pugui haver preguntes de l’auditori.
– El grau de formalitat del text resultant és alt, especialment en el cas que s’hagi
aprofitat el text escrit lliurat per l’autor/ra.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció més emprat són les notes manuscrites, però també
es fan servir la taquigrafia i l’enregistrament magnetofònic.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra va de mitjana a alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és vària.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius són emprats generosament en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són poc emprades en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir en aquestes transcripcions per a situar els lectors.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és remota.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament baix.

4.3. L’acta de reunió
L’acta de reunió és el resum dels punts tractats i dels acords presos en una reunió. D’antuvi, cal dir que hi ha dues grans classes d’acta pel que fa a la manera de redactar-la:
l’acta esquemàtica i l’acta detallada (o acta literal). La primera és la més recomanada actualment, perquè permet de recuperar fàcilment la informació essencial i rellevant
(acords i propostes) i perquè ocupa poc espai (quadre 9). La segona es caracteritza
perquè relata detalladament el desenvolupament de la sessió i resum les intervencions dels assistents.
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L’acta parteix del discurs oral múltiple que constitueixen les intervencions dels
participants, però el text és tan sols un resum, més o menys detallat, d’aquestes. Generalment, s’elabora a partir de les notes preses pel secretari/tària de la reunió, encara que de vegades es redacta a posteriori a partir de l’enregistrament fet durant la sessió.
A més, l’acta pot portar, adjunts, diversos documents en forma d’annexos, els quals
completen i documenten el desenvolupament de la sessió.
QUADRE 9
Acta de reunió 9

9. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA, Fitxes de normalització lingüística, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Edicions de la UPC, 1989, p. 96-97.
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Els trets més característics de l’acta de reunió són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció són diversos.
– El grau de formalitat del text resultant és mitjà.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat són les notes manuscrites, per bé que de vegades s’enregistra tota la sessió i es redacta l’acta a partir d’aquest enregistrament.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és mitjana.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’ús privat o restringit.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és reduït.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és també reduïda.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius són bastant freqüents en aquestes transcripcions, especialment en l’acta detallada o literal.
– Les acotacions gairebé no són emprades en aquests textos. Sovint es limiten a
indicar l’arribada o l’absència d’una persona.
– Els comentaris es poden fer servir en aquestes transcripcions, però no solen
ésser abundants.
– El resum introductori no és pertinent. L’ordre del dia acostuma a fer de sumari.
– La possibilitat de revisió posterior dels autors és un requisit imprescindible
perquè es pugui aprovar legalment.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és baix.

4.4. La crònica i el reportatge
Dins els gèneres periodístics, la crònica i el reportatge, juntament amb l’entrevista –que
veurem més endavant, cf. el § 4.7– constitueixen els pilars de la informació periodística que no prové d’agència de notícies.
La diferència bàsica entre la crònica i el reportatge és la superior extensió d’aquest segon gènere. Els manuals de periodisme destaquen, però, un contingut
llunyà i poc conegut, i alhora emotiu del reportatge, enfront del relat del que ha passat en un lloc i en un moment determinat de la crònica (quadre 10). D’altra banda, la
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forma del reportatge és més literària que la de la crònica, que acostuma a ésser més
animada.
La tasca del periodista hi és essencial, i és essencialment creativa: cal redactar un
text a partir de la informació recopilada pel professional, incloent-hi petites entrevistes relacionades amb el tema en qüestió. Això li permet d’amanir el text de la crònica
o del reportatge amb citacions textuals extretes de les entrevistes.
Es parteix d’un text oral, i el grau de formalitat i el grau de correcció lingüística
són mitjans. El grau de fidelitat global del text resultant és baix.
QUADRE 10
Crònica periodística10

10. M[arta] C[ERVERA], «El Liceu i La Caixa s’uneixen per ajudar veus joves», El Periódico de Catalunya
(Barcelona), núm. 8389 (3 juliol 2002), p. 67.
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Els trets més característics de la crònica i el reportatge són:
– El text de partida és, en principi, oral, per bé que hi pot haver textos escrits de
suport o fins partir d’un text escrit i afegir-hi entrevistes.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol
cada vegada; és a dir, que no es tracta de cap diàleg.
– El grau de formalitat del text resultant és mitjà.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat són les notes manuscrites i la cinta magnetofònica.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra va de mitjana a alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius són emprats profusament en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són poc o gens emprades en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir habitualment en aquestes transcripcions.
– El resum introductori de la transcripció en si no és habitual.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és remota.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és baix, especialment perquè només es reprodueixen fragments del discurs oral, amb el perill de tergiversar la
intenció de l’autor/ra.

4.5. La conferència i el discurs en general
La conferència i el discurs en general són dissertacions d’una certa extensió sobre un tema
determinat; poden haver estat escrits prèviament o bé poden ésser més o menys improvisats. Sigui com sigui, aquí ens interessa la transcripció feta a partir de l’enunciació en veu alta del text.
En les actes d’un congrés o d’unes jornades ens podem trobar dues menes de
ponències o de conferències: les que han estat transcrites pels editors i les que han estat reproduïdes literalment a partir del text escrit lliurat per l’autor. En aquest segon
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cas, la fidelitat respecte al discurs oral pot ésser pura coincidència o fins i tot no tenirhi res a veure; és curiós, però, que tothom accepta la ficció que allò que recullen les
actes és exactament el que s’ha dit durant la sessió, tot i que, tècnicament, es considera
que el grau de fidelitat és baix en general, si no és que l’orador s’ha limitat a llegir
el que portava escrit.
Darrerament, s’ha posat de moda lliurar als editors la presentació en MS PowerPoint o un programa similar que conté les línies mestres i les il·lustracions de l’exposició en comptes del discurs escrit. Curiosament, malgrat la mutilació evident del
discurs, de vegades és més fidel aquesta versió que no el text lliurat per l’autor.
Si la conferència ha estat transcrita, generalment es formalitza el discurs i s’intenta donar més coherència al text, si cal. Si l’autor revisa la transcripció abans que
sigui editada, se li permet de modificar-lo tant com vulgui; però en general es pot
considerar que la fidelitat és més aviat alta (quadre 11).
Per molt literal que sigui la transcripció, generalment s’eliminen les salutacions
i els comiats per raons d’elegància estilística, llevat que formin un tot indestriable
amb el discurs, com és el cas del text següent:11
Bona tarda. Benvinguts a l’acte d’avui, dia 21 de març de 2002, de presentació
del primer volum de l’Atles lingüístic del domini català. De fet, en dir «bona tarda» he
pensat que en un acte com el d’avui potser hauria de dir «bona tarda», «bon vespre»
i «bona vesprada», com a mínim; com a mínim perquè, si algú mira l’Atles segurament trobarà unes quantes expressions més o unes quantes pronunciacions més
d’aquestes expressions.

D’altres manipulacions usuals en la transcripció de conferència són:
a) L’omissió de la presentació que el moderador/ra o president/ta de l’acte fa de
l’autor/ra.

11. Intervenció inicial de Manuel Castellet en la presentació pública del primer volum de mapes
de l’Atles lingüístic del domini català, publicat a Atles lingüístic del domini català: Presentació del primer volum, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2002, p. 7.

94

L’ORALITAT I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

QUADRE 11
Conferència12
Transcripció en brut
Un poema és bàsicament un dipòsit d’informació, el problema que té aquest dipòsit
és que en principi exigeix un lloc per dipositar, i aquest lloc per dipositar és la pròpia
persona i per tant doncs la biologia mateixa
i per tant susceptible, naturalment, d’acabar amb la pròpia persona.

Transcripció revisada
Un poema és bàsicament un dipòsit d’informació. El problema que té aquest dipòsit
d’informació és que, en principi, exigeix un
lloc per a dipositar, i aquest lloc per a dipositar és la mateixa persona, i per tant la biologia mateixa, que és susceptible, naturalment, d’acabar amb la persona mateixa.

Tots sabem els problemes que hi va haver en les societats tradicionals doncs de
que ara amb aquesta conservació i com naturalment l’escriptura va ser en principi
una eina, una tecnologia que va permetre
per primera vegada de separar la informació de les persones i poder tenir-ho a fora.
Després en coneixem d’altres.

Tots sabem els problemes que hi va haver en les societats tradicionals amb aquesta conservació, i que l’escriptura va ser una
eina, una tecnologia que va permetre per
primera vegada de separar la informació de
les persones. Després n’hem conegut d’altres.

Podríem pensar en el llenguatge. Si suposadament el llenguatge tingués mig milió, un milió o un milió i mig d’anys, la poesia pot tenir entre cinquanta i cent mil
anys; l’escriptura, en canvi, en té molts
menys: cinc, sis o set mil. Si acceptàvem algun tipus d’escriptura, en fi, aleshores ja
ens podríem allargar potser fins als deu mil
i qui sap si una mica més ........... en fi són
quatre dies.

Podríem pensar en el llenguatge. Si suposadament el llenguatge té mig milió, un
milió o un milió i mig d’anys, la poesia pot
tenir entre cinquanta i cent mil anys; l’escriptura, en canvi, en té molts menys: cinc
mil, sis mil o set mil. Si acceptàvem algun
tipus d’escriptura, aleshores ja ens podríem
allargar potser fins als deu mil i qui sap si
una mica més, però són quatre dies.

b) La distribució del text transcrit en paràgrafs i apartats d’acord amb les idees en
què s’estructura el discurs.
c) La supressió de les expressions referides al desenvolupament del discurs o de
l’acte comunicatiu en general («Bé, m’he allargat una mica i, per tant, ho deixo...»).
12. Sebastià SERRANO, «Noves i velles tecnologies», a Joan MARTÍ I CASTELL i Josep M. MESTRES I SERRA
(cur.), Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans i Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch,
2002, p. 97. Indiquem amb una trama de color gris les diferències entre el text en brut i el text revisat.
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d) L’esmena de les incorreccions lingüístiques d’acord amb la normativa
vigent.13
esperes l’oportunitat de que algú...
• esperes l’oportunitat que algú...
el reben amb aquella monserga contra...
• el reben amb aquelles històries contra...
I ací és on nosaltres hem d’apretar i fer-nos més atractius.
• I ací és on nosaltres hem d’actuar i fer-nos més atractius.

e) La supressió de repeticions i altres elements innecessaris.
determinats productes de vida diària i quotidians...
• determinats productes quotidians...
Jo recordo que una de les experiències...
• Recordo que una de les experiències...

Els trets més característics de la conferència o el discurs en general són, doncs:
– El text de partida és oral, encara que pot haver estat llegit literalment a partir
d’un original escrit. Fins i tot pot ésser que l’autor/ra lliuri un text diferent (molt
més llarg o que l’oral hagi estat improvisat sobre el mateix tema).
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol.
– El grau de formalitat del text resultant és alt.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és alta.
– El sistema de transcripció emprat és el picatge directe a partir de l’enregistrament magnetofònic. Naturalment, això no compta en el cas que es faci servir l’original escrit lliurat per l’autor/ra.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
13. El subratllat dels exemples és meu.
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– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius no són emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions no són emprades en aquests textos.
– Els comentaris pràcticament no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori és possible.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és habitual.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, va de baix a mitjà.

4.6. La subtitulació
La subtitulació, que és una versió escrita i reduïda del discurs oral d’una obra audiovisual, ha merescut darrerament una bibliografia abundant en català arran de la proliferació de mitjans de comunicació institucionals i privats a partir de la transició política espanyola.
La subtitulació s’aplica a textos de ficció i de no ficció, i es pot redactar a partir
d’un guió escrit o bé d’un de transcrit prèviament a partir de la cinta original. Encara
que es disposi d’un guió escrit, generalment cal comprovar el discurs oral perquè hi
pot haver discrepàncies degudes al procés de doblatge. Per bé que pretén reproduir
literalment el que s’hi diu, per raons d’espai i de capacitat humana de velocitat de
lectura, s’escurça sistemàticament i, sovint, dràsticament.
Els subtítols es poden situar centrats o bé justificats a l’esquerra, segons convingui més, a la part inferior de la pantalla i no ocupen mai més de tres línies de trentaquatre caràcters (quadre 12),14 la qual cosa limita granment les possibilitats de redacció; per aquest motiu, s’arriben a canviar paraules i expressions, cosa que pot
desvirtuar bastant el discurs original.
Per bé que el temps d’aparició en pantalla de cada subtítol és diferent segons l’extensió, ha d’ésser suficient per a una lectura tranquil·la de l’enunciat.
Els suposats destinataris, en principi, de la subtitulació, més per prejudicis dels
subtituladors que per mancances reals dels lectors, condicionen la manera de redactar els subtítols. En aquest sentit, col·lectius de sords s’han queixat repetidament que
14. Diversos autors recomanen que no se sobrepassin les dues línies de text i els trenta caràcters
per línia; d’altres consideren que se n’hi poden arribar a posar fins a quaranta.
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són tractats de vegades com a deficients intel·lectuals, i no simplement com a deficients auditius.
David Paloma i Mila Segarra parlen de programes de ficció d’oralitat feble, que són
els que utilitzen una llengua molt propera a la llengua escrita (com en la sèrie de Televisió de Catalunya Nissaga, l’herència); programes d’oralitat mitjana (com La memòria dels
cargols), i programes d’oralitat alta, que presenten una llengua que sembla calcada de
l’ús oral (com Plats bruts).15 L’oralitat feble facilita la subtitulació, mentre que l’oralitat
alta la dificulta granment.
QUADRE 12
Subtitulació16

15. David PALOMA i Mila SEGARRA, «De l’oral a l’escrit: la subtitulació per a sords en els programes
de ficció de TVC», a Imma CREUS, Joan JULIÀ i Sílvia ROMERO (ed.), Llengua i mitjans de comunicació, Lleida,
Pagès, 2000, p. 186-187.
16. Fotograma simulat de la versió catalana de la pel·lícula La vita è bella, de Roberto Benigni (Melampo Cinematográfica, 1997). Dora i Guido intenten travessar un carrer en ple aiguat.
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Una altra dificultat de la subtitulació és que el grau de formalitat del discurs oral
va de baix a alt, mentre que en la transcripció es «normalitzen» certs col·loquialismes
o vulgarismes.
Per bé que es tracta ja d’una transcripció amb pretensió d’ésser-ho, les limitacions intrínseques d’espai fan que el grau de fidelitat global del text resultant vagi de
baix a mitjà.
Els trets més característics de la subtitulació són, doncs:
– El text de partida pot ésser oral o escrit. Fins i tot quan és escrit, cal repassar
el discurs oral final per a garantir la correspondència dels subtítols amb el guió original.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció són diversos.
– El grau de formalitat del text resultant va de baix a alt, perquè depèn de si es
tracta d’una obra de ficció o no, i del personatge que es manifesta.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat, en el cas que s’hagi extret el guió a mà, és a
partir de la cinta videogràfica. En els altres casos, també es fa servir la cinta per a comprovar la fidelitat de la subtitulació.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, la projecció conjuntament amb la
pel·lícula o la sèrie.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és, en general, gran; però hi ha versions adaptades per al col·lectiu de deficients auditius.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és àmplia.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius no són emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són igualment poc emprades en aquests textos. Tan sols les
versions pensades per a sords.
– Els comentaris no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és pràcticament impossible.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, va de baix a mitjà, sobretot
per l’escurçament que comporta.
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4.7. L’entrevista
L’entrevista és un gènere periodístic que consisteix en un seguit de preguntes i respostes literals entre el qui entrevista i el qui és entrevistat, i en què les preguntes i les
respostes se succeeixen ordenadament. Generalment, precedeix aquest diàleg una
entrada informativa.
De vegades, s’explica les raons de l’entrevista i s’hi insereixen fragments de les
declaracions de la persona entrevistada entre cometes: es tracta de la crònica o reportatge (cf. el § 4.4). L’entrevista es considera menys periodística que la crònica o el
reportatge perquè és menys elaborada.
Hi ha dues classes d’entrevistes: l’entrevista de declaracions (dita també entrevista informativa) i l’entrevista de personalitat (o entrevista perfil).
L’entrevista de declaracions se centra en l’opinió de la persona entrevistada, que
és protagonista o coneixedora d’un fet d’actualitat, d’una qüestió o d’un problema.
La transcripció tendeix a adoptar un registre formal i evita, en general, trets característics de la llengua parlada, com ara repeticions, frases inacabades o tics; també pot
condensar les respostes si no traeix el contingut o la intenció de l’entrevistat. Sovint
es distingeix tipogràficament la pregunta de la resposta (fent servir la lletra rodona i
la negreta, p. ex.) i la transcripció inclou una presentació de la persona entrevistada
que justifica la relació que té amb el tema de l’entrevista (quadre 13).
Hi ha d’haver una presentació de l’entrevistat que reflecteixi la seva personalitat,
el situï en l’entrevista i expliqui els motius pels quals és interrogat.
L’entrevista de personalitat se centra en la persona entrevistada i procura acostar
als lectors la personalitat del personatge mitjançant un retrat elaborat amb trets físics, de caràcter i d’ambient. La transcripció admet una llibertat formal més gran que
en el cas de l’entrevista de declaracions, i s’hi poden intercalar descripcions, dades
biogràfiques i comentaris diversos.
Es tracta d’una recreació més o menys literària d’un personatge. Les manifestacions de l’entrevistat poden ser més col·loquials.
Segons alguns manuals periodístics, en la publicació de l’entrevista es pot alterar
l’ordre de preguntes i respostes per a donar preferència a les més interessants o per
a reforçar l’argumentació de l’entrevistat, però no s’ha d’alterar el sentit de les declaracions ni cap concepte exposat. Ja us podeu imaginar la quantitat de protestes
que això pot originar de part de la persona entrevistada, bé sigui per manifestacions
tretes de context, bé sigui per tergiversacions flagrants –involuntàries o malintencionades.
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De vegades, l’entrevista s’ha de fer mitjançant un qüestionari previ exigit pel
personatge entrevistat –generalment, polítics d’alt rang–, fet que condiciona la validesa de tota la transcripció pel que significa de respostes preparades –i, per tant, absoluta falta d’espontaneïtat de la persona entrevistada. Si el periodista és un bon professional, ho ha d’advertir al lector explícitament.
Altres vegades, es tracta de les declaracions que vol fer un personatge per iniciativa pròpia, ço que ens pot portar, com a document resultant, al resum de conferència (cf. el § 4.2) o a l’entrevista de declaracions.
QUADRE 13
Entrevista de personalitat17

Si l’entrevista ha d’aparèixer en un suplement, es poden barrejar els dos tipus
d’entrevista i el periodista es pot esplaiar en els comentaris i en l’anàlisi de la persona
entrevistada.
17. Núria NAVARRO, «Josep Maria Terricabras, filòsof», El Periódico de Catalunya (Barcelona), núm. 8389
(3 juliol 2002), p. 12.
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Els trets més característics de l’entrevista són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció són dos.
– El grau de formalitat del text resultant és mitjà.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat generalment és l’enregistrament magnetofònic.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és mitjana.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són rellevants.
– Els marcadors discursius són emprats abundosament en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són igualment emprades generosament en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir tot sovint en aquestes transcripcions.
– El resum introductori és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra depèn de l’acord a què hagin
arribat els interlocutors.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, va de mitjà a alt.

4.8. La taula rodona i el col·loqui
La taula rodona i el col·loqui són sessions en què debaten diverses persones lliurement sobre un tema concret. Generalment, s’inicia amb una primera intervenció de tots els
participants en un ordre determinat.
El tret principal de la taula rodona i el col·loqui és la participació múltiple i, de vegades, superposada, de textos orals espontanis (vegeu-ne el fragment del quadre 14).
En aquest sentit, difereix clarament de la conferència o el discurs en general (cf. el
§ 4.5), en els quals hi ha un sol locutor que porta més o menys preparat el text que exposa oralment.
L’ús d’un mitjà tècnic d’enregistrament del so esdevé gairebé imprescindible, si
no es vol perdre una part substancial del discurs. La preparació mitjana tirant a alta
del transcriptor/ra és bàsica per a garantir una transcripció mínimament fidel.
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QUADRE 14
Taula rodona o col·loqui18

En les transcripcions de taules rodones s’acostuma a indicar abreujadament, i
destacat tipogràficament, el nom de les persones que hi intervenen al començament
de la intervenció de cadascú. La primera vegada, però, és usual d’indicar el nom i el
primer cognom del locutor/ra.
Com que la finalitat d’aquestes transcripcions és recollir el més essencial de cada
intervenció, de vegades s’ometen parts que són negligibles perquè tenen un interès
nul en el debat. Així s’aconsegueix una lectura posterior més fluida i profitosa.
Les tertúlies també pertanyen a aquest conjunt, per bé que són menys formals que
les taules rodones i els col·loquis.

18. «Col·loqui», a Boí, Burgal, Pedret, Taüll: Imitació o interpretació contemporània de la pintura mural romànica catalana, Barcelona, Amics de l’Art Romànic, 2000, p. 84.
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Els trets més característics de la taula rodona i el col·loqui són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció són divesos.
– El grau de formalitat del text resultant va de baix a alt, segons els coneixements expressius i lingüístics dels locutors.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat és l’enregistrament magnetofònic.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta, perquè no és rar que
els locutors s’interrompin o s’allunyin del micròfon a l’hora d’intervenir, fets que dificulten la transcripció.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius no són emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions poden ésser emprades en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir de vegades en aquestes transcripcions.
– El resum introductori és pertinent si l’editor el considera necessari.
– La possibilitat de revisió posterior dels locutors és poc habitual.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, va de mitjà a alt.

4.9. El guió documental
Els mitjans de comunicació audiovisual es veuen obligats sovint a extreure el guió
dels programes documentals (o guió documental) per a poder preparar la subtitulació
que s’haurà de dur a terme posteriorment (v. el § 4.6). En altres casos, es parteix d’un
guió escrit que s’ha de confrontar amb l’exposició oral.
Tant en un cas com en l’altre, la fidelitat hi és imprescindible; el grau de fidelitat
global, per tant, és alt.
Els trets més característics del guió de documental són, doncs:
– El text de partida pot ésser escrit o oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol.
– El grau de formalitat del text resultant és alt.
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– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és alta.
– El sistema de transcripció que s’empra en els guions extrets oralment és l’enregistrament magnètic (vídeo, generalment).
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, la lectura en veu alta per al doblatge del documental.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són importants.
– Els marcadors discursius no són emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions no són emprades en aquests textos.
– Els comentaris no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és remota.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt, per bé que
pot quedar supeditat a les necessitats del doblatge.

4.10. El guió d’obra de ficció
En el guió de pel·lícula o de serial radiofònic (és a dir, el guió d’obra de ficció) ens trobem
com en el guió de documental, per bé que els registres del discurs són molt variats:
des del més col·loquial i vulgar del parlar de carrer fins al més formal del parlar
acadèmic (quadres 15 i 16).
Cal no oblidar que, encara que extraguem el guió directament del film, els actors han memoritzat –en principi– els seus papers, i que, per tant, han partit prèviament d’un text escrit.
Els trets més característics del guió d’obra de ficció són:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és múltiple.
– El grau de formalitat del text resultant va de baix a alt.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és de baixa a alta, segons que es vulgui acostar més o menys a la llengua de carrer.
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QUADRE 15
Guió radiofònic19

– El sistema de transcripció que s’empra en els guions extrets oralment és l’enregistrament magnètic (vídeo, generalment).
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, la lectura en veu alta per al doblatge de l’obra.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.

19. Groucho i Chico, advocats: Els guions radiofònics dels germans Marx, edició a cura de Michael Barson, traducció de Màrius Serra, Barcelona, Columna, 1989, p. 99.
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QUADRE 16
Guió cinematogràfic20

– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són importants.
– Els marcadors discursius són emprats abundosament en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són emprades de vegades en aquests textos.
– Els comentaris no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és remota.

20. Versió espanyola del guió de la pel·lícula de Roberto BENIGNI La vita è bella, estrenada l’any 1997:
Roberto BENIGNI i Vincenzo CERAMI, La vida es bella, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1999, p. 20-21.
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– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt, per bé que
pot quedar supeditat a les necessitats del doblatge.

4.11. El discurs parlamentari
Hom podria pensar que no hi ha res més literal que el discurs parlamentari transcrit i publicat en el diari de sessions corresponent; però si ens atenem a les indicacions que
donen els llibres d’estil per a aquest tipus de transcripció, veurem que la fidelitat no
és absoluta.
La transcripció de discurs parlamentari percaça, a més de la fidelitat, la textualitat,
és a dir «que la transcripció tingui les condicions formals necessàries per a poder ésser
llegida i compresa amb normalitat».21 Per a aconseguir-ho s’hi apliquen criteris gràfics,
que afecten la puntuació, els tipus de lletra emprats, l’ús de les majúscules, etc.; criteris textuals per a rectificar o suprimir mots o expressions inadequats en el llenguatge
escrit, en relació amb les abreviacions, les repeticions, les onomatopeies, les omissions, els errors factuals i els lapsus, i criteris lingüístics d’adequació a la normativa, dins
el marc del que es pot considerar admissible en l’estàndard oral i en la mesura que no
perjudiqui la fidelitat de la transcripció.22
En nom de la resta de companys, vull dir, del Grup, vull dir, el que faré, perquè
crec que comparteixo les paraules del nostre company, vull dir, des del convenciment, vull dir, des de la confiança que ens donen, vull dir, no solament els programes, sinó les respostes... Això em dóna la possibilitat –sense oblidar els aspectes humans–, em dóna la possibilitat de parlar-ne.

Sempre que es fa una transcripció s’ha de repassar tornant a sentir el text oral.
Així evitarem lapsus i errors majúsculs de sentit o de coherència.
Gràcies, senyor Parlament. (En comptes de ...senyor president.)
Altres veus autoritzades, com la del filòleg francès Vallverdú, recordaven per
quines raons l’Institut... (En comptes de ...Francesc...)
21. PARLAMENT DE CATALUNYA, Manual de correcció i redacció del Diari de Sessions, 1995, p. 5.
22. Els exemples que segueixen són extrets de les pàgines 35, 36, 37 i 147-153 del manual del Parlament de Catalunya damunt dit.
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També s’hi fan petites supressions, prèviament establertes, com ara les fórmules
rituals en les votacions. Les frases subratllades són les suprimides en l’edició del Diari
de Sessions.
Vots a favor? Poden seure.
Vots en contra? Poden seure.
Abstencions? Abaixin el braç.
La Llei ha estat aprovada per 70 vots a favor, 25 en contra i 12 abstencions.

Pel que fa a les acotacions, s’empren les mínimes imprescindibles i les reglamentàriament necessàries per al seguiment del debat. Aquestes acotacions s’extreuen, gairebé totalment, de l’enregistrament magnetofònic de la sessió; poques vegades es fa servir l’enregistrament en vídeo per a determinar si cal afegir una acotació
o no.
(La cambra serva un minut de silenci.)
(El Sr. Ribó entra al Saló de Sessions.)
(Persisteix la remor de veus.)
(De l’escó estant, la Sra. Nadal profereix crits de «No és veritat!».)
(Fortes rialles.)
(El secretari crida, un per un, els membres de la Mesa perquè votin.)
(Es procedeix a l’escrutini.)

En els quadres 17 i 18 podem veure un parell de mostres de discurs parlamentari
i de les acotacions i altres indicacions que s’hi fan servir.
Els trets més característics del discurs parlamentari són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és múltiple.
– El grau de formalitat del text resultant és, en general, alt.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és alta.
– El sistema de transcripció emprat és l’enregistrament magnetofònic, però
també s’ha emprat la taquigrafia.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.

L’EXPRESSIÓ ESCRITA DE L’ORALITAT

QUADRE 17
Discurs parlamentari (I)23

23. Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (Barcelona), sèrie P, núm. 85 (18 abril 2002), p. 12.
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QUADRE 18
Discurs parlamentari (II)24

– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són importants.
– Els marcadors discursius són poc emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són emprades profusament en aquests textos.
– Els comentaris al marge de les acotacions pràcticament no es fan servir en
aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és habitual, però generalment
només s’atenen les peticions d’esmena de lapsus i oblits evidents.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.

24. Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (Barcelona), sèrie P, núm. 85 (18 abril 2002), p. 13.
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4.12. El discurs processal
El discurs processal és el conjunt d’intervencions de les parts que intervenen en un judici, incloent-hi el jutge i el jurat, si s’escau.
En el nostre àmbit, per bé que actualment es fa servir com a transcripció l’acta
detallada que redacta el secretari del jutjat (v. l’apartat 4.3), en altres àmbits judicials
encara es fan servir estenotipistes (em refereixo a la taquigrafia feta amb una màquina d’escriure especial), que és el tipus de transcripció que ens interessa de descriure
en aquest apartat. He sabut també que, arran de la promulgació de la nova Llei d’enjudiciament civil,25 s’han començat a enregistrar en disc compacte les sessions judicials, però en principi no se’n fa la transcripció.
L’inconvenient principal que presenta l’estenotípia amb vista a la fidelitat és que
calen, com a mínim, dues persones que es puguin anar rellevant per a descansar;
aquest sistema pot fer que la transcripció tingui alts i baixos, sobretot en el moment
del relleu dels estenotipistes. L’ideal, però, seria poder disposar de dos estenotipistes
a l’hora perquè després poguessin confrontar les transcripcions i establir el text definitiu.
Les intervencions dels locutors se succeeixen ordenadament, llevat d’algun cas
puntual en què es puguin interrompre en l’acalorament d’un interrogatori, per
exemple.
El grau de formalitat de part dels lletrats (advocats, jutges...) i perits és alt, mentre que les manifestacions dels acusats i els testimonis acostumen a ésser bastant
col·loquials.
El grau de fidelitat global és, per necessitat legal, elevat.
Els trets més característics del discurs processal són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és múltiple.
– El grau de formalitat del text resultant és alt.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat és l’enregistrament magnetofònic, però encara preval l’ús de l’acta detallada que aixeca el secretari/tària del jutjat.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’ús restringit a l’àmbit judicial.
25. Concretament, es tracta de la Llei 1/2000, del 7 de gener, article 147.
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– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és reduït.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció, llevat del cas d’algun
judici excepcional (com ho va ésser el dels implicats en l’intent de cop d’estat del 23
de febrer de 1981, que es van arribar a publicar parcialment en la premsa diària durant el temps que van durar les sessions del judici), és reduïda.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són evidents.
– Els marcadors discursius són emprats profusament en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són igualment emprades en aquests textos.
– Els comentaris es poden fer servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és habitual.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és nul·la.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.

4.13. L’interrogatori
L’interrogatori, sigui davant un tribunal, la policia o una comissió parlamentària o d’altra mena, cerca aconseguir una informació cabdal per a les seves finalitats o propòsits. Per tant, vol recollir, de la manera més fidedigna possible, les paraules de la persona interrogada, fins i tot amb acotacions i comentaris sobre l’actitud o els gestos
d’aquesta persona, si fan al cas.
Tanmateix, hi ha formes d’interrogatori que porten a la redacció d’un extracte
de la informació obtinguda, que és revisada i signada per la persona interrogada. És el
cas, per exemple, de les denúncies i de les declaracions en general fetes de viva veu.
El grau de fidelitat global és molt alt en el primer cas, i baix en el segon.
Els trets més característics de l’interrogatori són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció són dos.
– El grau de formalitat del text resultant és baix.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció emprat és l’enregistrament magnetofònic, per bé
que també es pot emprar un taquígraf/fa.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.
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– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’ús privat o restringit.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és reduït.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és reduïda.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius són força emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són igualment emprades en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir en aquestes transcripcions per a aclarir matisos i
intencions de la persona interrogada.
– El resum introductori és bastant habitual.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és remota.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.

4.14. El dictat
El dictat és un cas ben curiós dins els textos que passen d’orals a escrits. Qui dicta en
veu alta espera que les seves paraules siguin recollides literalment; tant, que de vegades es dicten fins i tot els signes de puntuació. Aquest text és posteriorment revisat
per l’autor/ra, i pot ésser esmenat totalment.
Altres vegades, però, el dictat és aproximat, i hom espera que el transcriptor/ra
completarà i arrodonirà el discurs oral amb els passatges habituals.
Per tant, en el primer cas, el grau de fidelitat és absolut, mentre que en el segon
és relatiu, encara que en tots dos casos és alt.
Els trets més característics del dictat són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol.
– El grau de formalitat del text resultant és mitjà.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– Els sistemes de transcripció emprats són l’enregistrament magnetofònic, la
taquigrafia i fins les notes manuscrites.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és mitjana.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’ús privat o restringit.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és reduït.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és reduïda.
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– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius no són emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions no són emprades en aquests textos.
– Els comentaris no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és habitual.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.
En l’ensenyament escolar, el dictat té finalitats pedagògiques, perquè ajuda a la
fixació de l’ortografia i al domini de la puntuació.

4.15. El xat i el missatge de mòbil
El text del xat i del missatge de mòbil és un cas peculiar, perquè no partim de cap text oral
ni escrit, sinó que tan sols es tracta d’un discurs oral imaginat i transcrit (o «emulació
escrita de l’oral», com l’anomenen Marta Torres i Lluís Payrató,26 per bé que amb
unes convencions ben particulars, per a ésser tramès a l’altre locutor.
Hi ha autors que inclouen també el correu electrònic en aquesta categoria, perquè
comparteix determinats trets amb el xat i el missatge de mòbil, però crec que l’estil
de redacció del correu electrònic és més comparable a l’estil epistolar.
Sovint s’hi empra un argot apte només per a iniciats. En el xat i en els missatges
de telèfon mòbil sovintegen uns símbols anomenats emoticones, que es caracteritzen
pel fet de representar gràficament mitjançant les tecles bàsiques del teclat d’ordinador l’estat d’ànim o de salut, o bé figures de persones, animals o coses. És un dels recursos per a intentar emular les expressions facials del locutor/ra. Una particularitat
de la major part d’aquests grafismes és que s’han de llegir torçant el cap o girant el
full cap a la dreta o cap a l’esquerra, segons els casos (quadre 19).
Aquest discurs es caracteritza per l’ús d’abreviacions, elisions, absència d’accents
gràfics, etc., a fi de guanyar temps i espai en la confecció del text.
Segons el TERMCAT, l’emoticona és un «símbol gràfic construït a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà, amb diverses expressions i que s’utilitza
26. Marta TORRES i Lluís PAYRATÓ, «El català dels joves en els xats, correus electrònics i missatges a
mòbils: una nova varietat col·loquial?», a Softcatalà, <http://www.softcatala.org/articles/article04.htm>
(cons.: 4.2.2002), § 1.
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per a transmetre estats d’ànim en els correus electrònics, les tertúlies, etc.».27 Per bé
que és veritat que les primeres emoticones imitaven gestos fets amb la cara, la realitat actual és que l’únic límit que hi ha, pel que fa a la grafia de les emoticones, és la
imaginació de qui les inventa i la dificultat que hi pugui haver a l’hora d’interpretar-les.
QUADRE 19
Emoticones habituals28
Emoticona Equivalència
content / contenta, amb
:-)
alegria
:-D
rient
;-)
fent l’ullet
:-O
molt sorprès / molt sorpresa
:-@
cridant
:-(
trist / trista
&.(..
plorant
:-|
amb indiferència
molt adormit /
|-(
molt adormida
X-C
mort / morta

Emoticona Equivalència
:/i
no fumo
:-|8()embarassada
t’ofereixo una encaixada de
||*(
mans
||*)
accepto l’encaixada
((((nom)))) una gran abraçada
:-*
petó / petó a la galta
:-x
petó / petó als llavis
:o[
gos
}:-o
bou
bandera independentista dels
||*||
Països Catalans

Les emoticones apareixen, generalment, al final dels mots de comiat dels correus electrònics o bé en comptes d’una part o de tot el text dels xats i dels missatges
de mòbil.
El xat permet de mantenir converses privades paral·leles entre dos o més participants al mateix temps que tots plegats participen en la conversa que es duu a terme
en el canal general.
El missatge de mòbil té una llargària preestablerta que no es pot superar (cent
seixanta caràcters n’és el màxim). Es tendeix a no fer servir els pocs accents de què
disposa perquè el marcatge és bastant feixuc: així, per a poder teclejar una a oberta
minúscula accentuada (la À no existeix), cal pitjar set vegades la tecla del 2, segons el
27. TERMCAT, Diccionari d’Internet, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2001, sota l’entrada.
28. Josep M. MESTRES i Josefina GUILLÉN, Diccionari d’abreviacions: Abreviatures, sigles i símbols, 2a ed., Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2002.
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model i la marca; tanmateix, una à enmig d’un text totalment en majúscula, que és
com es poden compondre aquests missatges, no és precisament estètic (quadre 20).
QUADRE 20
Missatge de mòbil

En el cas del xat, el fet que hi intervinguin un nombre indeterminat de locutors
fa que sigui una mica complicat de seguir els diàlegs encreuats que se succeeixen:29
29. Marta TORRES i Lluís PAYRATÓ, «El català dels joves en els xats, correus electrònics i missatges a
mòbils: una nova varietat col·loquial?», a Softcatalà, <http://www.softcatala.org/articles/article04.htm>
(cons.: 4.2.2002), § 5.

L’EXPRESSIÓ ESCRITA DE L’ORALITAT

117

Els torns de parla truncats i la separació de parells adjacents del tipus preguntaresposta són fenòmens originals dels xats. La possible incoherència textual que això
provoca es resol amb l’ús d’interjeccions conatives i de vocatius, pràctica que
Werry (1996) va batejar amb el nom d’adressivitat (addressivity). Així, com es pot veure
a l’exemple (5), Caco enuncia que demà acabarà els exàmens. Meguins profereix
un torn de parla constituït per una interjecció conativa amb la finalitat de cridar
l’atenció (línia 3: eh!) i un retret cap a Caco (línia 5: vocabulari!). Entre les seves intervencions apareix la primera part de la salutació que Lestie dedica a Meguins (línia 4:
meguins??), que continua a la línia 6 (paixa nanu?, és a dir, què passa nano?). Finalment,
Nina reprèn el discurs de set línies més amunt amb un vocatiu (línia 9: caco) que ens
desambigua el jo tb, que s’ha d’entendre com a jo també acabo els exàmens, seguit d’una
emoticona de complicitat.

(5)

Tant el xat com el missatge de mòbil participen d’un codi escrit simplificat que
contribueix a la disminució del cost de producció del missatge (k per ‘qu’, absència
d’accents), l’ús de marcadors discursius propis (a10 per ‘adéu’, tb per ‘també’), l’ús de
les emoticones, l’ús freqüent de marques expressives com les repeticions i les interjeccions i, finalment, l’ús de les majúscules per a indicar que es diu una cosa cridant
–en els cas dels xats.
En la mesura que el text escrit reflecteix allò que s’hauria dit de paraula, el grau
de fiabilitat és alt.
Els trets més característics del xat i del missatge de mòbil són, doncs:
– El text de partida és oral, però imaginat.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol.
– El grau de formalitat del text resultant és baix.
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– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és baixa.
– No s’empra cap sistema de transcripció.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra no és rellevant.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’ús privat o restringit.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és reduït.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció va de reduïda a mitjana
en el cas del xat, segons el nombre de persones que hi ha connectades alhora.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són importants.
– Els marcadors discursius són emprats abundosament en aquestes transcripcions; hi incloem les emoticones.
– Les acotacions no són emprades en aquests textos.
– Els comentaris no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és possible perquè es tracta de
la mateixa persona que ha escrit el text.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.

4.16. La citació literal
Com el seu nom indica, la citació literal o citació textual és la reproducció exacta d’un
fragment de discurs d’altri, i ha d’ésser absolutament fidel al discurs original d’on
prové, que tan aviat pot ésser oral com escrit; en el segon cas, s’hauria de correspondre amb la transcripció d’un text oral previ (quadre 21).
En transcripcions com aquesta es veu clarament la impossibilitat d’assolir l’objectiu, perquè tot el que és llenguatge corporal o gestual no pot ésser recollit dins el
text mateix de la citació, i només queda el recurs de fer-hi algun comentari a part.
Els trets més característics de la citació literal són:
– El text de partida pot ésser escrit que ha estat llegit o oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol.
– El grau de formalitat del text resultant va de mitjà a alt.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, va de baixa a alta, ja que s’intenta respectar el discurs tal com s’ha recollit.
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QUADRE 21
Citació literal30

– El sistema de transcripció emprat és l’enregistrament magnetofònic.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra va de mitjana a alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les en el cas del text escrit que ha estat llegit, però poden ser importants en el
cas del text oral.
– Els marcadors discursius són poc emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són igualment poc emprades en aquests textos.
– Els comentaris solen ser habituals en aquestes transcripcions.
– El resum introductori és possible, però no és habitual.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra és remota.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.
30. Lluís PAYRATÓ, Català col·loquial: Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana, València, Universitat de
València, Servei de Publicacions, 1988, p. 63.
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4.17. El diàleg de ficció
És tan habitual trobar-nos fragments de text en forma de diàleg dins les obres de
ficció (sobretot, en les novel·les), que gairebé ni ens adonem de les peculiaritats
formals que diferencien el discurs directe de l’indirecte (és a dir, la narració pura i
simple).
QUADRE 22
Diàleg de ficció 31

Els diàlegs de ficció són, efectivament, textos orals transcrits literalment, atès que
diuen exactament el que l’autor vol i com ho ha volgut dir (quadre 22). L’única limitació en aquest sentit és que es poden perdre alguns matisos, com els que comentava
a l’apartat 1, però l’avantatge de les obres de ficció és que s’hi poden anteposar, intercalar i posposar tota mena d’indicacions i comentaris en relació amb les intervencions dels diferents oradors.
31. Salvador ESPRIU, Ariadna al laberint grotesc, Barcelona, Edicions 62, 1975, p. 85.
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Atès que cada intervenció d’un diàleg de ficció no és encapçalada per l’abreviatura del personatge que intervé, sinó que simplement és precedida d’un guió llarg, és
essencial que els lectors no tinguin cap mena de dubte respecte al locutor, especialment si hi intervenen més de dos personatges alhora, la qual cosa es pot aconseguir
fàcilment amb un incís del narrador o amb una acotació, situats adequadament.32
La formalitat del text varia moltíssim: des del registre més col·loquial i estripat
fins al més formal i acadèmic; depèn del context i de la situació argumental.
La puntuació dels diàlegs de ficció intenta reproduir l’entonació o la prosòdia
originals (quadre 23).
Els trets més característics del diàleg de ficció són:
– El text de partida és oral, però imaginat per l’autor.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és múltiple.
– El grau de formalitat del text resultant va de baix a alt, segons les característiques del personatge i la situació.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció és inexistent, atès que es tracta de diàlegs imaginaris.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és irrellevant.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius són emprats abundosament en aquestes transcripcions.
– Les acotacions no són emprades en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir lliurement en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior del locutor/ra és impossible perquè es tracta
de personatges inventats, però l’autor pot reescriure els diàlegs tant com vulgui.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és, en qualsevol cas, alt.
32. Per a una exposició detallada de la puntuació i l’ús dels incisos de narrador i de les acotacions
en les obres de ficció, vegeu els § 13.1-13.3 del capítol VII de Josep M. MESTRES et al., Manual d’estil: La redacció
i l’edició de textos, 2a ed. rev., Vic i Barcelona, Eumo Editorial, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Associació de Mestres Rosa Sensat, 2000, p. 206-216.
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QUADRE 23
Signes de puntuació emprats en els diàlegs33
Signe o caràcter
Parèntesis

Funcions
sortir del discurs:
comentari sobre el que
és suprasegmental o
silenci

Guions

– indicar un afegit
– marcar un incís

Cometes

citar
– citar

Lletra cursiva

– rectificar

– subratllar
subratllar
– indicar un silenci o
una aturada
– manifestar una
indecisió
– marcar un ritme o
Punts suspensius
una manera de parlar
– interrompre
– permetre
l’encavallament
– indicar un afegit
(cf. els guions)
– tancar frases
Punt
inacabades (cf. els punts
suspensius)
marcar un afegit
rectificatiu
Dos punts
(cf. els guions)
– indicar l’absència de
pausa
– assenyalar que la
Absència de puntuació clàusula no ha acabat
– indicar canvis ràpids
– permetre
encavallaments
Majúscules

Enunciador/ra
un altre enunciador/ra

Entonació o prosòdia
pausa/canvi d’entonació

Pausa + canvi
d’entonació = intensitat
o trencament
un altre enunciador/ra: trencament + manera
sovint l’interlocutor/ra de parlar
– el mateix locutor/ra – trencament +
canvi d’entonació
– el mateix locutor/ra – trencament +
intensitat
– el mateix locutor/ra – intensitat
intensitat de la veu
el mateix locutor/ra
– el mateix locutor/ra
– el mateix locutor/ra
– el mateix locutor/ra

– el mateix locutor/ra
– el mateix locutor/ra

modificació o
interrupció de l’emissió
vocal

– l’interlocutor/ra
– tots dos interlocutors
– el mateix locutor/ra
– el mateix locutor/ra

pausa bastant breu

el mateix locutor/ra

manera de parlar

– el mateix locutor/ra
– l’interlocutor/ra

freqüència molt ràpida

– tots dos interlocutors absència de silenci
– tots dos interlocutors

33. Taula adaptada de l’article de Jacqueline PINCHON i Mary-Annick MOREL, «Rapport de la ponctuation à l’oral dans quelques dialogues de romans contemporains», Langue Française (París), núm. 89 (febrer 1991), p. 6-19.
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4.18. La tira de còmic
Com en el cas del diàleg de ficció, les bafarades dels personatges de la tira il·lustrada
dels còmics (o tira de còmic) pretenen reproduir literalment el que hauria dit el personatge si hagués pogut parlar en veu alta (quadres 24 i 25).
En les bafarades, els estats d’ànim se solen indicar mitjançant dibuixets simbòlics
i altres recursos gràfics dels dibuixants, ja que no és possible, en general, intercalar-hi
acotacions, per bé que sí que s’hi poden afegir comentaris situats en marcs a part del
dibuix. De vegades, el text se situa immediatament al costat del personatge, com si li
sortís de la boca directament.
Les onomatopeies, els signes de puntuació reforçats, les negretes, el cos de la lletra i fins la forma de la bafarada conformen el context de la transcripció, i això permet una expressivitat més gran dels personatges sense haver d’afegir acotacions, comentaris ni incisos, tot i que de vegades es fan servir en aquesta mena de textos.
Dins d’aquesta categoria es troben també les gairebé obsoletes fotonovel·les, que
són una mena de novel·les de fulletó adreçades majorment al públic femení que desenvolupen la seva trama en tires de fotografies amb bafarades i acotacions similars a
les dels còmics.
En les bafarades també juguem amb la ficció que es tracta de la transcripció d’un
text oral, ja que només ha existit com a tal en la ment del guionista.
Els trets més característics de la tira de còmic són, doncs:
– El text de partida és oral imaginari.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és múltiple.
– El grau de formalitat del text resultant va de baix a mitjà, segons el personatge
i la situació.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és mitjana.
– El sistema de transcripció no existeix perquè els diàlegs són imaginats.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és irrellevant.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són poques
o nul·les.
– Els marcadors discursius són emprats en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són emprades abundantment en aquests textos.
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QUADRE 24
Tira de còmic (I)34

34. «Sergi Grapes», a Cavall Fort (Barcelona), núm. 953-954 (abril 2002), p. 12.
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QUADRE 25
Tira de còmic (II)35

35. «La fuga de Lagarto», cap. 6, El Víbora (Barcelona), núm. 269-270 (juliol-agost 2002), p. 40.
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– Els comentaris pràcticament no es fan servir en aquestes transcripcions.
– El resum introductori no és pertinent.
– La possibilitat de revisió posterior del locutor/ra és impossible perquè es tracta
de personatges inventats, però el guionista pot reescriure els diàlegs tant com vulgui.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és, en qualsevol cas, alt.

4.19. La transcripció amb l’alfabet català
En els estudis dialectals i de cultura popular apareixen sovint transcripcions de comentaris o breus exposicions de persones a les quals s’ha demanat alguna cosa (quadre 26; en podem veure un altre exemple en la part de baix del quadre 28).
La transcripció amb l’alfabet català vol ser tan literal com sigui possible, però manté
l’alfabet català perquè sigui assequible a tots els lectors; tan sols fa servir els recursos
tipogràfics i de puntuació habituals (com ara les cometes i la lletra cursiva) per a indicar als lectors un determinat fenomen que s’ha explicat al començament. En aquest
sentit, també es fa ús abundant de les notes a peu de pàgina per a aclarir entonacions
o incidències durant la locució.
Com que la finalitat d’aquests textos escrits és més o menys filològica o lingüística, la literalitat hi és essencial, però podem distingir tres graus de transcripció: ample,
intermedi i estret. El grau intermedi es considera no marcat, i és el que hom recomana d’emprar per defecte.36
El grau de fidelitat global és pràcticament del cent per cent.
Els trets més característics de la transcripció amb l’alfabet català són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol
cada vegada.
– El grau de formalitat del text resultant va de baix a alt, segons la persona transcrita, per bé que generalment es busca aconseguir textos espontanis i, per tant,
col·loquials.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és baixa, perquè es vol reproduir fidelment tot el que s’ha dit i tal
com s’ha dit.
36. Cf. Lluís PAYRATÓ, «Transcripció del discurs col·loquial», a Lluís PAYRATÓ et al. (ed.), Corpus, corpora, Barcelona, PPU, 1996, p. 202-212.
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QUADRE 26
Transcripció amb l’alfabet català37

– El sistema de transcripció emprat és l’enregistrament magnetofònic.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és forçosament alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’edició; d’aquí que es transcrigui
amb caràcters llatins, en comptes de fer-ho amb un alfabet fonètic.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és gran.
37. Joan VENY, Els parlars catalans, Palma de Mallorca, Moll, 1982, p. 187.
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– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és gran.
– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són evidents.
– Els marcadors discursius no són en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són poc emprades en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir habitualment en aquestes transcripcions.
– El resum introductori és pertinent per a documentar la transcripció.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra no és pertinent, per la finalitat
que té la transcripció.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.
Segons Payrató, tant si la transcripció es fa amb l’alfabet català com si es fa amb
un alfabet fonètic, les condicions de perfecció d’una transcripció depenen dels atributs següents: 38
– Neutralitat o fidelitat, és a dir, una transcripció no interpretativa, imparcial i objectiva, que no tergiversi els fenòmens propis del discurs oral.
– Globalitat o complexitat, o, en altres paraules, una transcripció completa, no
parcial, que no simplifiqui cap fenomen.
– Omnifuncionalitat, que permeti usos (aplicacions) múltiples i diversos.
– Claredat, és a dir, un sistema d’aprenentatge i utilització «fàcil» (senzill, còmode), i per descomptat sense ambigüitats i tan econòmic com sigui possible.
Per últim, i com a previsible conseqüència de la creença en un mecanisme perfecte, també se sol demanar a un sistema de transcripció que la seva fonamentació i
ús acabi sent universal (o, almenys, que no sigui idiosincràtic) i que, en un vessant
més pràctic, no provoqui conflictes informàtics ni en la seva aplicació primera ni
en el transport dels arxius.

4.20. La transcripció amb un alfabet fonètic
Arribem, finalment, a la transcripció literal per excel·lència, que és la transcripció amb un
alfabet fonètic. Aquest tipus de transcripció consisteix en la reproducció literal d’un
discurs oral mitjançant un alfabet i uns signes auxiliars diferents dels habituals en
l’escriptura de les llengües naturals, amb una finalitat clarament científica d’estudi
lingüístic del discurs transcrit.
38. Lluís PAYRATÓ, «Transcripció del discurs col·loquial», a Lluís PAYRATÓ et al. (ed.), Corpus, corpora,
Barcelona, PPU, 1996, p. 202-212.
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Tanmateix, fins i tot en aquest sistema de transcripció, i segons les necessitats
lingüístiques en relació amb el text resultant, hi ha diversos graus de fidelitat: des de
la fidelitat absoluta de la transcripció estreta, amb un gran desplegament de diacrítics i altres signes auxiliars per a reproduir totes les incidències del discurs oral, fins a la transcripció fonològica, que es limita a transcriure el text oral en termes de fonemes, passant
per la transcripció fonètica ampla, que fa servir pocs diacrítics, però que ens permet de reconèixer i reproduir la locució tal com s’ha produït en els seus trets fonamentals.
La transcripció fonètica s’emmarca entre claudàtors, mentre que la transcripció
fonològica és emmarcada per barres inclinades.
L’alfabet fonètic més difós actualment és el recomanat per l’Associació Fonètica
Internacional, l’última revisió del qual és del 1993, amb esmenes del 1996 (quadre 27).
Cal tenir en compte, però, que els signes que conté tenen un valor general i que un
mateix signe pot ésser utilitzat en diferents llengües per a representar sons que no són
exactament idèntics, sia perquè no es disposa d’aquest so i s’aprofita el signe per a un
altre so propi, sia perquè s’acosta a un so propi el signe estricte del qual seria més difícil
de representar. La mateixa AFI recomana limitar les distincions als casos que siguin realment pertinents i evitar l’ús de diacrítics que no siguin imprescindibles (quadre 28).
També hi ha alfabets per a l’intercanvi electrònic, com l’X-SAMPA, i alfabets per
a l’etiquetació de corpus de textos, però no deixen de ser variants que tenen una finalitat determinada.
El grau de fidelitat global en la transcripció fonètica estreta és del cent per cent.
Els trets més característics de la transcripció amb un alfabet fonètic són, doncs:
– El text de partida és oral.
– El nombre de locutors que intervenen en la mateixa transcripció és un de sol
cada vegada.
– El grau de formalitat del text resultant va de baix a alt, segons el locutor/ra.
– La correcció lingüística aplicada al text de la transcripció, independentment
del discurs oral, és baixa, perquè es vol respectar al màxim el discurs oral.
– El sistema de transcripció emprat és l’enregistrament magnetofònic.
– L’aptitud professional requerida al transcriptor/ra és alta.
– La finalitat de la transcripció és, en principi, l’ús privat o restringit o l’edició,
segons els casos.
– El nombre de col·lectius destinataris de la transcripció, en principi, és reduït
(especialistes).
– La difusió que es pretén donar al text de la transcripció és reduïda (especialistes i estudiants de filologia).
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QUADRE 27
Alfabet fonètic internacional39

39. «Reproduction of the International Phonetic Alphabet (revised to 1993, updated 1996)», a The
International Phonetic Association, <http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/fullchart.html> (cons.: 5.7.2002).
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QUADRE 28
Transcripció amb l’alfabet fonètic internacional40

40. Edició sinòptica d’un mateix text transcrit (cf. Joan VENY i Lídia PONS, Atles lingüístic del domini català: Etnotextos del català oriental, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1998, p. 280-281): la versió de dalt correspon a la transcripció amb alfabet fonètic, i la versió de baix, a la transcripció amb alfabet català.
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– Les limitacions expressives intrínseques del tipus de text resultant són absolutes.
– Els marcadors discursius són emprats abundosament en aquestes transcripcions.
– Les acotacions són poc emprades en aquests textos.
– Els comentaris es fan servir tot sovint en aquestes transcripcions.
– El resum introductori és pertinent per a situar la transcripció en un context
determinat.
– La possibilitat de revisió posterior de l’autor/ra no és pertinent, perquè la finalitat de la transcripció és científica.
– El grau de fidelitat global, atesos tots aquests trets, és clarament alt.

5. Conclusions
Com hem pogut veure al llarg d’aquesta exposició, la fidelitat absoluta en la transcripció d’un text oral és gairebé una missió impossible. Però també hem vist que, en general, no cal una literalitat tan gran en la major part dels casos.
Així, podem afirmar que el factor principal que condiciona la literalitat i la fidelitat de la transcripció és la finalitat del text escrit, que està estretament lligada als destinataris i a la difusió que se’n vol fer. Aquesta finalitat també afecta la manera de presentar el text resultant, ja que moltes vegades n’hi ha prou amb un resum més o
menys detallat de l’exposició oral.
També hem vist que, per a arribar al text transcrit, podem partir d’un text escrit
o fins d’un text oral imaginari (o imaginat). I també que el text resultant pot ésser alterat posteriorment pels autors, per correctors o ajustadors i pels editors, segons les
conveniències dels uns o dels altres –sense cap voluntat de manipulació, evidentment; només perquè s’entengui o s’ajusti més bé al context final.
El context de la transcripció és també fonamental perquè els lectors copsin els
detalls més rellevants del discurs oral que s’ha produït.
Cal no perdre de vista la importància cabdal que té l’aptitud del transcriptor/ra
per a una literal i fidel transcripció. Al capdavall, la transcripció és, essencialment,
una tasca humana, si més no de moment.
Crec que seria molt important i profitós aprofundir més en el paper de les limitacions intrínseques, els marcadors discursius, les acotacions, els comentaris i el resum introductori en les transcripcions, anar definint encara més cadascun dels tipus
de transcripció i conscienciar les persones que es dediquen a transcriure textos que
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no es poden tractar d’una manera barroera ni tots els textos es poden transcriure de
la mateixa manera.
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