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Resum 

Al llarg de les darreres dècades, el Banc Mundial ha esdevingut un actor clau en la 

definició de l’agenda educativa global. Aquesta centralitat s’ha fet vist reforçada des de 

finals dels anys noranta, arran de l’adopció de l’etiqueta banc del coneixement per part 

de la pròpia institució, que captura així el seu nou rol com a disseminadora de bones 

pràctiques sostingudes per l’evidència científica. La present recerca pretén explorar la 

dimensió discursiva d’aquesta evolució, identificant els recursos i operacions de 

legitimació epistèmica mobilitzats per la institució. Amb aquest objectiu es duu a terme 

un estudi comparatiu de les expressions d’evidencialitat i epistemicitat contingudes en 

dos dels seus documents programàtics, corresponents a les etapes anterior i posterior a 

la conversió de l’organització en banc del coneixement. Els resultats reflecteixen un 

esforç retòric creixent orientat a reforçar la facticitat de les assercions reportades, a 

través de l’augment d’expressions indicadores de l’origen objectiu de les proposicions i 

l’èmfasi en l’elevada validesa d’aquestes. 

During the last decades, the World Bank has become a key agent in the definition of the 

global education agenda. This centrality has been reinforced from the nineties onwards, 

following the adoption of the label knowledge bank by the institution itself, this way 

capturing its new role as disseminator of evidence-based best practices. The present 

research aims to explore the discursive dimension of this evolution, identifying the 

epistemic legitimation resources mobilized by the institution.  With this goal it carries out 

a comparative study of the evidentiality and epistemicity expressions contained in two of 

its programmatic documents, corresponding to the prior and subsequent stages of the 

conversion of the organization into a knowledge bank. Results reflect a growing 

rhetorical effort, aimed to reinforce the facticity of the reported assertions by means of 

the increasing use of expressions indicating the objective origin of the propositions and 

the emphasis on their high validity. 
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1. Introducció 

Des de l’aprovació del primer préstec específicament destacat al sector educatiu, el 

1963, el Banc Mundial (BM) ha esdevingut progressivament una organització altament 

influent en la configuració de l’agenda educativa global (Mundy, 2002). El seu impacte 

ha estat i és particularment notable en els països en vies de desenvolupament que, 

arran de la seva dependència financera d’aquesta (i d’altres) organitzacions, sovint 

veuen com la pròpia política educativa és en gran part determinada per les 

recomanacions i prescripcions fetes des d’aquestes institucions com a condició als 

préstecs acordats. Al llarg de les últimes dècades, però, el Banc Mundial ha sumat a 

aquesta influència “via préstec” una influència de tipus més “ideacional” a través de la 

qual s’ha erigit com a “súper think tank” en qüestions d’educació i desenvolupament (cf. 

Steiner-Khamsi, 2012). Així, el BM s’ha convertit finalment en el policy advisor per 

excel·lència en matèria educativa – passant fins i tot per davant d’institucions amb un 

mandat específic en el sector, com és el cas de la UNESCO (Verger i Bonal, 2012).  

En aquest sentit, és interessant remarcar que aquesta capacitat d’influència creixent ha 

passat per una redefinició del paper d’aquesta institució. Des del propi Banc Mundial 

s’ha emfatitzat la transformació de la institució en un “banc del coneixement”, és a dir, 

en un generador i sintetitzador del coneixement científic existent (De Siqueira, 2012). 

Cada vegada més, doncs, la producció i promoció de coneixement científic constitueix 

un mecanisme d’influència que explica el poder exercit pel Banc Mundial en qüestions 

d’agenda educativa i difusió de polítiques educatives.  

En aquest estat de les coses, per tant, resulta rellevant preguntar-se pels canvis a nivell 

discursiu que han possibilitat i reforçat aquesta conversió del Banc Mundial en un agent 

legítim a l’hora de demarcar el coneixement científic vàlid i rellevant en matèria de 

política educativa. Una de les dimensions centrals d’aquesta evolució implica, 

presumiblement, canvis en les estratègies de legitimació epistèmica de la institució, és a 
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dir, el conjunt d’operacions a través de les quals el BM presenta el seu coneixement (i 

conseqüent definició del món) com a vàlida, certa i verídica. Aquesta és precisament la 

qüestió que es proposa explorar al treball que es presenta a continuació. Per mitjà d’un 

anàlisi de les expressions d’evidencialitat i epistemicitat presents en un corpus compost 

per les estratègies educatives publicades per la institució, es pretén observar fins a quin 

punt hi ha hagut una evolució en l’ús d’aquestes estratègies, així com analitzar quina 

forma prenen aquestes en l’actualitat.  

El present document s’estructura com segueix: en primer lloc, es fa una presentació del 

plantejament teòric en què se sustenta la investigació, fent atenció tant a qüestions de 

tipus més “temàtic” que justifiquen l’interès de la pregunta de recerca com a les 

premisses teòriques i metodològiques de què parteix el disseny d’investigació. En 

aquest sentit, doncs, es procura posar “en diàleg” dos camps o disciplines – la 

sociologia política de l’educació i el coneixement, i els estudis lingüístics dels discurs 

centrats en qüestions d’evidencialitat i epistemicitat. A continuació, es presenten les 

preguntes d’investigació, les hipòtesis plantejades i el corpus utilitzat, seguides del 

plantejament dels procediments (estratègies de recol·lecció i anàlisi de dades) emprats. 

Es continua amb una exposició dels principals resultats de la investigació i de la 

discussió d’aquests, seguits d’un apartat final en què es plantegen  les principals 

conclusions de la investigació i futures línies de recerca.   
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2. Plantejament temàtic i marc conceptual 

En les seccions que es desenvolupen a continuació, s’exposa el plantejament teòric en 

el qual se sustenta el disseny d’investigació proposat. En primer lloc (secció 2.1), es fa 

una aproximació temàtica a l’objecte d’estudi de la recerca, amb l’objectiu d’oferir alguns 

elements de context que permetin situar les preguntes de recerca i les hipòtesis 

plantejades. A continuació, s’introdueixen les premisses i assumpcions teòriques en les 

quals s’emmarca la investigació i de les quals es parteix- operativitzant també les 

nocions plantejades de cara a la recerca empírica plantejada.  En aquesta segona 

secció destinada pròpiament al marc conceptual, es procura fer una aproximació a 

l’objecte d’estudi a partir de dues grans vessants, que alhora corresponen a dues 

disciplines: d’una banda (secció 2.2.), es fa referència a alguns elements teòrics propis 

de la sociologia del coneixement i la ciència; a continuació (secció 2.3.), s’aborda el 

conjunt d’estudis lingüístics sobre estratègies evidencials i epistèmiques 

2.1. El Banc Mundial en el camp educatiu: l’emergència del “banc del 

coneixement” 

Al llarg de les darreres dècades, el Banc Mundial1 ha esdevingut un actor central en la 

definició de l’agenda educativa global. Nascut el 1944 arran de l’Acord de Bretton 

Woods, aquest organisme especialitzat de les Nacions Unides, integrat per 186 països, 

s’encarrega d’oferir ajuda tècnica i financera a països en vies de desenvolupament 

bàsicament a través d’instruments bancaris diversos entre els quals destaquen els 

préstecs (Jones, 2007).  

                                                
1 Al llarg del present document, s’utilitza Banc Mundial (o BM) en referencia a l’anomenat World 
Bank Group – que inclou tant l’International Bank for Reconstruction and Development com 
l’International Development Association i l’International Finance Corporation. L’objecte d’estudi, 
doncs, és el BM “en sentit ampli”, i prenent en consideració totes les seves branques i divisions 
internes.  
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Si bé en els seus orígens aquesta organització no tenia cap mandat específic en 

qüestions educatives, el 1963 concedí un primer préstec específicament destinat a un 

projecte educatiu. I si bé en un inici, i fidel a la seva naturalesa de “banc de 

desenvolupament”, el seu principal camp d’acció era el finançament d’iniciatives 

educatives destinades a la construcció d’una certa infraestructura, amb el temps 

aquestes prioritats han anat canviant. Així, i d’una manera progressiva, el BM ha anat 

prestant una atenció creixent a qüestions que es podrien considerar “intangibles”, com 

ara polítiques de foment de la qualitat, programes de gestió de recursos humans o 

mesures destinades a millorar els nivells d’accountability (Jones, 2007; Mundy i Verger, 

2014). Aquesta evolució queda ben capturada per Verger i Bonal (2012):   

Over the years the Bank moved from the hardware to the software of education 
systems, hired more staff specializing in education and adopted an agenda that 
was much more oriented towards “education policy” and not only to manpower 
demands. (Human Development Network, 2002; Mundy, 2002) (Verger i Bonal 
2012: 126) 

D’altra banda, aquest canvi de lents ha anat acompanyat d’una canvi destacat en els 

mètodes d’actuació. Així, el BM ha anat guanyant capacitat d’influència des d’un punt de 

vista “ideacional”. Dit d’una altra manera: a la capacitat d’influència política lligada al 

poder material de la institució, cal sumar-li avui una notable capacitat de promoció de 

polítiques, establiment de prioritats i control de l’agenda educativa a nivell global. Mentre 

aquest poder material passa sobretot per la dependència financera de molts països 

desenvolupats respecte la institució (que al seu torn es tradueix en la capacitat 

d’aquesta de prescriure determinades actuacions o mesures polítiques com a 

condicions vinculades als préstecs oferts), el “nou poder” passa sobretot per la 

producció de coneixement científic, és a dir, el finançament d’estudis sobre qüestions 

diverses i la conseqüent publicació d’informes tècnics, articles acadèmics, policy briefs, 

etc (Steiner-Khamsi, 2012; Verger et al., 2014). Com observa Jones (2007), una de les 

estratègies principals del BM, en matèria de política educativa, passa justament per 

l’acumulació d’un gran corpus de publicacions diverses dirigides a influir la política 
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educativa a nivell global (a través de la influència a policy-makers i alts funcionaris 

d’estats diversos, buròcrates d’altres organitzacions internacionals, etc). De manera 

similar, Mundy i Menashy (2014) fan notar també que, de cara a una comprensió 

adequada del paper del BM, cal estar atents tant a la seva “pràctica” (és a dir, el volum i 

tipus de préstecs concedits) com a la producció de coneixement i recomanacions 

polítiques fetes des de la institució.  

L’evolució del BM s’ha fet particularment explícita a partir de finals dels anys noranta, en 

què la pròpia institució decidí adoptar la denominació de “banc del coneixement” per tal 

de capturar el seu nou paper de l’organització en tant que disseminadora de bones 

pràctiques, la validesa de les quals és justificada per l’esforç  de producció i recopilació 

d’anàlisis de les polítiques educatives posades en marxa en diferents punts del món. El 

concepte de “banc del coneixement” fou discutit per primer cop en la Junta de 

Governants del març de 1996 (Jones, 2004), i des d’aleshores s’ha mantingut com una 

de les idees-força més destacades. Com observa Steiner-Khamsi (2012): 

Over the past decade the World Bank re-invented itself in the education sector 
and presented itself as a knowledge producer and knowledge manager. In this 
particular role as knowledge bank the World Bank now determines what works 
and what does not work in terms of educational development (...) the World Bank 
has elevated itself into the role of the “super think tank” among the aid agencies 
that, based on its extensive analytical work, knows what is good for the recipient 
countries but also what other aid agencies should support. Its self-described role 
as a knowledge bank, combined with the expensive impact evaluations (...) 
epitomizes the “what works approach. (Steiner-Khamsi 2012: 4-5) 

La importància d’aquest canvi de “rol” per part del BM rau en la importància de la 

persuasió com a mecanisme d’influència. Com observa Dale (1999), existeixen una 

sèrie de mecanismes que permeten a actors “globals” o externs (i, especialment, a les 

organitzacions internacionals) influir en la política nacional de diversos estats de manera 

més o menys subtil. Així, i més enllà de la imposició (com és el cas, justament, de la 

condicionalitat lligada a préstecs bancaris) cal tenir en compte mecanismes que 

tendeixen a passar desapercebuts però són igualment importants, tals com 
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l’estandardització (definició d’una sèrie d’estàndards que condicionen el comportament 

dels estats – com és el cas de les proves PISA); l’harmonització (acord entre diversos 

països per la implementació de determinades polítiques, com l’espai europeu per 

l’educació superior) o la disseminació. Aquest últim passa per la mobilització de 

coneixement tècnic, per part de certes organitzacions, per tal de “convèncer” els països 

de la conveniència de certes polítiques – a través d’informes anuals, bases de dades, 

assistència tècnica, etc. El nou paper del BM com a productor i gestor del coneixement 

“per excel·lència” el converteix per tant en un agent especialment poderós pel què fa a 

aquest darrer mecanisme.  

Justament arran de les importants quotes de poder associades a aquest nou rol, les 

“pretensions monopolístiques” contingudes en la idea de “banc del coneixement” han 

estat criticades en diverses ocasions. Especialment des de cercles acadèmics, la 

particular posició del BM com a principal ens en la gestió i producció de coneixement ha 

suscitat un bon nombre de crítiques que apunten, entre d’altres, a la selecció esbiaixada 

de l’evidència mobilitzada (les denominades pràctiques de cherry-picking); la 

interpretació ideologitzada de la informació disponible (amb una orientació especialment 

favorable o benevolent als mecanismes de mercat i la major participació del sector privat 

com a agent educatiu); i l’excessiu èmfasi en metodologies quantitatives a l’hora 

d’avaluar les diferents mesures i programes implementats2.  

Més enllà d’aquestes crítiques, però, val la pena preguntar-se a través de quines 

operacions el BM ha aconseguit erigir-se en tant que agent “definidor” de la realitat – i 

ser legitimitat com a tal. Com s’ha comentat, aquesta legitimitat passa bàsicament per 

l’èmfasi en la pràctica científica, és a dir, la naturalesa dita evidence-based de les seves 

recomanacions en termes de política educativa. Ara bé, com es tradueix exactament 

aquest accent en la pràctica científica de la institució en la pràctica del BM? I quin paper 

juga la dimensió discursiva en aquesta conversió experimentada per l’organisme? 
                                                
2 Vegeu Klees, 2012 o Samoff, 2012, per exemple. 
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Aquestes són la mena de preguntes que donen peu a la recerca presentada. S’entén 

doncs que la transformació del BM en un “banc del coneixement” implica la mobilització 

d’una sèrie d’estratègies discursives que pot resultar d’interès identificar.  

2.2. La construcció dels fets científics: la facticitat dels enunciats 

Com es desprèn de la secció anterior, un dels “clams” més freqüentment mobilitzats pel 

Banc Mundial és la naturalesa evidence-based de les afirmacions i propostes polítiques 

formulades. Dit d’una altra manera: part de la legitimitat del BM com a agent clau en la 

definició de l’agenda educativa global passa per l’èmfasi en el coneixement científic 

produït o divulgat per la institució. Tenint en compte aquesta importància concedida al 

coneixement científic com a principal font de legitimitat, doncs, resulta útil fer atenció a 

com una organització pot “construir” una sèrie de fets als quals s’atorgarà la naturalesa 

de verídics i universals – un conjunt de fets científics.  

El treball de Latour i Woolgar (1979), en aquest sentit, constitueix un punt de partida 

clau per copsar com funciona el procés de producció científica en diferents estadis de la 

recerca. Més específicament, el denominat procés d’inscripció gràfica, lligat a la 

redacció d’articles, resulta especialment pertinent en vistes del nostre objecte d’estudi. 

Latour i Woolgar (1979) argüeixen que la redacció d’un article científic passa per un 

procés d’inscripció literària, consistent en una sèrie d’operacions de persuasió del lector 

dels “fets” continguts en l’article. L’èxit d’aquest, però, depèn justament de la possibilitat 

d’eliminar el “rastre” de les estratègies de persuasió. Això passa per donar naturalesa o 

categoria de “fet” a determinats enunciats. La qüestió és, però, que existeixen enunciats 

més fàctics que d’altres. Amb l’objectiu de delimitar aquests diferents nivell de facticitat, 

Latour i Woolgar (1979) proposen el següent esquema classificatori, que preveu 5 tipus 

d’enunciats: 
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a) enunciats de tipus 5, corresponents a “fets donats per descomptat”, dels quals no 

s’acostuma a especificar la “font”;  

b) enunciats de tipus 4, prototips d’asserció científica en els quals es presenta una 

relació no-controvertida però s’explicita la referència o font;  

c) enunciats de tipus 3, similars als de tipus 4 però acompanyats d’alguna 

expressió o “enunciat” sobre l’enunciat referit – és a dir, acompanyats d’alguna 

forma de “modalitat”3;  

d) enunciats de tipus 2, més conflictius i acompanyats de “modalitats” que afecten a 

la relació o fet d’escrit, és a dir, que centren l’atenció en la generalitat de 

l’evidència disponible (o la seva absència); i  

e) (e), enunciats de tipus 1, corresponents a conjectures o especulacions 

explícitament formulades com a tals.   

Com observen Latour i Woolgar (1979), la relació entre la forma de l’enunciat i el nivell 

de facticitat expressat no és exactament lineal. De fet, i sobretot en el cas dels enunciats 

de tipus 3, resulta especialment problemàtica. Així, la incorporació d’una “modalitat”, és 

a dir, la inclusió d’alguna mena d’observació o comentari sobre la referència o font, pot 

augmentar o disminuir la facticitat de l’enunciat en funció del contingut d’aquest 

“enunciat sobre l’enunciat”. Així, i com observen els autors la interpretació de les 

modalitats és altament depenent del context i el contingut “exacte” d’aquesta modalitat, i 

varia per tant en cada cas concret. Arribats a aquest punt, però, cal plantejar-se 

exactament com funciona aquesta “modalització” dels enunciats, o més exactament, 

quins poden ser (alguns) dels mecanismes discursius que impliquen la construcció de la 

facticitat. Aquesta és doncs la qüestió que es procura abordar en la secció que segueix.  
                                                
3 Remetent-se a Ducrot i Todorov (1972), Latour i Woolgar (1979) defineixen la modalitat com 
proposició que conté un enunciat sobre un altre enunciat. Si bé aquesta aproximació no forma 
part del marc conceptual en què es basa aquest treball, sí que s’aproxima a la idea de modalitat 
epistèmica marcada (per oposició amb la no-marcada) referida per Langacker (2008), tal i com 
es desenvolupa en la secció que segueix. 
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2.3. Evidencialitat i epistemicitat: ‘punts de trobada’ des d’una perspectiva 

discursiva  

Com es desprèn d’aquestes observacions anteriors, en la producció de fets científics, la 

retòrica i un cert “treball” de persuasió revesteixen d’una importància central en tant que 

estratègies de legitimació de la facticitat dels enunciats. Els fets científics són 

reconeguts com a tals a través d’una sèrie d’operacions discursives 4 . Aquestes 

asseveracions, com es desenvolupa en aquesta secció, ens remeten als treballs fets 

des de la lingüística textual i l’anàlisi del discurs.  

Darrerament, des d’aquesta disciplina, hi ha hagut una atenció creixent (si bé es podria 

dir que encara limitada) (González et al., 2015) en l’ús de la “marcació” epistèmica i 

evidencial. Cal entendre que aquesta és una dimensió clau de cara al treball de 

persuasió forçosament present en la construcció de fets científics, ja que la precisió de 

la font d’informació i l’avaluació del grau de validesa d’aquesta és el què, a última hora, 

poden donar (o no) a un determinat enunciat la categoria de “fet científic”. Dit amb 

d’altres paraules: la presència, absència i tipus de marcadors epistèmics i evidencials és 

un determinant rellevant del tipus d’enunciat en què es pot emmarcar una determinada 

proposició. Així, el nivell de facticitat d’aquesta depèn, en part, de les expressions 

d’evidencialitat i epistemicitat que la puguin acompanyar. Així mateix, i considerant les 

observacions de Latour i Woolgar (1979) sobre la diversitat de direccions a les quals 

poden empènyer les “modalitats” que acompanyen els enunciats de modalitat 3, és 

possible pensar que aquesta “direcció” (augment o disminució de la facticitat) vindrà 

donada pel tipus d’expressions de què es compongui aquesta “modalitat”.  

Pel què fa a la relació entre evidencialitat i epistemicitat, tres grans perspectives es 

dibuixen en la literatura publicada durant les últimes dècades. Remetent-nos a 

l’aproximació formulada per González et al. (2015), distingim entre el punt de vista de 

                                                
4 I, segurament, d’una sèrie de practiques extra-discursives que no són, en qualsevol cas, 
l’objecte d’estudi d’aquesta investigació. 	  
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(1) la inclusió; (2) la disjunció; i (3) el solapament. La primera d’aquestes perspectives, 

adoptada per autors com Palmer (1986) o Chafe i Nichols (1986), considera que el 

“compromís”, actitud o confiança del parlant respecte el contingut proposicional d’un 

enunciat (epistemicitat) manté una relació estreta amb la font del coneixement 

(evidencialitat) de tal manera que la segona es pot considerar una subcategoria de la 

primera o, almenys, assumir que manté amb aquesta una relació d’hiponímia. La 

perspectiva de la disjunció, en canvi, assumeix que no existeix necessàriament una 

relació entre aquestes dues dimensions: autors com De Haan, per exemple, estableixen 

una distinció clara entre ambdues categories:  

Evidentiality asserts the evidence, while the epistemic modality evaluates the 
evidence. (De Haan 2005: 379) 

Així mateix, la distinció plantejada per Wiemer (2010) resulta igualment il·lustradora de 

la diferència entre ambdues dimensions. L’autor advoca per una separació estricta de la 

modalitat epistèmica i l’evidencialitat, a nivell conceptual i analític. Remetent-se a 

Aikhenvald, Wiemer (2010) defineix l’evidencialitat com l’afirmació de l’existència de les 

fonts d’evidència de determinada informació. I tot i que admet que sovint aquesta 

dimensió posa en joc un component epistèmic (que pot arribar a ser més prominent que 

la referència a les fonts de coneixement), considera que cal diferenciar-lo de la modalitat 

epistèmica, que efectivament avalua la veracitat de la proposició comunicada (i no la 

validesa de la informació comunicada al respecte) (Wiemer, 2010; vegeu també Marín-

Arrese, 2011). 

Finalment, una sèrie de treballs han optat per explorar la relació de solapament o 

sinèrgia entre les dues dimensions. Aquesta és justament la perspectiva que adopta 

aquest treball. Des d’aquest punt de vista, i si bé s’assumeix que cal considerar 

l’epistemicitat i l’evidencialitat com a categories netament separades, es fa una 

aproximació centrada en la interrelació d’aquestes en tant que elements que 

contribueixen a atorgar un determinat grau de validesa i autoritat al discurs. Més 
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específicament, prenem com a referència el treball de Marín-Arrese (2011) i la noció 

d’epistemic stance que s’hi planteja.  

Com a pas previ, però, cal remetre’ns a les anomenades estratègies de legitimació 

epistèmica tal i com són plantejades per Hart (2011) (epistemic legitimizing strategies en 

l’original) i especialment del subtipus anomenat “estratègies de legitimació d’assercions”, 

ja que donen peu a les tesis plantejades per Marín-Arrese (2011). Es tracta d’un 

concepte altament rellevant pels objectius de la nostra investigació, en tant que permet 

fer atenció al treball de presentació de determinat coneixement com a vàlid – dimensió 

clau de la construcció del Banc Mundial en tant que “banc de coneixement” autoritzat en 

el camp de l’educació, tal i com s’ha desenvolupat més amunt. 

Així doncs, el treball de Hart (2011) discerneix entre dues macro-estratègies de 

legitimació utilitzades (sobretot) en el discurs polític: les estratègies de legitimació de les 

accions i les estratègies de legitimació de les assercions. Mentre les primeres 

concerneixen el “contingut” de les proposicions contingudes en el discurs, les segones 

concerneixen l’estatus epistèmic d’aquestes proposicions, és a dir, la seva validesa en 

termes de coneixement fonamentat. Així mateix, les dues categories posen en joc micro-

estratègies de naturalesa diferenciada. Les primeres mobilitzen les operacions 

d’identificació (actors socials referits, rols semàntics i grau de rellevància atorgats), 

emmarcament (atribució de qualitats a través de la categorització, metàfora o 

categorització) i posicionament deític (relacions entre els elements de l’anomenat món 

discursiu). El treball de legitimació epistèmica, en canvi, implica operacions de 

posicionament epistèmic i es pot definir com l’intent (inconscient) per part del parlant 

d’influir l’actitud epistèmica del receptor envers determinada proposició, de manera que 

se satisfaci el mòdul lògico-retòric i l’asserció sigui acceptada (adaptat de Hart, 2011). 

Marín-Arrese (2011) recull doncs aquests plantejaments i diferencia entre dues grans 

categories de recursos de presa de postura (stancetacking resources en l’original). 

Reflectint en certa manera la distinció de Hart (2011), presenta els actes de presa de 



 14 

postura efectius (effective stance acts) com aquells dirigits a determinar o influir en la 

pròpia definició de la realitat; mentre que els actes de presa de postura de tipus 

epistèmic (epistemic stance acts) són definits com aquells orientats a la legitimació, la 

probabilitat d’un esdeveniment o la validesa de la proposició que el designa. Aquests 

últims, doncs, tenen un paper clau en les estratègies de legitimació de les assercions, 

mentre que intervenen de manera indirecta en la legitimació de les accions.   

És en aquest segon tipus d’actes que les dimensions de l’epistemicitat i evidencialitat 

adquireixen un paper central: els marcadors evidencials i modals són indicatius dels 

diferents graus de “compromís” del parlant envers la informació comunicada. Arribats en 

aquest punt, doncs, cal preguntar-se si els marcadors o expressions d’ambdues 

dimensions “remen” necessàriament en el mateix sentit. Altrament dit: fins a quin punt 

determinades fonts de coneixement es corresponen forçosament amb la validesa 

epistèmica de la informació transmesa? Tal i com recull Marín-Arrese, podem trobar 

diferents respostes a aquesta qüestió. Si bé alguns autors (Matlock, 1989; Willett, 1988) 

estableixen una correlació clara entre aquestes dues dimensions, el present treball 

s’orienta per les propostes que estableixen que tal relació és, en qualsevol cas, de 

naturalesa convencional i, per tant, depenent del context, en la línia dels plantejaments 

de Fitneva (2001). L’autor adverteix que determinats contextos poden imposar un 

ordenació específica de les fonts d’informació (2001) i, com recull Marín-Arrese (2011): 

Rather than the question of an objectively verifiable source of information, the 
crucial issue is what counts contextually and conventionally as a more vàlid 
source, which can thus be strategically exploited to overcome hearer/reader’s 
epistemic resistance. (Marín-Arrese 2011: 792)  

La dimensió convencional i contextual d’aquesta relació, revesteix d’una importància 

clau, en tant que recorda la necessitat d’interpretar el “sentit” i “efecte epistèmic” de 

determinats marcadors i expressions d’acord amb les particularitats de l’espai social en 

què se situen els discursos que les contenen. Es tracta d’un element que, de cara a 

l’estratègia d’anàlisis, resulta especialment rellevant en tant que demana un treball 
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important “d’interpretació” dels epistemic stance acts (ESA), especialment de cara a la 

determinació de la validesa lligada a l’ús de determinades expressions. 

Tenint en compte tots aquests elements, i de cara a una categorització dels ESA que 

tingui en compte la relació entre evidencialitat i epistemicitat, així com la seva 

dependència contextual, s’ha partit de la proposta plantejada per Marín-Arrese (2011) . 

En aquesta, es recull en primer lloc la distinció, plantejada per Plungian (2001) sobre 

diferents formes d’implicació personal del parlant (speakers’ personal involvement). 

Aquest criteri porta a distingir entre l’evidència directa personal (directa o indirecta, això 

és, coneixement motivat per l’observació o pel raonament) i l’evidència mediada. A partir 

d’aquesta primera distinció, Marín-Arrese planteja altres sub-divisions. D’una banda, es 

recull la diferència entre aquella les expressions d’evidencialitat implícitament 

subjectives (equiparades a la modalitat epistèmica, entenent que aquesta implica un 

judici subjectiu que no és explícitament presentat com a tal); les expressions 

d’evidencialitat plantejades explícitament com a subjectives (el parlant assumeix total 

responsabilitat sobre la informació reportada: “penso P”) i les de tipus intersubjectiu 

(reflectint certa responsabilitat compartida sobre la validesa d’una proposició: “tots 

sabem P”). En segon lloc, i específicament pel què fa a l’evidencialitat mediada, 

distingeix entre l’atribució subjectiva i l’’atribució objectiva. La primera implica sobretot el 

què White (2006) denomina mecanismes d’authorial endorsement (pels quals l’autor o 

parlant s’alinea amb la proposició reportada) i d’authorial distancing (a través dels quals 

marca una certa distància prudencial). Pel què fa a l’atribució objectiva, es recullen els 

casos d’evidental standing, definits per White com aquells “where the social standing or 

authority of the source is such that it can act as a sign (a token) that the associated 

value position is well-founded, reasonable or otherwise credible” (2006: 17) i els casos, 

també comentats per White (2006) en què no s’especifica quina és la font utilitzada 

perquè s’assumeix que és tan necessària i variada que no demana més precisions.  
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Com es plantejarà a la secció destinada a Metodologia, aquesta classificació servirà de 

base per l’operativització del ESA, per la qual cosa, i en virtut de la claredat, s’adjunta 

tant la taula- resum plantejada per Marín-Arrese (2011), com la classificació proposada 

per Plungian (2001), de la qual la primera parteix: 

Epistemic modality

Implicit Subjective Explicit Subjective Explicit/Implicit 
Intersubjective

Subjective Attribution: 
Endorsement/Distancin
g

Objective Attribution: 
Evidential standing of 
Source

High Reliability: 
Certainty High Validity: High Validity:

High Validity 
Overt/Covert 
Endorsement

High Validity: 
Authority or High 
social standing of 
Source

Must P I saw P We have witnessed P X has compellingly 
argued P

Scientists have 
discovered that P

Certainly P I know P We all know P X has revealed P Everybody knows P
I say to you P Clearly P

Medium Reliability: 
Probability Medium Validity Medium Validity Medium Validity: 

Covert Distancing Medium Validity

Will P I think P It seems P X has claimed P X has said P

Probably P You would think P
Apparently P

Reportedly P
It is believed P

Low Reliability: 
Possibility: Low Validity: Low Validity: Low Validity: Overt 

Distancing Low Validity

May P I feel P You get the feeling P X has mistakenly held 
the view P Some people believe P

Perhaps P I suppose P Supposedly P

Mediated evidentialityPersonal evidentiality

Epistemic stance

 

Font: Marín-Arrese, 2011: 793. 

Different ways of clustering evidential values

Reflected evidence Mediated evidence

(inferentials and 
presumptives)

(quotatives)

Personal evidence

Indirect evidence

Direct evidence

 

Font: Plungian, 2001: 353 

En vistes a tancar el marc teòric, i abans de prosseguir a la següent secció, recapitulem 

breument el conjunt de perspectives exposades i la seva relació entre elles. Així, hem 

vist que el canvi de “rol” experimentat pel Banc Mundial, i especialment la seva 

transformació en un “banc del coneixement”, suscita algunes preguntes sobre la 

dimensió discursiva d’aquesta evolució. Per tal de copsar el canvi, s’ha convingut 

importants fer atenció als mecanismes de construcció de fets científics, entenent que, 

donada la importància que el BM atribueix a la “base científica” dels seus arguments, 



 17 

resultava rellevant captar com es construïa discursivament aquest tipus de coneixement. 

En segon lloc, s’han abordat la codificació lingüística de l’evidencialitat i l’epistemicitat, 

fent especial atenció a la noció d’epistemic stance acts. Entenem que aquests 

revesteixen d’una importància central per copsar la dimensió discursiva del conjunt 

d’estratègies que han permès al BM convertir-se en un “banc del coneixement” 

autoritzat a mantenir una posició quasi-monopolística en el camp de la política educativa, 

en tant que aquest moviment ha implicat justament un treball de legitimació de les fonts 

d’informació molt rellevant. En definitiva, aquests epistemic central acts, que permeten 

lligar les dimensions de l’evidencialitat i l’epistemicitat, es perfilen com un element clau 

de cara al treball de legitimació de les proposicions i enunciats emesos pel BM en 

matèria de política educativa, ja que permeten a la institució presentar-se com a 

organisme especialment qualificat en aquest àmbit. 
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3. Preguntes de recerca i hipòtesis de partida 

A partir de les diverses qüestions plantejades en l’apartat anterior, a continuació 

procedim a presentar l’objectiu i preguntes de recerca que orienten aquesta investigació.  

L’objectiu general de la recerca és l’exploració dels recursos i operacions de legitimació 

epistèmica mobilitzats pel Banc Mundial, i especialment de la seva possible evolució 

temporal vinculada a la transformació d’aquest organisme en un “banc del coneixement”. 

Així doncs, i fent-se ressò de l’èmfasi creixent, per part del propi BM, en el coneixement 

científic i l’evidence-based policy es pretén copsar fins a quin punt aquesta evolució es 

tradueix en un canvi pel què fa als epsitemic stance acts presents en el discurs de la 

institució. La pregunta de recerca, doncs, queda formulada com segueix:  

RQ:  Quines són i com han evolucionat les característiques dels epistemic stance acts 

continguts en el discurs del Banc Mundial – és a dir, quina forma hi pren 

l’expressió de l’evidencialitat i l’epistemicitat? I com contribueixen aquestes al 

treball retòric de construcció de fets científics? 

Alhora, aquesta pregunta es dividiria en quatre sub-preguntes de cara a facilitar el 

treball de recollida de dades i l’anàlisi d’aquestes. Les dues primeres estan relacionades, 

sobretot, amb qüestions d’evidencialitat – això és, com es legitima lingüísticament la font 

del coneixement. Les altres dues, en canvi, estan principalment lligades a l’evidencialitat 

– és a dir, com es codifica el grau de certesa i compromís de l’emissor en relació al 

contingut proposicional del missatge i l’actitud vers el receptor.  

RQ 1: Quines són les expressions d’evidencialitat més freqüents en la literatura del 

Banc Mundial? A quines fonts d’informació se sol fer referència? 

RQ 2: Com són presentades les diferents fonts d’informació? Existeix una relació 

constant entre la font i el grau de validesa atribuït?  
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RQ 3: Quina és la presència de la modalitat epistèmica – per oposició a la modalitat 

deòntica i/o la proporció de proposicions no-marcades? 

RQ 4: Com contribueixen aquests elements a la construcció de la facticitat dels 

enunciats? Quina és la importància i naturalesa de les estratègies retòriques 

mobilitzades? 

Per a cadascuna d’aquestes sub-preguntes, es procurarien captar les diferències que 

presenten els diversos documents en funció del seu moment de publicació5. Aquesta 

evolució s’espera captar a través d’un estudi de tipus comparatiu, a través dels quals es 

contraposen dos documents clarament corresponents a diferents fases de la “conversió” 

del BM en l’anomenat “banc del coneixement”6. 

La hipòtesi plantejada és la que segueix: s’espera identificar diferències significatives en 

funció de “l’adscripció temporal” dels documents revisats. Més concretament , s’espera: 

(a) trobar una major presència d’expressions d’evidencialtiat mediada (per oposició 

a les expressions d’evidencialitat personal, subjectiva i intersubjectiva) en aquells 

documents més recents – corresponents a l’etapa de “banc de coneixement”; 

(b) identificar, en els documents més recents, un major predomini d’expressions 

d’evidencialitat indicadores de graus de validesa elevats;  

(c) trobar una densitat de modals epistèmic i epistemic stance adverbs notablement 

superior en els documents publicats més recentment; i 

(d) identificar un “esforç retòric” creixent a través d’un ús cada vegada major 

d’elements que reforcin la dimensió “fàctica” de les proposicions formulades (és 

                                                
5Per motius de redacció, però, s’ha optat per no fer explícita aquesta qüestió en cadascuna de 
les sub-preguntes de recerca.  
6 Els motius per l’elecció d’un estudi comparatiu i la selecció específica del corpus són 
desenvolupats en la següent secció. 
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a dir, expressions d’evidencialitat i epistemicitat indicadores d’alts graus de 

validesa i fiabilitat (reliability).  

Aquesta hipòtesi parteix dels plantejaments avançats en l’aproximació temàtica a 

l’objecte d’estudi. Com es plantejava en la secció 2.1., diversos autors (Steiner-Khamsi, 

2012; De Siqueira; 2012; Jones, 2007) han fet notar el progressiu èmfasi del Banc 

Mundial en la legitimitat científica i evidence-based dels seus diagnòstics i propostes 

polítics. La institució ha reforçat cada vegada la seva dimensió com a ens productor i 

gestor del coneixement – una idea capturada en l’etiqueta “banc del coneixement”. Vista 

aquesta evolució, és possible suposar que aquests canvis tenen una traducció en 

termes discursius que reflecteix i reforça la transformació. Per aquests motius, sembla 

esperable que l’estratègia educativa més recent (ES 2011) impliqui un treball superior, 

en termes de persuasió, per tal de reforçar la dimensió evidence-based del contingut – l 

qual cosa s’articularia a través d’una codificació particular de l’evidencialitat i 

l’epistemicitat, amb més elements que facilitin el convenciment del lectorat de la 

validesa i certesa d’allò que s’enuncia. 
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4. Presentació del corpus 
 
La recerca es planteja en termes d’estudi comparatiu entre dues estratègies educatives 

publicades del Banc Mundial, corresponents a l’any 1999 i 2011 i, per tant, 

emblemàtiques de dues etapes diferenciades en la història de la institució – una fase 

més o menys primerenca o en tot cas prèvia a la conversió del BM en un “súper think-

tank” i una segona fase caracteritzada per la centralitat del BM com a “banc del 

coneixement”. Les estratègies educatives són documents destinats a definir i fer pública 

l’orientació de la institució en diferents àmbits (en aquest cas, l’educació), i aborden tant 

una dimensió orientada a un diagnòstic del sector i una avaluació de les polítiques 

assajades, com una dimensió destinada a l’establiment de prioritats i línies de treball 

futures. En aquest cas, es partiria dels següents documents: 

- World Bank (1995). Priorities and strategies for education. Washington, D.C.: 

World Bank7 (42.095 paraules). 

- World Bank (2011). World Bank Group Education Strategy 2020. Learning for All. 

Investing in People’s Knowledge and Skills to Promote Development. 

Washington, D.C.: World Bank. (21.256 paraules). 

La selecció d’aquest corpus respon principalment a dues raons:  

(a) Rellevància política dels documents. Com observen Verger i Bonal (2012), les 

Estratègies Educatives del BM tenen una notable capacitat de definició de 

l’agenda educativa a nivell global. La curosa distribució dels documents entre el 

conjunt d’agents determinants en la selecció de “qüestions candents” i de 

solucions apropiades adequades converteix les Estratègies Educatives en una 

eina d’influència política de primer ordre. Es tracta de publicacions valorades i 

                                                
7Originalment aquest document no va ser concebut com a Estratègia Educativa o, almenys, 
aquest no fou el nom que se li donà. Amb tot,  l’ús que se li ha donat de facto és justament el 
d’estratègia educativa, i des de la literatura acadèmica se sol referir com la primera estratègia 
educativa (vegeu Verger i Bonal, 2012). Més important encara, la pròpia institució ha acabat 
atorgant a aquesta publicació la categoria d’estratègia educativa el seu repositori virtual.  
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utilitzades per ministres d’educació de països en vies de desenvolupament, 

ONGs, organismes encarregats de l’ajuda al desenvolupament (en els governs 

del Primer Món), etc. Segons els esmentats autors: 

The education sector strategies are probably the most outstanding policy 
document contributing to positioning the Bank as the intellectual leader of 
education reform in the field of development aid (Verger i Bonal 2012: 
125). 

(b) Conveniència metodològica. Una virtut especialment rellevant d’aquests 

documents, en vista del disseny d’investigació proposat, és la presència de trets 

comuns i una estructura més o menys similar, que els converteix en 

especialment comparables. Així, es tracta de documents que, per la seva relativa 

“homogeneïtat” en termes d’objectius perseguits, públic de referència, autoria i 

estil, es presten a la comparació – qüestió especialment rellevant de cara a una 

aproximació quantitativa. Una estratègia de recerca que planteja la 

comptabilització de determinats elements, doncs, perd el sentit si la “variabilitat 

estillística” entre els documents és tal que supera la possible variabilitat 

atribuïble a l’evolució temporal experimentada per aquesta literatura8.  

 En aquesta mateixa línia, cal tenir en compte les restriccions o limitacions  

 temporals de la recerca proposada. L’extensió d’aquesta mena de documents, 

 en combinació amb el tipus d’estratègia de recerca proposada (especialment 

 “micro” o de detall, vegeu secció següent) fan recomanable una certa  

 delimitació del volum del corpus a tractar.  

                                                
8 Aquesta mena de qüestions obligaren a descartar altres tipus de documents menys prests a la 
comparació, com és el cas del policy working papers, articles analítics, policy briefs, llibres i 
informes tècnics, etc. La més que notable diversitat interna d’aquests documents en termes 
d’estil i tipus d’informació recollida feien impossible una estratègia comparativa que pogués 
donar compte de l’evolució temporal dels epistemic stance acts.  Aquesta mateixa selecció 
restringida del corpus obligà a descartar també altres dissenys d’investigació que procuraven 
copsar l’efecte, en les estratègies de legitimació epistèmica, de variables com el nivell de 
controvèrsia dels temes tractats, el tipus de públic esperat (documents “divulgatius” vs. 
documents més propers a l’article acadèmic i dirigits a la comunitat científica, etc).  
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5. Metodologia: estratègies de recerca i anàlisi  

5.1. Justificació teòrica del procediment 

A partir del corpus seleccionat, s’ha dut a terme la identificació d’una sèrie d’elements 

que, agrupats en sub-categories, han de permetre donar resposta a les preguntes 

plantejades i identificar estratègies de legitimació epistèmica “prototípiques” de cada una 

de les estratègies, corresponents a “etapes” diferenciades en la història intel·lectual 

particular del Banc Mundial.  

Si bé en la secció destinada al marc conceptual ja s’han desenvolupat bona part dels 

elements teòrics i premisses de què parteix aquesta investigació, és convenient fer 

algunes precisions més de tipus específicament metodològic com a pas previ a 

l’exposició i detall del procediment emprat.   

Cal tenir en compte, en primer lloc, que l’evidencialitat s’expressa a través un ampli 

ventall de recursos, que inclouen categories lèxiques obertes (verbs, adverbis, adjectius), 

categories tancades de verbs modals, parentètics, partícules i diferents construccions 

evidencials que comparteixen un ampli conjunt d’extensions semàntiques que 

assenyalen la font d’informació (Marín-Arrese, 2015; González, 2015; Wiemer, 2010). 

Dins d’aquesta diversitat, autor/es com Aikhenvald (2007) distingeixen entre els 

evidencials, en referència a sistemes gramaticals tancats; i les fonts d’informació, 

enteses com a conjunt d’altres fórmules usades per referir-se a les formes de 

coneixement.  

Aquesta distinció és important ja que, habitualment, la recerca sobre evidencialitat s’ha 

centrat en les llengües que gramaticalitzen aquesta categoria, és a dir, aquelles en què 

és obligatori el marcatge de la font d’informació i en què l’evidencialitat és una categoria 

gramatical en ella mateixa. Tot i això, hi ha un interès creixent en perspectives que 

tinguin en compte una perspectiva retòrica o pragmàtica (González et al., 2015; Mushin, 
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2012; Cornillie, 2010; Bednarek, 2006; Nuyts, 2005; van der Auwera i Plungian, 1998). 

Autors com Squartini (2008), per exemple, entenen que una aproximació que abordi tant 

l’evidencialitat gramaticalitzada com la lexicalitzada pot contribuir a una millor 

comprensió d’aquesta dimensió. Així, Squartini (2008) que val la pena parar atenció a 

les denominades estratègies d’evidencialitat, més enllà del sistema regular d’afixos 

gramaticals. Com argumenta l’autor, la distinció entre evidencialitat gramàtica i 

estratègies d’evidencialitat és, al capdavall, menys clara del què se sol assumir. Així 

mateix, parteix d’una aproximació “poc ortodoxa” a la mateixa noció d’evidencialitat 

gramatical: aquesta no és restringida als marcadors gramaticals específicament 

orientats al significat evidencial, sinó que també inclou les extensions evidencials 

d’altres marcadors.  

En la mateixa línia, Wiemer (2010), s’aproxima a l’evidencialitat tenint en compte no 

només els marcadors estrictament gramaticals sinó també mitjans lèxics de diferent 

tipus, i reclama una aproximació a l’evidencialitat de tipus funcional-onomasiològica. 

Similarment, i específicament pel cas de l’anglès (la llengua emprada en el corpus aquí 

seleccionat), Chafe (Chafe i Nichols,1986) observa ja el “ric repertori” de dispositius 

evidencials, que inclouen no només auxiliars modals i adverbis sinó també el què és 

qualificat de expressions idiomàtiques. 

Tots aquests elements fan que la categorització dels elements que constitueixen 

l’objecte d’estudi d’aquesta investigació sigui relativament complexa. Amb tot, aquest 

treball busca inscriure’s justament en aquesta concepció “ampliada” i “integrada” de 

l’evidencialitat, fent-se ressò de les crides de Lampert i Lampert (2010) a no “fallar” en 

capturar les diferents alternatives lingüístiques relatives al domini conceptual de 

l’evidencialitat, i d’incloure per tant totes les representacions lingüístiques que serveixen 

com a cues d’evidencialitat en context. Com suggereix Marín-Arrese (2015), el terme 

expressió evidencial pot ajudar a capturar el domini conceptual de l’evidencialitat en 

sentit ampli, per oposició a la categoria gramàtica d’evidencialitat.  
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5.2. Estratègies de recollida de dades i anàlisi 

En aquest cas, i amb l’objectiu de captar la diversitat d’expressions evidencials posades 

en joc en la literatura del Banc Mundial, s’ha partit justament de la tipologia plantejada 

per Marín-Arrese (2011) tal com ha estat plantejada en l’apartat 2.3, entenent que 

resulta especialment apropiat per les preguntes que es plantegen. 

En primer lloc, s’ha procurat fer atenció a les expressions indicadores d’evidencialitat, 

tan personal (de tipus intersubjectiu i explícitament subjectives 9 ) com mediada 10 

(atenent en aquest cas a la divisió entre atribució subjectiva i objectiva11). S’entén que 

amb aquesta estratègia s’aborda la RQ 1 (Quines són les expressions d’evidencialitat 

més freqüents? A quines fonts d’informació se sol fer referència?).  

De cara a la RQ 2 (Com són presentades les diferents fonts d’informació? Existeix una 

relació constant entre la font i el grau de validesa atribuït?), s’han recollit els diferents 

nivells de validesa atribuïdes a les expressions d’evidencialitat recollides. Com es 

desenvolupa amb més detall a la secció 5.4, cal indicar que l’atribució dels diferents 

graus de validesa s’ha fet atenent a dos criteris principals: (1) la “presentació de la font” 

quan aquesta és feta explícita (ens referim a adjectiu qualitatiu simptomàtics de 

diferents graus de valor atorgats a la font); i (2) el verb utilitzat (indicador, també, de la 

                                                
9 Convé indicar que, a la pràctica, la recollida de dades se centra en l’evidencialitat mediada més 
que no en l’evidencialitat personal de tipus explícitament subjectiu. Els motius d’aquesta atenció 
desigual de facto són la pràctica absència d’aquestes expressions el registre tècnic-acadèmic en 
què s’emmarca el corpus seleccionat, que pràcticament no deixa espai al judici i les apropiacions 
personals i exclou també aquell coneixement marcat com a explícitament subjectiu.  
10 De cara a la RQ 1, en canvi, no es fa atenció a l’evidencialitat implícitament subjectiva. S’entén 
que, com que aquesta s’expressa a través de la modalitat epistèmica, resulta més pertinent de 
ser recollida en relació a la RQ 3. En qualsevol cas, però, cal remarca que aquesta estratègia 
analítica de “separació” entre evidencialitat i epistemicitat no exclou que, en la línia dels 
plantejaments exposats en el marc teòric, aquestes dues dimensions es concebin com a 
estretament entrellaçades. 
11 La distinció entre atribució subjectiva i objectiva pot resultar particularment problemàtica o 
ambigua, especialment pel què fa a la distinció entre la referència a un autor (atr. subjectiva) i la 
referència a una “font” autoritzada en ella mateixa (art. objectiva). En aquest cas, i remetent-nos 
a White (2006), hem considerat que qualsevol referència al nom “propi” de l’autor entrava en la 
primera categoria; mentre que l’ús de categories més generals i efectivament més “vàlides” pel 
seu propi nom (tals com evidence, research, experts – no acompanyades de precisions sobre qui 
“constitueix” aquesta recerca o evidència) formaven part de la segona categoria. 
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confiança “variable” del parlant en relació a la proposició reportada per la font: no és el 

mateix “demostrar” que “trobar”, per exemple). 

Pel què fa a la RQ3 (Quina és la presència de la modalitat epistèmica?), s’ha 

comptabilitzat la presència de modals epistèmics (i epistemic sentence adverbs), i s’ha 

calculat la “densitat” d’aquest respecte l’extensió total del text, així com la proporció 

d’aquest respecte els modals deòntics (i altres perífrasis indicadores d’aquesta 

modalitat). En aquest punt, cal especificar que els modals epistèmics són entesos des 

de l’òptica de Langacker (2008). Així, entenem que aquests expressen l’avaluació d’un 

esdeveniment i/o la seva potencial ocurrència i, sobretot, partim de la base que 

l’absència d’un modal indica que el parlant accepta la proposició com a real, mentre que 

la presència d’un modal s’entén com a indicadora de que el procés descrit pel parlant es 

troba “fora de la realitat”. En aquest segon cas, doncs, el modal expressaria diferents 

graus de suport a la realització d’aquest esdeveniment, des de la certesa total (suport 

total), a la probabilitat (entesa com a suport parcial) i la possibilitat o incertesa (suport 

neutral) (Boye, 2012).  

Per tots aquests motius, s’assumeix que, en funció de la densitat i tipus d’expressions 

indicadores de modalitat epistèmica, els textos poden ser considerats més o menys 

propers a registres pròpiament “científics” (marcats per l’atenuació de les asseveracions 

i la presa de distància). 

Finalment, i pel què fa a la RQ 4 (Com contribueixen aquests elements a la construcció 

de la facticitat dels enunciats? Quina és la importància i naturalesa de les estratègies 

retòriques mobilitzades?), s’ha fet una síntesi dels elements recollits en les RQ anteriors, 

i s’ha procurat posar en relació als plantejaments de Latour i Woolgar (1979). Per aquest 

motiu, la tipologia d’enunciats previstos pels autors esmentats s’ha operativitzat com 

segueix:  
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- Les proposicions no-marcades (a nivell epistèmic) i no-acompanyades 

d’expressions evidencials són indicadores d’enunciats de tipus 5 (corresponents 

a “fets donats per descomptat”).  

- Les proposicions no-marcades epistèmicament i no-acompanyades 

d’expressions evidencials però acompanyades d’una cita bibliogràfica (o la 

referència a una taula o figura, al seu torn referenciada bibliogràficament) són 

indicadores d’enunciats de tipus 412.  

- Les proposicions acompanyades de cita bibliogràfica i per les quals es fa algun 

tipus de referència a la font d’informació a les quals s’atribueix una validesa alta 

o mitjana són enunciats de tipus 3. Dins d’aquesta categoria, el nivell de facticitat 

“final” depèn del grau de validesa que indica l’expressió. Així mateix, considerem 

que, d’entre les expressions indicadores d’elevada validesa, aquelles fetes des 

de l’atribució objectiva comporten una major facticitat que les articulades a partir 

de l’atribució subjectiva.  

- Les proposicions per les quals s’indica una font amb una baixa validesa atribuïda 

són enunciats del tipus 2 o 1.  

En conjunt, la disposició i proporció dels diferents tipus d’enunciats han de permetre 

identificar un major o menor “esforç retòric” o “de persuasió” – especialment a partir de 

la direcció que puguin prendre els enunciats de tipus 3. 

                                                
12 Arran de les especificitats del registre acadèmic, la proporció o densitat de citacions és molt 
destacada. L’estructura proposició + referència a la font a través de cita bibliogràfica entre 
parèntesi és pervasiva. Aquesta estructura o fórmula difícilment encaixaria amb les categories 
plantejades per Marín-Arrese (2015) (en aquells casos que no vagin acompanyades d’algun 
“comentari” sobre la font o d’algun element que indicador d’un nivell d’endorsement o 
distanciament determinat). Amb tot, en aquesta investigació, i en vista dels seus propòsits, s’ha 
comptabilitzat també el nombre d’aquestes expressions, ja que la seva quantificació resulta 
necessària de cara a la identificació dels enunciats de tipus 4 plantejats per Latour i Woolgar 
(1979).  
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De cara a la recollida de dades, i en vista de la classificació plantejada, s’ha dissenyat 

una “fitxa” de recollida de dades, de la qual es mostra un exemplar a continuació. 

Instrument de recollida de dades 

Nombre d’ocasions en què una proposició és tancada per un quotatius (parèntesi 
amb una o més cites bibliogràfiques no “presentades” en la proposició principal)    

Nombre de proposicions epistèmicament marcades – alta fiabilitat.   

Nombre de proposicions epistèmicament marcades – fiabilitat mitjana.   

Nombre de proposicions epistèmicament marcades – fiabilitat baixa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat explícitament 
subjectiva  – alta validesa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat explícitament 
subjectiva  – validesa mitjana.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat explícitament 
subjectiva  – baixa validesa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat intersubjectiva  – alta 
validesa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat intersubjectiva – 
validesa mitjana.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat intersubjectiva – baixa 
validesa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – alta validesa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – validesa mitjana.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – baixa validesa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – alta validesa.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – validesa mitjana.   

Nombre de proposicions amb expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – baixa validesa.   
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5.3. Exemples 

En favor de la claredat, en aquesta secció es procura donar un exemple de cadascuna 

de les categories d’ESA plantejades i utilitzades en el marc de la investigació. Seguint el 

llistat de l’instrument de recollida de dades proposat, es dóna un exemple de cadascuna 

dels tipus d’ESA. Cal avançar però, que, arran  de la naturalesa inductiva de l’estudi, per 

algunes de les categories inicialment no s’ha trobat finalment cap ocurrència en els 

textos treballats, de manera que no se’n pot oferir cap exemple.  

Proposició tancada per quotatius (parèntesi amb una o més cites bibliogràfiques no 
“presentades” en la proposició principal): 
 

Services outside of traditional formal programs—such as tutorial services, which 
are often provided by private tutors—are prevalent in many countries, including 
South Korea, Turkey, Bangladesh, and the United States (Dang and Rogers 
2008; Bray 2009). (ES 2011: 34) 
 
 

Proposició epistèmicament marcada – alta fiabilitat:  
 

Relative returns to education should rise in the newly emerging market 
economies in comparison with returns before the transition, when entrepreneurial 
skills were not needed. (ES 1995: 99) 
 
 

Proposició epistèmicament marcada – fiabilitat mitjana: 
 

Most policy makers have probably heard of the World Development Report 
(WDR) series. (ES 2011: 53) 
 

 
Proposició epistèmicament marcada – fiabilitat baixa: 
 

Knowledge tools and information are perhaps even more critical in fragile states, 
where broken communication links between governments, providers, and 
beneficiaries are one of the effects of conflict, reflecting both the destruction of 
communication infrastructure and deep social fractures (ES 2011: 43) 
  
 

Proposició acompanyada d’expressió d’evidencialitat intersubjectiva  – alta validesa: 
 

The debate on what is an effective learning environment and how to achieve it is 
ongoing, but it is clear that focusing solely on educational inputs will have limited 
success. (ES 2011: 29) 
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Proposició acompanyada d’expressió d’evidencialitat intersubjectiva  – validesa mitjana: 
 

In places where girls receive less schooling than boys (such as Pakistan, 
Afghanistan, Morocco, and the rural areas of many other countries), girls’ 
schooling seems more responsive to shifts in income and prices than boys’ 
schooling. (ES 2011: 17) 
 
 

Proposició acompanyada d’expressió d’evidencialitat mediada – atribució subjectiva  – 
alta validesa: 
 

A study in Zambia revealed that while textbooks systematically treated the 
activities of men as admirable, women, if featured at all, were portrayed in 
domestic roles and depicted as stupid, ignorant, and passive (Hyde1989). (ES 
1995: 79) 
 
 

Proposició acompanyada d’expressió d’evidencialitat mediada – atribució subjectiva  – 
validesa mitjana: 
 

Levy, and Murname (2003) conclude that within industries in the United States, 
computerization is associated with reduced labor input of routine manual and 
cognitive tasks and increased labor input of nonroutine cognitive tasks, (ES 2011: 
95) 

 
 
Proposició acompanyada d’expressió d’evidencialitat mediada – atribució objectiva  – 
alta validesa: 
 

History demonstrates that natural disasters, economic crises, and violent conflicts 
can derail even well-planned education reforms. (ES 2011: 74) 

 
 
Proposició acompanyada d’expressió d’evidencialitat mediada – atribució objectiva  – 
validesa mitjana: 
 

International experience suggests that vocational and technical educationi and 
trainilngare most effective when they follow a sound general education and are 
job-related. (ES 1995: 26) 
 
 

Proposició acompanyada d’expressió d’evidencialitat mediada – atribució objectiva  – 
validesa baixa: 
 

Although it is often assumed that the private sector serves mainly students who 
can most easily afford to pay, private entities are providing education to even the 
poorest communities, especially in areas that governments do not reach. (ES 
2011: 35) 
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5.4. Discussió de casos problemàtics 

En aquest apartat es presenta una breu discussió d’alguns casos ambigus o 

problemàtics pel què fa l’assignació d’una categoria d’expressió d’evidencialitat, amb 

l’objectiu de donar compte d’alguns de les dificultats aparegudes el procés de recollida 

de dades – i la solució finalment escollida de cara a la seva resolució.  

5.4.1. Expressions d’evidencialitat mediada – atribució subjectiva 

Dins d’aquesta categoria hem inclòs aquelles proposicions introduïdes amb alguna 

referència a la font “concreta” del contingut proposicional (per oposició als autors 

anònims – desconeguts o no-definits; Plungian, 2001). En aquest cas, cal tenir en 

compte les especificats derivades de l’estil i el registre, en què l’ús del passiu (altament 

freqüent) no implica necessàriament que la font sigui desconeguda si l’oració va tancada 

amb una referència bibliogràfica que “posi nom” a l’origen de la informació. Aquest és el 

cas, per exemple, de:  

As was concluded almost two decades ago. human capital theory has no genuine 
rival of equal breadth and rigor (Blaug 1976). (ES 1995: 21).  

En aquest cas, sabem (pel coneixement del camp) que l’expressió was concluded no 

implica que l’autor de les afirmacions sobre la superioritat de la teoria del capital humà 

sigui desconegut o anònim, sinó que l’ús del passiu deriva de les convencions del 

registre tècnic/acadèmic. No tindria sentit, doncs, interpretar aquesta proposició com un 

exemple d’atribució objectiva.  

Atenent als graus de validesa, cal indicar aquí que existeix un cert marge d’interpretació 

que cal tenir en compte. En termes generals, hem considerat que el contingut semàntic 

de determinats verbs suggereix sovint un grau de validesa específic, però aquesta no és 

de cap manera una relació que es pugui considerar lineal, sinó que demana una 

avaluació cas per cas. Així, verbs com to confirm són, a priori, indicatius d’una certa 
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confluència entre les creences de l’autor del text i el contingut proposicional de la 

informació reportada i, per tant, de l’atribució d’un alt grau de validesa a la font 

d’informació. Els verbs to show, to reveal o to demonstrate es poden considerar també 

indicatius d’alta validesa, en tant que l’autor del text assumeix que, efectivament, hi ha 

una coincidència entre la “realitat” i la descripció que en dóna la font reportada:  

Recent studies confirm the importane of education, and especially primarv 
education, for growth. (ES 1995: 22) 

Studies on the determinants of earnings show that the early home environament 
plays an imporlant role in the development of a child's intellectual ability” (ES 
1995: 28) 

“Many studies show that parents' decisions about schools are not made 
principally on the basis of well-informed compari- sons of educational quality 
(OECD 1994b). (ES 1995: 125) 

Research has shown that school enrollment is more sensi- tive to the price of 
schooling for low-income households, so eliminating fees or giving a scholarship 
to children will produce a larger proportional increase in the schooling of children 
from poorer families (Orazem and King 2008). (ES 2011: 17) 

Evidence from Brazil, India, Peru, Turkey. and the United States demonstrates 
that early childhood interventions can enhance school readiness and reduce 
dropout anclrepetition (Berg 1987; Chaturvedi and others 1987; Myers and others 
1985; Kagitcibasi, Sunar and Bekman 1987K; Bamnett1992). (ES 1995: 75) 

A study in Zambia revealed that while textbooks systematically treated the 
activities of men as admirable, women, if featured at all, were portrayed in 
domèstic roles and depicted as stupid, ignorant, and passive (Hyde1989). (ES 
1995: 79) 

En d’altres casos, en canvi, no es detecta un suport tan clar a la validesa de la font (més 

aviat sembla no s’entra doncs en “valoracions”) de manera que s’ha atribuït un grau de 

validesa mitjà (entès com a més o menys “neutral”). En els verbs to found, to argue, to 

estimate o to suggest, per exemple, no se sap a priori fins a quin punt el parlant 

considera que la font dóna una informació vàlida. En aquest cas, generalment s’ha optat 

per atribuir-los un grau mitjà de validesa, a menys que algun altre element indiqués 

majors graus d’apropiació o distanciament.  

Levy, and Murname (2003) conclude that within industries in the United States, 
computeriza- tion is associated with reduced labor input of routine manual and 
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cognitive tasks and increased labor input of nonroutine cognitive task. (ES 2011: 
95) 

In addition, interactive radio instruction has been found to have a positive and 
cost-effective impact on mathematics, science, and English achievement at the 
primary level in Bolivia, Honduras, Lesotho, and Papua New Guinea (Tilson 
1991). (ES 1995: 84)13 

Studies comparing the effects of school and family influences conclude that more 
than 60 percent of differences in student achievement can be attributed to 
differences in individual and family characteristics (Lombard 1994: Bryant and 
Ramey 1987; Schaeffer 1987: Schweinhart and Koshel 1986). (ES 1995: 75) 

The World Health Organization projects that by 2000 as many as 26 million 
people could carry the virus and that 1.8 million will die of AIDS each year. (ES 
1995: 40)14 

El fet que el contingut semàntic d’aquests verbs sembli indicar una valoració més o 

menys “neutral” de la validesa de la font fa que sigui especialment important atendre a la 

manera en què es presenten aquestes fonts d’informació, així com la construcció 

emprada, per tal de poder inferir la validesa atribuïda a la font: 

As Nobel laureate T. W. Schultz has argued, entrepreneurial ability complements 
education and work experience. (ES 1995: 99) 

En aquest cas, el títol “premi Nobel” assegura un cert grau d’autoritat científica a la font 

reportada. A més a més, l’ús de la fórmula “com argumenta XX, P” suggereix també un 

alt grau de validesa atribuït a la posició que pugui prendre XX (ja que se’n desprèn que, 

d’alguna manera, allò que aquesta font sostingui és digne de ser considerat com a prova 

determinant). Un altre exemple de la “direcció” en què sol funcionar aquesta estructura 

és:  

As emphasized by the Commission on Growth and Development (2008, 37–38), 
there are strong rationales for a government’s promotion of education. (ES 2011: 
13) 

                                                
13Altra vegada, hem considerat que l’ús del passiu era una decisió estilística no-indicadora 
d’atribució objectiva. 
14 En l’últim cas, no només el verb to project suggereix un grau de compromís indeterminat sinó 
que, dins la clàusula reportada, l’ús simultani de could i will semblen indicar diferents graus 
“d’apropiació” del contingut proposicional (és a dir, diferents actituds respecte la possibilitat que 
les prediccions de la World Health Organization es “facin realitat”).  
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La presentació de la font d’informació juga també un paper important en el següent 

fragment – en què és l’ús de l’adjectiu influential el què suggereix l’alt grau de validesa 

atribuïda:  

One influential study estimates that an increase of one standard deviation in 
student scores on international assessments of literacy and mathematics is 
associated with a 2 percent increase in annual GDP per capita growth (Hanushek 
and Woessmann 2008). (ES 2011: 12) 

Igualment, és interessant el cas següent, en què l’atribució d’un alt grau de validesa a la 

font d’informació s’ha hagut de fer en base a altres factors: 

Estimated social rates of return of 10 percent or more in many low- and middle-
income countries indicate that investments in higher education contribute to 
increases in labor productivity and to higher long-term growth (World Bank 
1994e). (ES 1995: 23) 

Aquí, és l’ús del many low- and middle-income countries reforça el caràcter no 

contingent de tal afirmació (és a dir, no és una relació que s’hagi observat en un nombre 

limitat de països sinó que la relació es dóna en un bon nombre de contextos). És també 

significatiu que la referència emprada sigui un document publicat per la mateixa 

institució.  

Finalmente, és interessant notar com en alguns casos hi ha fins i certa disjuntiva entre el 

verb emprat i la presentació de la font d’informació:  

Overwhelming empirical evidence suggests that the rewards to higher education 
are now increasing in many advanced countries (see, for example, Davis 1992). 
(ES 1995: 25) 

En aquest cas, l’ús de l’adjectiu overwhelming sembla indicar que el volum d’autors o 

estudis que sustenten la proposició és indicador de la validesa d’aquesta, tot i que, a 

priori, el verb to suggest sembla  indicar un menor grau de compromís entre les 

creences del parlant i el contingut de la proposició reportada. En aquest cas, el fet que 

no s’ofereixi cap exemple de fonts indicant la situació contraria, i de que aquesta 
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afirmació vagi seguida d’un paràgraf en què es desenvolupa l’argument, ens han empès 

a considerar que preval la consideració d’alta validesa atorgada a la font.  

5.4.2. Algunes precisions sobre les expressions d’evidencialitat mediada – atribució 

objectiva 

Com s’ha plantejat més amunt, aquesta categoria recull tant els casos d’evidental 

standing plantejadats per White (2006) com els casos en què no s’especifica quina és la 

font utilitzada perquè s’assumeix que és tan necessària i variada que no demana més 

precisions (vid. secció 2.3).  

En el cas dels documents revisats, en aquesta categoria té força presència l’ús del 

passiu com a indicador d’una font indeterminada – o de la qual no se’ns ofereix 

precisions. Així mateix, són freqüents les referències a una autoritat científica “en 

genèric”, és a dir, la idea de “la recerca” o “l’evidència” sense més precisions (per 

oposició a aquelles estructures en què aquests subjectes s’acompanyen de detalls 

addicionals sobre quines són aquestes fonts15. Igualment, s’identifiquen referències a 

coneixement de sentit comú – fruit de “l’experiència” o “la història”:  

Research suggests that the demand for schooling in rural areas responds most to 
changes in income and the proximity of available schools. (ES 2011: 17) 

Experts also argue that from this period onwards, youth acquire individual and 
social values that help guide them throughout life. (ES 2011: 28) 

There is no magic bullet for improving learning outcomes, but making more 
information available on results—with respect to both enrollment and learning 
achievement—has been shown to lead to progress. (ES 2011: 32) 

The dramatic economic changes in these countries are expected to result in a 
premium on entrepreneurial ability as workers for the first time face a competitive 
labor market where success is rewarded. (ES 1995: 99) 

                                                
15  Es pot argumentar que, llegit en context, l’ús d’expressions d’atribució objectiva queda 
“matisat” pel fet d’anar acompanyat (en el mateix paràgraf) de referències més concretes 
(atribució subjectiva). Amb tot, i si bé és evident que l’atribució objectiva queda en certa forma 
“afectat” pel co-text, entenem que té interès en ell mateix quantificar la presencia d’aquesta mena 
d’expressions que, precisament, estableixen generalitzacions a partir d’informació que només 
més endavant és precisada.  
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Experience shows that centrally provided packages are not used unless the 
inputs fit local conditions, teachers know how to use the inputs, and policies 
related to the use of inputs do not act as disincentives. (ES 1995: 86) 

Altra vegada, la validesa atribuïda es pot inferir a partir de diversos elements. El 

contingut lèxic/semàntic del verb és un element a tenir en compte. Interessantment, 

s’observa una clara correspondència entre el tipus de construcció i el grau de validesa 

afirmat: mentre que l’ús del passiu pot anar lligada a un grau de validesa variables, l’ús 

de subjectes genèrics sovint van lligats a un argument d’autoritat i, per tant, impliquen 

un alt grau de validesa.  

Productivity returns to schooling have been estimated to be higher in non farm 
activities, where rapid technological change often takes place, than in farm 
activities. (ES 2011: 12) 

Research around the world has found that increased autonomy policies change 
the dynamics within schools because parents become more involved or because 
teacher behaviors change. (ES 2011: 33) 

Evidence shows that, even in low-income countries, a perception that students 
are not learning what they should leads to more dropouts and more transfers to 
low-cost private schools that are perceived to be of higher quality. (ES 2011: 51) 
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6. Resultats 

A continuació, i abans de prosseguir amb la resposta de cadascuna de les RQ, es 

presenten tres taules amb els resultats de la recollida de dades, que pretenen tant oferir 

una panoràmica general de les dades recollides com donar peu a unes primeres 

conclusions.  

En primer lloc, s’ofereix un recompte, en xifres absolutes, de tots els ítems continguts en 

l’instrument de recollida de dades plantejat en la secció anterior. A continuació una 

segona taula procura fer comparables els dos documents, oferint una projecció de 

l’ocurrència de cadascun dels elements a igual nombre de paraules. Així, a partir de la 

freqüència de cadascuna de les categories i el nombre de paraules de cada un dels 

documents16 , s’estima el nombre d’ocurrències que caldria esperar en un document de 

100.000 paraules. D’altra banda, aquesta taula presenta només aquelles categories 

rellevants  per l’estudi – és a dir, aquelles amb una freqüència superior a 0. Com es pot 

observar en la primera taula, en diverses de les categories el nombre d’ocurrències és 0. 

En aquest sentit, cal tenir en compte la naturalesa inductiva de l’estudi: tot i que era 

possible intuir que certs elements tindrien molt poca presència (com, per exemple, les 

expressions d’evidencialitat explícitament subjectiva) “l’eliminació” de categories no 

hauria estat possible ni encertada sense prosseguir abans a una comptabilització que 

confirmés aquestes suposicions inicials. 

Aquestes dues primeres taules a mode de panoràmica general van seguides d’una 

aproximació, bàsicament descriptiva, dels resultats obtinguts per cadascuna de les 

preguntes d’investigació plantejades.  

                                                
16 42.095 en l’ES 1995 i 21.256 en l’ES 2011, com s’ha indicat més amunt. Aquest recompte s’ha 
fet tenint en compte únicament el “cos” de cadascun dels documents – és a dir, aquelles 
seccions a partir de les quals s’han dut a terme els recomptes, i excloent títols, taules i gràfics; 
així com apartats destinats a agraïments, resums, etc.  
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Taula 6.1. Nombre d’ocurrències per categoria: xifres absolutes 

ES1995 ES 2011

Nombre d’ocasions en què una proposició és tancada 
per un quotatius (parèntesi amb una o més cites 
bibliogràfiques no “presentades” en la proposició 
principal) 

223 59

Expressions de modalitat epistèmica – alta fiabilitat. 1

Expressions de modalitat epistèmica – fiabilitat mitjana. 2 1

Expressions de modalitat epistèmica – fiabilitat baixa. 32 20
Expressions d’evidencialitat explícitament subjectiva  – 
alta validesa. . .

Expressions d’evidencialitat explícitament subjectiva  – 
validesa mitjana. . .

Expressions d’evidencialitat explícitament subjectiva  – 
baixa validesa. . .

Expressions d’evidencialitat intersubjectiva  – alta 
validesa. 2 1

Expressions d’evidencialitat intersubjectiva – validesa 
mitjana. 9 1

Expressions d’evidencialitat intersubjectiva – baixa 
validesa. . .

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – alta validesa. 20 18

Nombre de proposicions amb expressions 
d’evidencialitat mediada- atribució subjectiva  – validesa 
mitjana.

12 10

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – baixa validesa. . .

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – alta validesa. 5 10

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – validesa mitjana. 4 5

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – baixa validesa. 1

Expressió de necessitat deòntica 55 20  
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Taula 6.2. Nombre d’ocurrències per categoria – estimació per 100.000 paraules 

ES1995 ES 2011

Nombre d’ocasions en què una proposició és tancada 
per un quotatius (parèntesi amb una o més cites 
bibliogràfiques no “presentades” en la proposició 
principal) 

529,75 277,57

Expressions de modalitat epistèmica – alta fiabilitat. 2,38 0,00

Expressions de modalitat epistèmica – fiabilitat mitjana. 4,75 4,70

Expressions de modalitat epistèmica – fiabilitat baixa. 76,02 94,09
Expressions d’evidencialitat intersubjectiva  – alta 
validesa. 4,75 4,70

Expressions d’evidencialitat intersubjectiva – validesa 
mitjana. 21,38 4,70

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – alta validesa. 47,51 84,68

Nombre de proposicions amb expressions 
d’evidencialitat mediada- atribució subjectiva  – 
validesa mitjana.

28,51 47,05

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – alta validesa. 11,88 47,05

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – validesa mitjana. 9,50 23,52

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – baixa validesa. 0,00 4,70

Expressió de necessitat deòntica 130,66 63,99  

RQ 1. Quines són les expressions d’evidencialitat més freqüents en la literatura del 

Banc Mundial? A quines fonts d’informació se sol fer referència? 

Per la discussió d’aquests resultats, a continuació es presenta una taula en què s’han 

agrupat el nombre total d’ocurrències corresponents a cadascuna de les categories 

corresponents a tipus de font d’informació, i sense atendre a qüestions de validesa.  

Taula 6.3. Expressions d’evidencialitat – agrupació per categories generals 

ES1995 ES 2011 ES1995 ES 2011

Expressions d’evidencialitat explícitament 
subjectiva 0 0 0,00 0,00

Expressions d’evidencialitat intersubjectiva 11 2 26,13 9,41
Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva 32 28 76,02 131,73

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – alta validesa. 9 16 21,38 75,27

Xifres absolutes
Freqüència projectada per 

100.000 paraules
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Si atenem a les expressions d’evidencialitat, un primer element que crida l’atenció és la 

pràctica absència d’evidencialitat explícitament subjectiva. Així, en cap moment i en cap 

dels documents es fa referència al coneixement directe que puguin haver tingut els 

autors del text. Aquest és, en certa manera, un resultat esperable vista la naturalesa de 

les estratègies, que pretenen donar informació generalitzable i de les qual s’espera que 

no donin joc a les percepcions personals. En aquest sentit, resulta interessant observar 

que les especificitats del registre tendeixen a invertir nocions més o menys habituals 

sobre la major validesa del coneixement directe (Plungian, 2001): en el camp 

cientificotècnic, l’experiència directa no té perquè donar més “confiança” que l’exposició 

de les conclusions resultants de l’agregació de múltiples investigacions. Així, l’evidència 

mediada pot arribar a gaudir de més validesa que l’evidència directa – a la qual és fàcil 

atribuir defectes com certs biaixos derivats de la percepció subjectiva, la falta de 

representativitat d’una única experiència (per contrast amb dades d’enquesta o 

derivades d’altres investigacions). Dit amb altres paraules: allò que pugui experimentar 

de manera “directa” un investigador gaudirà sempre de menys confiança que la 

informació sorgida d’un cert diàleg o atenció a una comunitat científica més àmplia, que 

“valida” la significativitat de les proposicions defensades.  D’alguna manera, aquestes 

qüestions ens remeten a l’ordenació específica de les fonts d’informació en determinats 

contextos plantejada per Fitneva (2001).  

És possible que siguin aquestes mateixes “convencions” el què expliqui la presència 

limitada de les expressions d’evidencialitat intersubjectiva. En comparació amb 

l’evidencialitat mediada, l’evidencialitat intersubjectiva té una presència relativament 

marginal. Com en el cas de l’evidencialitat explícitament subjectiva, cal entendre 

aquesta baixa freqüència en relació a les convencions pròpies de la literatura científico-

tècnica, si bé en aquest cas la presència menys explícita del “jo subjectiu” pot fer que la 

presència d’aquests elements estigui menys “penalitzada”.  



 41 

És interessant, però, remarcar que l’ús d’expressions d’intersubjectivitat sembla haver 

anat clarament a la baixa en l’ES 2011, en què tenen un paper més clarament secundari. 

Es tracta de fet d’un moviment força “coherent” amb la voluntat del BM d’esdevenir un 

“banc del coneixement” que legitima la seva influència remarcant la naturalesa 

evidence-based de les recomanacions fetes. 

En qualsevol cas, i comparativament a d’altres formes d’expressió de l’evidencialitat, la 

de tipus mediada té una presència molt superior en ambdós documents. En termes 

generals, cal dir que la freqüència d’expressions d’evidencialitat mediada (indiferentment 

del tipus) és clarament més alta en l’ES 2011. Així, aquesta fa referència més 

habitualment a informació reportada i obtinguda indirectament (o, almenys, es fa més 

sovint menció a aquest origen mediat). Altra vegada, aquesta és una evolució en 

consonància en la transformació del BM en una institució que emfatitza cada vegada 

més la dimensió científica i “objectiva” de les seves assercions.  

Arribats a aquest punt, però, cal fer notar que s’observen diferències rellevants en la 

importància relativa de les expressions d’atribució subjectiva i objectiva. Així, si atenem 

a la distribució interna d’aquestes expressions d’evidencialitat, observem que, si bé 

ambdós documents privilegien l’evidencialitat de tipus subjectiu, ho fan en proporcions 

diferents. D’una banda, per l’ES 1955, aquest tipus d’expressions té una presència tres 

vegades superiors a les expressions d’atribució objectiva. En el cas de l’ES 2020, en 

canvi, la proporció no arriba al doble. Per tant, en termes comparatius, podem dir que 

l’ES 1995 privilegia de manera més clara l’ús d’expressions d’evidencialitat de tipus 

subjectiu. De fet, mentre que en l’ES 1995 la importància de les expressions d’atribució 

objectiva no superen la de les expressions d’intersubjectivitat, en el cas de l’ES 2011 

se’n fa un ús clarament més destacat (mentre en l’ES 1995, en canvi, aquest tipus 

d’expressions tenen una presència molt més secundària). Aquests usos particulars 

demanen una aproximació més en detall, que s’aborda en l’apartat següent.  
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RQ 2: Com són presentades les diferents fonts d’informació? Existeix una relació 

constant entre la font i el grau de validesa atribuït?  

Com s’observa en les taules 6.4. i 6.5, la relació entre la validesa i la font presenta 

diferències importants entre ambdós documents.  

Taula 6.4. Expressions d’evidencialitat mediada- atribució subjectiva: distribució per 
nivells de validesa 

ES1995 ES 2011 ES1995 ES 2011

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – alta validesa. 20 18 62,50 64,29

Nombre de proposicions amb expressions 
d’evidencialitat mediada- atribució subjectiva  – 
validesa mitjana.

12 10 37,50 35,71

Xifres absolutes
Percentatges per nivells de 

validesa

 

Taula 6.5. Expressions d’evidencialitat mediada- atribució objectiva: distribució per 
nivells de validesa 

ES1995 ES 2011 ES1995 ES 2011

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – alta validesa. 5 10 55,56 62,50

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – validesa mitjana. 4 5 44,44 31,25

Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – baixa validesa. 1 0,00 6,25

Xifres absolutes
Percentatges per nivells de 

validesa

 

Així, i pel què fa les expressions d’atribució subjectiva, ambdós documents presenten 

una distribució similar, en què al voltant de dos terços de les ocurrències se’ls atribueix 

un grau de validesa alt (62,5% en l’ES 1995 i 64,3 en l’ES 2011). Veiem en canvi que 

aquesta situació canvia per les expressions indicadores d’atribució objectiva. En 

aquestes, l’ES 1995 presenta un comportament diferenciat: sembla que, en comparació 

amb l’ES 2011, hi ha una major proporció d’expressions a les quals s’atorga una 

validesa mitjana (44,4% en l’ES 1995; 31,2 en l’ES 2011). En l’estratègia educativa més 

recent, en canvi, les expressions indicadores d’alta validesa mantenen una posició 

destacada. 
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Mentre que pel què fa a les expressions d’evidència mediada per atribució subjectiva la 

tendència per ambdós documents és privilegiar les expressions d’alta validesa, la relació 

entre font d’evidència/nivell de validesa ha experimentat una certa evolució pel què fa a 

les expressions indicadores d’atribució objectiva. Així, sembla que en l’ES 1995 era més 

freqüent atorgar alts nivells de validesa a les expressions d’atribució objectiva, mentre 

que l’ES 2011 ho fa de manera més habitual.  

Aquest tractament diferenciat de les expressions d’atribució objectiva sembla suggerir 

que l’ES 2011 tendeix a donar major “confiança” a les asseveracions fetes a partir de 

fonts d’informació desconegudes, poc especificades o al coneixement “generalitzat”. No 

només fa un ús més freqüent d’aquesta mena de fonts (vid. RQ1) sinó que, a més, els fa 

major confiança. Aquests canvis, com es desenvolupa més endavant, són altament 

indicatius d’un canvi en les estratègies retòriques i de presentació de la informació.    

RQ 3: Quina és la presència de la modalitat epistèmica – per oposició a la modalitat 

deòntica i/o la proporció de proposicions no-marcades? 

Taula 6.6. Presència de modalitat epistèmica vs. necessitat deòntica 

ES1995 ES 2011 ES1995 ES 2011

Expressions de modalitat epistèmica 35 21 83,15 98,80
> Expressions de modalitat epistèmica – alta 
fiabilitat. 1 0 2,38 0,00

> Expressions de modalitat epistèmica – fiabilitat 
mitjana. 2 1 4,75 4,70

> Expressions de modalitat epistèmica – fiabilitat 
baixa. 32 20 76,02 94,09

Expressió de necessitat deòntica 55 20 130,66 94,09

Xifres absolutes
Freqüència projectada per 

100.000 paraules

 

En aquest cas, s’ha procurat estimar la “densitat” de les expressions de modalitat 

epistèmica en cadascuna de les estratègies. Com es pot observar, aquestes són, en 

termes generals, molt similars (en un corpus de 100.000 paraules, es projecta un volum 

d’ocurrències de 83,15 i 98,80 per l’ES 1995 i l’ES 2011, respectivament). De fet, l’escàs 

nombre d’ocurrències fa difícil l’extracció de conclusions suficientment fonamentades.  
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En vistes, justament, de les dificultats d’extreure conclusions de la proporció de 

proposicions marcades respecte el conjunt total de proposicions, s’ha procurat copsar 

també quina és la presència d’aquelles expressions que expressen una actitud, per part 

del parlant, del tot deslligada de “l’avaluació de l’evidència”. Ens referim a les 

expressions de necessitat deòntica – és a dir, d’obligació, en la categorització plantejada 

per van der Auwera i Plungian (1998). En aquest cas, només s’han comptabilitzat els 

verbs modals utilitzats en aquest sentit (should, must, need to), sense atendre altres 

expressions d’aquesta modalitat – construccions del tipus it is imperative, etc. I si bé 

entenem que la modalitat deòntica va molt més enllà de l’obligació, hem procurat 

centrar-nos en aquesta categoria entenent que és indicativa de la naturalesa més o 

menys prescriptiva de cadascun dels documents. En definitiva, el sentit de 

comptabilitzar aquest tipus de proposicions rau en la possibilitat que donin certes 

indicacions respecte una possible variació d’estils.  

En aquest cas, trobem que, tot i que en termes epistèmics ambdós documents no 

presenten grans diferències, sí que ho fan a nivell d’expressions d’obligació. Sembla 

que aquesta modalitat té una relativament importància superior en el cas de l’ES 1995 

(per la qual es projecten 130 ocurrències en el cas d’uns hipotètics corpus 

estandarditzats, per oposició a les 94 ocurrències previstes en l’ES 2011). Com es 

desenvolupa més endavant, si bé aquesta diferència difícilment es pot considerar 

significativa en ella mateixa, sí que reforça la idea d’un canvi clar d’estil i “actitud” entre 

ambdues estratègies.   
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RQ 4: Com contribueixen aquests elements a la construcció de la facticitat dels 

enunciats? Quina és la importància i naturalesa de les estratègies retòriques 

mobilitzades? 

Seguint la tipologia plantejada per Latour i Woolgar (1979), observem que ambdós 

documents presenten pautes clarament diferenciades pel què fa a les estratègies de 

construcció de fets científics.  

Així, i si ens fixem en els enunciats de tipus 417, veiem que tenen una presència 

clarament diferenciada. Com s’avançava en la secció destinada a Metodologia, aquest 

tipus d’enunciats són quantificats a partir del nombre d’ocasions en què una proposició 

X és tancada per una cita bibliogràfica (amb una o més referències) que no és 

comentada de cap manera en el cos del text. Es tracta, per tant, d’un tipus d’enunciat al 

qual s’atribueix un grau de facticitat molt destacat – no es dóna cap mena de matís 

sobre el grau de veritat de la proposició, sinó que es presenta com un fet acceptat per la 

comunitat científica o, almenys, per una determinada comunitat epistèmica18. Aquest 

tipus d’enunciats, apareix amb molta més freqüència en l’ES 1995 (vid. Taula 6.2). Per 

un (hipotètic) corpus estandarditzat en termes de volum (100.000 paraules), la 

freqüència  d’aquest tipus d’enunciats és pràcticament quatre vegades superior a la 

freqüència amb què apareixen a l’ES 2011.  

Amb els enunciats de tipus 3, en canvi, observem que tenen una presència molt més 

destacada en l’ES 2011. La suma d’expressions d’evidencialitat mediada és superior en 

                                                
17Arran de les limitacions metodològiques, no ha estat possible quantificar el nombre total de 
proposicions del document, de manera que no ha estat possible calcular el volum d’enunciats de 
tipus 5. Una possible proxy a aquest indicador seria la diferència entre el volum del text i el 
nombre total d’ocurrències de marques d’expressió epistèmica o evidencial (de qualsevol tipus). 
Així, mentre que per l’ES 1995 trobem un total de 365 ocurrències (sobre 42.095 paraules), en 
l’ES 2011 trobem un total de 146 ocurrències (sobre un total de 21.256 paraules). Aquestes 
quantificacions suggereixen que els enunciats de tipus 5 podrien tenir una presència 
comparativament superior en l’ES 2011. Amb tot, la possibilitat que una mateixa proposició 
contingui més d’una ocurrència, i el caràcter aproximat dels càlculs, fa que aquesta estratègia 
s’hagi d’entendre com a merament exploratòria.    
18 En el sentit que li dóna Haas (1992), és a dir, una xarxa de professionals amb una expertesa i 
competència reconegudes en un àmbit determinat. 
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aquesta darrera estratègia educativa. Ara bé, com argumenten Latour i Woolgar (1979), 

no es pot considerar que aquesta mena d’enunciats impliquin automàticament un major 

grau de facticitat. Per copsar el sentit de l’esforç retòric, doncs, s’ha considerat que una 

bona aproximació podia ser la validesa atribuïda a aquestes diferents expressions 

d’evidencialitat.  

Tal com mostra la taula 6.7., la probabilitat d’alguna forma d’expressió d’evidencialitat 

mediada amb alta validesa és força més freqüent en l’ES 2011. Ara bé, també ho és el 

nombre d’expressions d’evidencialitat mediada de validesa mitjana, de manera que es 

pot concloure que aquesta major proporció es deu, senzillament, a la major freqüència 

d’expressions d’evidencialitat mediada. De fet, si es fa atenció a les proporcions (vid. 

Taula 6.8), s’observa com la distribució entre proposicions indicadores de validesa 

mitjana i alta és força similar entre ambdues estratègies educatives.  

Taula 6.7. Expressions d’evidencialitat mediada – agrupació per nivells de validesa 

ES1995 ES 2011 ES1995 ES 2011

Evidencialitat mediada - validesa mitjana 16 15 38,01 70,57
> Nombre de proposicions amb expressions 
d’evidencialitat mediada- atribució subjectiva  – 
validesa mitjana.

12 10 28,51 47,05

> Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – validesa mitjana. 4 5 9,50 23,52

Evidencialitat mediada - validesa mitjana 25 28 59,39 131,73
> Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
subjectiva  – alta validesa. 20 18 47,51 84,68

> Expressions d’evidencialitat mediada- atribució 
objectiva  – alta validesa. 5 10 11,88 47,05

Xifres absolutes
Freqüència projectada per 

100.000 paraules

 

Taula 6.8. Expressions d’evidencialitat mediada - distribució per nivells de validesa 

ES1995 ES 2011 ES1995 ES 2011

Evidencialitat mediada - validesa mitjana 16 15 39,02 34,88

Evidencialitat mediada - alta validesa 25 28 60,98 65,12

Xifres absolutes
Percentatges per nivells de 

validesa

 

Ara bé, com es comentava en la RQ2, a través de les taules 6.4. i 6.5., la relació entre el 

nivell de validesa i la font de coneixement és força diferenciada en ambdós documents. 
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Aquesta és, de fet, una qüestió rellevant de cara a la RQ4, ja que entenem que una alta 

validesa “aconseguida” per atribució objectiva contribueix a la facticitat d’una manera 

més clara que els alts nivells de validesa aconseguits per atribució subjectiva. Així, és 

molt rellevant que l’ES 2011 empri amb molta més freqüència les expressions d’atribució 

objectiva i, dins d’aquestes, les indicadores d’alta validesa es trobin en una proporció 

superior. De fet, la probabilitat d’una expressió d’atribució objectiva d’alta validesa és 

molt més alta en aquesta estratègia recent (per 100.000 paraules, tindria al voltant de 47 

ocurrències, en contrast a les 12 estimades per l’ES 1995).  

En essència, trobem que, en relació a la formulació d’enunciats de tipus 3, l’ES 2011 es 

caracteritza per una major freqüència  d’aquests i, sobretot, per la freqüència de l’ús 

d’una pauta indicadora d’un esforç retòric important: les expressions d’evidencialitat 

mediada per atribució objectiva indicadores d’alta validesa. Entenem que la freqüència 

d’aquesta mena de marques indica un treball de persuasió important, en tant que 

atribueix categoria de fet d’una manera més clara i potent que qualsevol altra forma 

d’expressió.  

Pel què als enunciats de tipus 2 i 1, la baixíssima proporció d’expressions indicadores 

de baixa validesa ens porten a concloure que les conjectures o plantejament d’hipòtesis 

poc fermes tenen una importància residual en les estratègies educatives del BM, sense 

que es pugui percebre una diferència destacable en funció de l’adscripció temporal 

d’aquestes.  
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7. Discussió i conclusions 

En aquest apartat procurem plantejar possibles explicacions a les diferències 

observades, connectar els resultats amb el marc teòric i temàtic en què s’emmarca la 

investigació, i relacionar-los amb les hipòtesis plantejades.  

En primer lloc, es pot considerar que la hipòtesi plantejada s’ha confirmat només en 

termes generals. És a dir, i tot i que efectivament s’han detectat diferències entre el tipus 

d’epistemic stance acts mobilitzats per les estratègies educatives del BM en funció de la 

seva adscripció temporal, aquestes no sempre han anat en la direcció esperada.  

En qüestió d’evidencialitat, no hem pogut confirmar una freqüència creixent pel què fa a 

l’ús d’expressions d’evidencialitat mediada (hipòtesi núm. 1), ja que ambdós documents 

utilitzen expressions d’evidencialitat mediada molt més freqüentment que no usen 

expressions d’evidencialitat personal, subjectiva o intersubjectiva. Si bé s’observa que 

en la darrera estratègia educativa (ES 2011) el BM sembla haver abandonat 

definitivament l’ús d’expressions d’evidencialitat intersubjectiva, la poca “significativitat” 

(en termes quantitatius) d’aquest canvi fa que es pugui interpretar com a “simptomàtic” 

però no com a realment indicatiu d’un canvi de tendència. Així, sembla que la 

preferència per l’evidencialitat mediada és prèvia a la transformació del BM en “banc del 

coneixement”. Per tant, sembla ser que la legitimació a través d’un estil “científic” que 

privilegia l’evidència mediada és anterior a aquesta transformació, i es trobava ja 

reflectida en l’estil discursiu de l’estratègia educativa publicada el 1995.  

Aquestes observacions, a última hora, indiquen que el discurs de la institució porta anys 

inscrit en un camp científico-tècnic amb les seves pròpies normes i convencions. La 

informació recollida, per tant, pot ser útil si més no per corroborar la voluntat de 

l’organització de legitimar-se en tant que institució amb propostes “científicament 

fonamentades”. D’altra banda, els resultats confirmen també les especificitats del camp 

científico-tècnic en allò referent a la connexió evidencialitat-epistemicitat. La preferència 
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per l’evidencialitat mediada com a més “sòlida” que el coneixement obtingut de manera 

personal ens remeten a la crítica de Fitneva (2001) sobre la idea d’una jerarquia de 

fonts d’informació. L’autor argumenta que les fonts d’informació no poden ser ordenades 

de manera abstracta en una “escala de fiabilitat”, fent notar que la informació de segona 

mà pot ser considerada més fiable que l’adquirida personalment si la font és experta o 

sagrada (adaptat de Fitneva, 2001). En aquest cas, el tractament de l’evidencialitat que 

trobem en les dues estratègies educatives mostra una clara preferència per les 

expressions d’evidencialitat mediada com a estratègia per assegurar certa credibilitat a 

la informació reportada. De fet, les referències a possibles informacions obtingudes de 

manera “directa” per part dels autors del text tindrien, segurament, un efecte força 

perjudicial de cara a la credibilitat de la informació.  

Si bé la hipòtesi número 1 ha estat parcialment refutada, sí que resulta interessant 

observar que s’han detectat usos diferents pel què fa als sub-tipus d’expressions 

d’evidencialitat mediada. Aquests no havien estat considerats com a part de la hipòtesi 

però, en canvi, resulten rellevants per copsar el canvi de rol experimentat pel BM. Així, 

s’ha pogut observar que l’estratègia educativa publicada més recentment fa un ús molt 

més freqüent de les expressions indicadores d’atribució objectiva. Aquesta mena 

d’expressions fan referència a fonts d’informació sobre les quals no sabem gaires detalls, 

ja sigui perquè són fonts “autoritzades” (la “recerca”, la  “ciència”, els “experts”), perquè 

allò reportat es considera coneixement comú o fruit de l’experiència generalitzada, etc. 

Es tracta d’una evolució interessant per part del BM perquè sembla poc “coherent” amb 

la voluntat d’erigir-se en una institució que basa les seves prescripcions en l’evidència 

disponible. La transformació del BM en un repositori del coneixement o en “banc del 

coneixement” sembla que hauria de comportar una preferència més clara per l’atribució 

subjectiva en què s’especifica clarament qui diu què.  

Aquesta contradicció aparent ens condueix, justament, a la hipòtesi núm. 2, que resulta 

suggerent de cara a copsar el sentit d’aquest “moviment inesperat”. Altra vegada, les 
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previsions només s’ha corroborat parcialment. Així, si bé pel què fa a les expressions 

d’evidencialitat per atribució subjectiva ambdós documents tenen un comportament 

similar, sí que s’observen diferències en els nivells de validesa que ambdós documents 

atribueixen a les expressions d’evidencialitat per atribució objectiva. En aquest sub-tipus 

d’expressions, doncs, es confirma la hipòtesis segons la qual  l’estratègia educativa més 

recent (ES 2011) conté una major proporció d’expressions indicadores d’alta validesa.  

Així doncs, i connectant les hipòtesis 1 i 2, trobem que en l’estratègia educativa més 

recent el BM aposta per (1) un major ús d’expressions d’evidencialitat per atribució 

objectiva; i (2) una tendència més clara a atribuir alts graus de validesa a aquestes 

expressions. Aquests usos particulars dibuixen un cert canvi d’estratègia en termes de 

legitimació de la informació (i conseqüentment visió del món) reportades. La relativa 

preferència per les expressions d’evidencialitat mediada per atribució objectiva a les 

quals s’atribueix un alt grau de validesa suggereixen que el BM aposta cada vegada 

més per la referència a una “autoritat científica” indeterminada però que, per la seva 

pròpia denominació (“els experts”, “l’evidència”), és rarament qüestionada.  

Sembla, en definitiva, que darrerament el BM reforça la idea de “banc del coneixement” 

a través de les referències constants al què podríem denominar “fonts autoritzades” (i.e. 

referides per atribució objectiva i amb alts graus de validesa atribuïda). Paradoxalment, 

l’èmfasi en la naturalesa “objectiva” de les proposicions defensades per la institució 

comporta una certa pèrdua de detall respecte l’origen i contextos concrets en què es 

produeix l’evidència que serveix de base (pròpia de les expressions d’evidencialitat per 

atribució subjectiva). En certa manera, sembla que la transformació del BM en un “banc 

del coneixement” no ha comportat tant un canvi en les pràctiques o l’ús de l’evidència 

disponible sinó sobretot un major esforç de persuasió (convèncer el lectorat de l’alt grau 

de certesa del què llegeix a través de presentacions genèriques de les fonts orientades 

a realçar-ne l’autoritat científica).  
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Aquestes observacions suggereixen que el BM recorre cada vegada més al denominat 

argument d’autoritat. Com explica Plantin (1998), podem parlar d’argument d’autoritat 

quan el qui el proposa utilitza com a argument a favor d’una afirmació el fet que aquesta 

hagi estat anunciada per un locutor particular autoritzat, en el què el parlant es recolza 

(adaptat de Plantin, 1998). En aquest cas, prevaldria l’argument d’autoritat indirecte, és 

a dir, aquell en què el locutor se serveix de la credibilitat o el prestigi d’una altra persona. 

No només fa servir amb més freqüència expressions d’evidencialitat per atribució 

objectiva sinó que, dins d’aquestes, i especialment en els casos en què se’ls atribueix 

una alta validesa, es recorre cada vegada més a la fórmula per la qual és el propi “nom” 

o “presentació” de les fonts el què les converteix en autoritzades (per mitjà 

d’expressions com “l’evidència disponible”, “la recerca” – sense més detalls). 

Pel què fa a la dimensió epistèmica, la quantificació de verbs modals i adverbis no 

denota un canvi significatiu en l’estil dels documents revisats. Sembla que ambdós 

tendeixen a fer un ús limitat de modals i expressions que “rebaixen” el grau de certesa 

de les proposicions. En aquest sentit, però, sí que resulta interessant fer notar que 

ambdós documents utilitzen aquesta mena d’expressions amb molta menys freqüència 

que no ho sol fer l’escriptura acadèmica en general. Aquesta, segons Chafe (1986), fa 

servir expressions que reflecteixin l’avaluació del parlant respecte la fiabilitat del 

coneixement amb una freqüència de 10.22 ocurrències per mil paraules.  Aquestes 

proporcions queden molt lluny de les trobades en els documents revisats. El tipus de 

document i la temàtica expliquen gran part d’aquesta diferència: cal tenir en compte que 

les estratègies educatives no són pròpiament escrits acadèmics, sinó que tenen una 

finalitat més programàtica i, quan tracten la qüestió de “l’evidència disponible”, no ho fan 

amb l’objectiu de generar coneixement científic al respecte a partir d’un treball amb 

hipòtesis, conjectures, estimacions i projeccions (cosa que faria clarament més 

necessari l’ús de partícules destinades a matisar la certesa de les proposicions amb què 

es treballa, i avaluant-la constantment), sinó per tal de sintetitzar l’evidència disponible. 
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Així, en rigor, la pròpia naturalesa dels documents no fan necessari un ús tan freqüent 

de marcadors epistèmics com el detectat per Chafe (1986), ja que no són articles 

científics sinó documents polítics (amb una base, això sí, centrada en l’evidència 

disponible).  

Ara bé, tot i la falta de “novetat” que suposa observar que “les estratègies educatives no 

són articles científics”, ens sembla que la qüestió revesteix de certa importància si es té 

en compte que la influència del BM passa sobretot per l’èmfasi en la naturalesa 

“científica” de les seves asseveracions (que legitima la seva influència en policymakers 

en tots els nivells). En aquest estat de coses, ens sembla que pot ser interessant tenir 

en compte que, paradoxalment, el principal instrument d’influència no és, a la pràctica, 

de naturalesa pròpiament “científica” sinó de tipus polític. Dit d’una altra manera: 

l’interès de fer notar que les estratègies educatives no són documents estrictament 

científics (ja que no fan ús de totes les convencions pròpies del gènere, com indica la 

poca presència de marcadors epistèmics) recau justament en el fet que el BM sembla 

“jugar” amb l’ambigüitat respecte la naturalesa d’aquests documents, remarcant-ne la 

dimensió més “científica” i desideologitzada i fent poc explícit el seu component polític i 

directiu. 

En connexió amb aquestes qüestions, un altre element que cal tenir en compte és la 

caiguda de la modalitat d’obligació o necessitat deòntica. Així, sembla que en la darrera 

estratègia eductiva, el BM ha procurat deixar enrere aquelles formulacions més 

clarament prescriptives. Aquest és un moviment interessant en tant que reforça la idea 

d’una transformació de la institució en un “banc del coneixement” que més que 

prescriure, es limita a descriure com és la realitat i quines són les solucions que, de 

manera “objectiva” o “natural”, s’acaben dibuixant com a necessàries. I si bé, i tal com 

s’avançava en el marc teòric, la capacitat de “dir el món” és una forma de poder polític 

tan poderosa com la intervenció directa, és en tot cas una forma d’influència més subtil i 

amb menys possibilitat de ser criticada o de topar amb una oposició frontal.  
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Finalment, pel què fa la a la “construcció dels fets científics”, sembla que els documents 

revisats es caracteritzen per la mobilització d’estratègies força diferenciades. D’una 

banda, l’ES 1995 privilegia una mena de descripció “no-discutida” dels fets (amb 

abundància de cites bibliogràfiques no-contestades- enunciats de tipus 4), fa un ús 

moderat dels enunciats de tipus 3 i, quan els utilitza, opta per un tipus de presentació de 

les fonts que combina l’atribució d’alts graus d’autoritat (atribució objectiva i subjectiva 

amb alts nivells de validesa) amb altres fórmules que atorgen menor facticitat a les 

proposicions. L’ES 2011, en canvi, es caracteritza per una menor freqüència dels 

enunciats de tipus 4 que, amb tot, acaba sent “compensada” per un esforç retòric (a 

través d’un ús particular dels enunciats de tipus 3) que asseguren que no es perdi en 

“facticitat”. Així, a través d’un ús freqüent d’expressions d’evidencialitat per atribució 

objectiva amb alta validesa (és a dir, de fonts autoritzades i poc precisades) i, més en 

general, d’un ús constant de “presentacions” (favorables) de l’evidència mobilitzada, l’ES 

2011 acaba duent a terme un treball de persuasió molt remarcable que, a última hora, 

assegura una certa legitimació de la visió del món continguda en el document.  

Per tant, sembla que en termes generals, la transformació del BM en un “banc del 

coneixement” s’expressa o es tradueix en una sèrie de canvis discursius que remarquen 

justament la dimensió científica, autoritzada i evidence-based de les proposicions 

defensades. No significa, en canvi, un avanç cap a l’ús de convencions pròpies del 

camp científic (com l’ús altament freqüent de marcadors epistèmics). En termes de 

Latour i Woolgar (1979), podríem dir que avui el BM assegura la facticitat de les seves 

proposicions a través d’estratègies més subtils que no el mer ús de quotatius: augmenta 

l’ús d’expressions d’evidencialitat mediada (especialment per atribució objectiva), alhora 

que aquestes gaudeixen de majors graus de validesa . Es tracta d’operacions que, a 

més, posen de rellevància el seu paper com a “banc del coneixement” – a través de 

referències constants a l’origen (científic) de les seves observacions i l’accent en la 

validesa de la informació reportada. L’esforç retòric, en definitiva, s’ha vist incrementat – 
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la qual cosa és un moviment que pot resultar sorprenent o inesperat pel “sentit comú”, 

que assumiria que un “banc del coneixement” no té perquè fer ús d’estratègies de 

persuasió perquè es limita a “descriure” la realitat.  

En qualsevol cas, però, cal tenir en compte que una sèrie de limitacions metodològiques 

i lligades a la comparabilitat dels documents (plantejades al llarg del treball) fan que 

aquestes observacions siguin, necessàriament, preliminars i exploratòries. Dit d’una 

altra manera, els resultats obtinguts suggereixen més que no “demostren” canvis 

discursius en la pràctica del Banc Mundial. Per copsar com s’ha articulat exactament la 

transformació de la institució en un “banc del coneixement” (en termes discursius) faria 

falta una exploració més àmplia, que tingués en compte tan altres tipus de documents i 

registres com una adscripció temporal més àmplia. Es poden considerar, per tant, 

futures línies de recerca de cara a identificar el canvi en les estratègies de legitimació 

epistèmica en alres documents com ara els informes tècnics produïts pel BM, els 

préstecs concedits, etc. Així mateix, valdria també la pena comparar la pràctica del BM 

amb la d’altres institucions amb un mandat en educació però amb un posicionament 

diferent (amb menys èmfasi, per exemple, en la idea de “l’origen científic” de les pròpies 

posicions i preferències polítiques).  

En definitiva, doncs, podem dir que, almenys a nivell exploratori, els presents resultats 

han servit per confirmar la “traducció discursiva”  d’alguns dels canvis detectats pels 

estudiosos de la global policy education  (Steiner-Khamsi, 2012; Mundy i Menashy, 

2014), alhora que posen de manifest la interrelació entre la dimensió epistèmica i 

evidencial , així com la seva clara dependència contextual (Fitneva, 2001; Marín-Arrese, 

2011).   
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