Per aquest motiu, quanels analistes del discurs es dediquen aestudiar una conversa,
el seu interés primordial és establir una teoria que il-lumini la práctica conversacional
usual, fent explícita els principiaen quées basala comunicació entre els éssers humans .
L'estudi de la conversa, malgrat no serguiat per cap interés prescriptivista, esdevé una
font d'informació constant per a totes aquelles persones que treballen en el món de la
comunicació . Així, no es pretén pas fixari imposar unes normes de conducta comunicatíva, sinó descobrir els mecanismos que fan de l'activitat comunicativa un procés
eficient, mitjanQant el qual els éssers humans poden arribar a satisfer les seves necessitats . I quan es parla de normes de conducta comunicativa no s'ha de pensar en unes
pautes imposades arbitrijriament, sinó més aviat en uns esquemes mentals, mares de
referéncia habituals i rutines comunicativos que el parlant ha generalitzat de prévies
ocasiona d'ús i que explota com a aproximacions a la realitat (WIDDOWSON 1984).
Elfet d'haverdetreballar amb un conceptotan difícilmentobservable, des d' un punt
de vista empíric,com és elde"normes" plantejaa l'estudiós de la comunicació en general la necessitat de suplir Pacte cognitiu de 1'observació amb el de la intuició, ja que,
com diu Itkonen (1981), mentre queel primertipus d' actocognitiu téaveure amb coses
i esdeveniments que existeixen en larealitat intersubjectiva espácio-temporal (o sigui,
mediada per un deis cinc sentits), la intuició és el mecanismo d'accés ala conceptos i
reglesexistents en una realitatintersubj ectivarelativa. Ésperfectament lícit, dones, que
1'analista desenvolupi el seu estudí a partir d'unes hipótesis o maneres de concebre la
comunicació. Elfet distintiu ésque aquestes hipótesis noestan subjectes ala confirmació o al desmentiment . La base intdítiva d'una teoria de la comunicació ens porta
forjosament al camp de la filosofia, i és en aquest sentit que s' ha d'entendre que siguin
els filósofa del llenguatge els qui han aportat alguns dels conceptos fonamentals en
1'estudi de la comunicació com és ara Pacte de parla, la implicació i la pressuposició .
Parlar de com es parla no pot ser de cap manera el punt de partida per arribar a
comprendreel fet comunicatiu, peró síquepot ajudar a descobrir els significats o mons
compartits deis interlocutors, condició sense la qual no es dóna l'acció social significativa. Com diu Verschueren (1985), lacomprensió completa de fenómens socials s'ha
de basar en un model preconcebut compost de conceptos abstractos i generala (fruit de
laintu3ció de l'analista) quees suplementi amb un intent de penetrar el món conceptual
dels participants en 1'acció o actuació que es vol descriure.
La Mengua catalana, com totes les altres, és plena d'expressions que fan referéncia
ala maneradeparlar. Són modismos o frases fetosque, com hem dit abans, mostren una
corta consciéncia del que ha de ser la bona práctica comunicativa. La utilitat de fer
atenció a les taxonomies populars en un moment o altre de l'elaboració teórica ens
permet, per unabanda,fixar-nos enpossibles unitats significativos d'estudi com poden
serel tema (anardeglorificata matines), lafinalitat (xerrar per xerrar), el torra de parla
(no dir ni piu), la história (contar de cap a peus), els participants (ficar cullerada),
fenómens paralingüístics (arrufar el nas, dir-ho amb una mirada), etc . Per altrabanda,
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Duruut el m*gle XVIII, si bé [bmÓzimprimordial oocentra sobre l'ooúubdcl'oúQou
del Uuuguutge .ayurobenuoubforja duexidees quopoxKxúormuot ocruoú`uanmuialo .
Buo noürim u loo müooau¡onx de 8erdcz sobre l'omtrct D¡gum que existeix entre
llooguatAoi pcmumuoot .d.mmubanda, íentre lulleoAuui lacultura d'onpohl* ` dol'nlku .
Aqumxteoidees inüuiran ymbmdament sobre Humboldt, gu¡afirmará,uooegle despréo,
qoulead¡úrincú:uentre lcs lkmgÜos úookmooloudiÍer~~ociemducomyconx¡ó i¡okuprotaciódelou6o .A través doHumboldt arribaran, duruuiluprimera moúÚúdol mo8}o><X .
ulountrupÚ}egxüngü¡x!ooBoas, Supir ¡l9bo/[
Al Hazg de Yuxogooamoütat do xogi^XlX i,oopm¢ooma/uacuiÚd*iooino&uo¡om
rodicu!m dda ooogruouÚ!iou, upuro¡x muh gran forja la diulroioluXim ' oouúoount la
trudio¡ú ú'umoudiu sobre olfolklore úoioiu1opuzQocdcr. Els diuJocú)legm trocmo de
demostrar guoluvuúució lingüística és un kt mulLmésoomplozdolgooeup»uouvo .
Pozpr¡mocavogudu.x'udl¡tzu/úÚdboBdocanponnnum&odeporulamooOúludndudoa
l¡ngü/xdquoeiummoouoaonmpte elementoomuraüu&ÜLmiioopcr u[oxyl¡ouo¡Údc\u
vuriuciÚliogüímúca .
Dormut laprimera mc¡kÚdo1uo8le }CX,luteu«uüogü1uóoudomúouo{uorúl'oxtruo/uoúixmu.guopoomúl'ucooot en l'ootud¡nin:r0uio,uutbuom ¡c¡ootífiudolu/oogue,
entmouoom u iomúiuoió social, com c1 denominador mumü que pouxooixon úuieola
iod¡v¡duugue formen purt d'uoucmnmuu[tatUngÜ{mt¡ua(termouocunyutycrBloumfiold) .Sibé uguuxiserá l'u1juoúuúu/umuu&úJoles ú¡vmsoucyuo/uxestructural imum
guooudoacovoluyuouBun4miuloExtaÓl7ubm,lood¡ferinciood'miontaciÚgoe ea
prudo6xouooelnummdiud'uquou{oduoouotúuuatouón¡muporÚm* .&Buroyum'ootod¡ou
lioogüexmohuouUurgutrod¡oiúde nnuduütats escritos idozeOox¡Úgramatical iu¡xÚ
p«rmut que l'estruo\uruixmoproogu¡uocamí doteudLzun¡Úsobre 6znúmoom*oÓóciu'
mooiliogüíxúom .muboxoopu¡oos ÜmpozÚm!s`po/ó'uooulooPreuoupuciooodoJukohuon
yel ÍeL comunúcuúu, el úoxenvoloymueot de )u teoria de l'ouuouiuu¡Ú por part do
Bonvcnbo: ` datrcbullxdoBakhúosobre el diycms i, encara que una mica por fora de
}es ouuoJox omtruoiuodiuuw, la kxuriudr l'unX!ix E;r& ' molt ¡oOkúpo! seu col-lega
ununpóleg Mal¡nowokiAúxEsiutxDuituúibuouaspecto gue será determinant en la
diüxen1orúcntacióguoyccnoocixcm\udixlingü[wúomd'mguxmiporúodo : euapoüzimulfot
que elolin&übmxa'cmbun\ooul'uyNdidoOom&üomamcxínd¡oaoonue tradició escrita ni
usiud¡mgrumu\icuJo .Elml¡ugüiaÓ:a,u!hura aoÚmp&lugokúopooncxaorrunBoas iSupir.
soguits de Wboc0,úuod'apoeodoe lnoUougÜoaguuvuknestudiar ioJDuzg d'oguox\
yrocés .douuohrorcm[oske/a núucióguoosimoíxentre la llengua i. la cultura Tuna
oomuoiÚ4.iiumhÚlo¡mportÚmoíudclmp/noouuamdooomuo¡caciÚoo/ucooutroou¡6
mjcio-cultural ddm ynblco . Iinu ¡ ioi B!oomGcld, d múu Qnnnáúo dulu l¡ngüix0ou
xmoúuuno,n:couc¡xmóuquciudivomimiüugü&úoaÚuúuÚdo!uuomuu¡uuc¡úbu/ouou .

DucuutolnunyukeouuiguuumbxdolurAlomcmulLdinoolmmrde lafilosofia, Austin
iW¡Ugoox»o¡oproduoixcnelououxurehuülu[onnmonuúx . La uovvmt ddooouapiuotcju'
mcntm será ú'uuu ¡mportáociudecisiva por As ou!udiapoumr¡coy . La pragmática es
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el que volem? Qué fem en dir "X"? Quinsprincipia, máximes o regles de joc regulen
la nostra activitat lingüística?
La pragmática considera que la llengua és el seu ús, i aquest ús és sempre
contextualitzat. Així, doncs, l'objecte de la pragmática será l'estudi de 1'ús lingüístic
en el seu context de producció . Per context s'entén no només l'escenari físic i
situacional en qub es realitza un enunciat (o producte lingüístic) sinó també el bagatge
de coneixements que s'assumeix com a compartit entre els interlocutora . Enproduir un
enunciat, el parlant intenta fer alguna cosa (de fet, fa alguna cosa), el receptor
interpreta aquesta intenció i, a partir d'aquesta interpretació, contrueix la seva
resposta, ja sigui lingüística o no lingüística.
Per a Wittgenstein, el llenguatge s'ordena d'acord amb les regles d'ús públic, i el
significat deis mots es troba en el seu ús. Per tant, és la cultura -les formes de vida,
concepte paral-lel al dejocsde llenguatge-la que confereix significat ala enunciats . A
laproposició 23, diu així: "L'expressiójoc de llenguatge ha desubratllar aquíque parlar
és una part d'una activitat o d'una forma de vida" . Per a aquest autor, el llenguatge no
és un simple instrument per expressar el que pensem, sinó una forma d'acúviw
regulada¡ pública. Enadquirir unallengua el que anem adquirint són conjunts deregles
de joc per actuar lingüísticament.
La teoria dels artes de parla (Austin, Searle) proposa una explicació de 1'ús
lingüístic basada en 1'observació quequan produ[m un enunciat realitzem, simultániament, tres artes: Pacte locutiu (1'expressió d'una oració amb un sentit i un referent
determinats, el significat literal), Pacte il-locutiu (la producció d'una enunciació, una
promesa, una ordre, etc, en virtut d'una forja convencional que s'associa a 1'expressió,
la forja il-locutiva) i Pacte perlocutiu (1'efecte que es produeix en els receptora). El
centre d'atenció és la forja il-locutiva, ja que un rnateix arte locutiu pot, segons el
context, tenir forres il-locutives diferents : així, una pregunta pot ser una demanda
d'informació, una ordre, un prec, etc .
Grice planteja que 1'intercanvi conversacional és semblant a qualsevol transacció
contractual en qué els pardcipants tenen un objectiu comú, les seves actuacions són
mútuament interdependents i existeix un acord tácit perqub la transacció continui fina
que totes dues parts decideixin acabar-la decomú acord . Aquesta concepció el portará
a formular el principi de cooperació com a regulador de tot arte cornunicatiu, completat amb quatre máximes (quantitat, qualitat, relació i manera) . Grice observa que,
si bé aquestes máximes son convencions que regulen els intercanvis comunicatius,
moltes vegades es violen o s'hi produeixen desajustaments . En aquess casos, els
participants realitzen un procés d'implicatura (implicature, en la terminología de
Grice) perqué parteixen del fet que el principi de cooperació, de "col-laboració" en la
bona marxa de laconversa, es manté intacte . Així, doncs, s'ha de distingir entre el que
es diu i el que s' implicata, i el sentit d'una interacció és producte de la cooperació entre
els participants que, o bé segueixen les máximes o realitzen implicatures per anar-lo
construint.
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L'interaceionisme simbblic (GOFFMAty 1971, 1975, 1981), per últim, considera
que les interaccions eón semblante ale rituals i, per tant, estar altanrent estructuradas .
Els participante, encomenQar tinainteracció, estableixen urr com proinis convetsaciona 1
que Ira.uran de rnantenir al llarg de tot l'intercanvi i que ti°encaran al final de manera
pactada . Cada participant es presenta a la interacció aml) una irriatge determinada i
durant el transcurs de l'activitat anirá negociant amb la resta dels participante el
manteniment o el carrvi de la imatge i també l'orientació de la interacció mateixa (el
tema, el to, etc .). Perentendrecom funcionaaquest procés de negcx:iació és fonamental
el concepte de posició (footing), I.es diversas posicions que aclopterr ele partir;ipanis err
ara intercauvicomurricatitr es aranifesterr lrer mitjá de senyals lirrgüfstics irro liugüfstics,
i cada carvi de posició és ¡in índex que serveix per descobrir com la ínter=acció
s'organitza en diversas següéncies que provenen de l'aplicació d'irns mares (fi-ames)
(,Ieternrinats . Els marcs eón patrons o tipos d'acttraciorrs irrteractives, de carácaer social
i cogrritiuu, i que fonamenten la concepció de la interacció coni ¡ni ritual.
D'altres perspectivas que han aportar elements d'irrterés a 1'estudi de la conversa
eón la lingüística textual (van I)ijk), l'arrálisi del discurs (BROwrr i PULE 1983, SINCLAIR
i COUIíITIARI) 1975, STOBr3S 1983), la semiótica (Lozano et al. 1986) i la ciéncia cognitiva.
(SrL4NK i ABEISON 1977) . Tant aquestes disciplines coni les esrnentades anteriorment
coincideixen, per tina banda, a plantejar una actitud crítica davant ele estudie grarnaticals que prenen com a unitat d'análisi l'oració i, per una altra, a proposar modele
heurísticas d'análisi que permetin Pestudi de 1'ús contextualitzat del llenguatge coni a
única vía per entendre el fet lingüfstic en tota la seva complexitat .

3.CONVERSA 1CONVERSES
Analitzar la parla contextuualitzada significa plantejar-se el problema de les tipologies textuals . Si bé és evident que ele humane creern textos -i textos diferents segons
CIs contextos- no resulta gens senzill determinar quins són exactarrrent els punts de
distinció . La reflexió és perfectarnent aplicable a la conversa o, si es prefereix, a les
diverses clases de conversa que es poden distingir .
En últirn tenme, ladeliaritació precisa del que s' ha d'entendre com a conversa depén
de ladecisió de 1'investigador ide la perspectiva ¡ele objectius decada análisi concreta .
Lesdefinicions deis diccionaris corrents no ens aporten gah-e cosa rnés que tina lleugera
tecnificació de la roció de conversa que por tenis un parlant qualsevol . Així, per
exernple,et DCVI3 defineix conversarcorrr "tenis intercauvi deparaules",i el l)LCcorra
"Errtretenir-se enraonant dues persones o rnés" . En aquesta última obra el terne
enraonar és definit al seu torra coni "parlar alternativarrient dues o rnés persones entre
si", cosa que ens retorna a un sentit rnolt proper al descrit pel DCVI3 .
58

-

-

ladefinició precedent aquests esdeveniments comunicatiusqueden sotael mateix rétol,
peró és prou clac que es tracta de casos amb pautes o normes de control diverses. En
una trobada inesperada al carrer no és gens facil decidir qui será el primer a 1'hora de
saludar, depreguntar perla familia o la feina, d'insinuar que cal anaracabant 1' intercanvi o d'acomiadar-se. Fins i tot és irrellevant, almenys la gran majoria de les vegades .
En canvi, en el context d'una entrevista 1'interrogat sap perfectament que no pot
prendre el primer torn de parla, mentre que 1'entrevistador no pot oblidar que ha de
trancarelfoc . Enfront de totaunaMargasérie d'exemples on no costa gaire de descobrir
normes d'aquesta menaque regulen --en el grau que sigui-1'ordre, la direcció, el tipus
i la quantitat i durada de les intervencions (interaccions metge - pacient, comprador venedor, periodista - entrevistat, policia - detingut, professor - alumna, etc .), es
presenten casos molt menys prefixats, menys determinats a priori . La imprevisibilitat,
o almenys un nivell molt superior d'imprevisibilitat en contrast amb els exemples
anteriors, és consubstancial a la conversa espontánia, certs cops anomenada també
conversa natural .
En les xerrades familiars o amicals no apareixen --sortosament- moderadors que
reparteixin els toros de parla, que escapcin amb decisió una intervenció o obliguin
1'emissor aacabar-la en trenta segons, que facin preguntes --preparadas amb antelacióquan el debat s'esmorteeix, etc . %li ha moltes activitats que poden ser qualificades sens
dubte de converses, amb trets análegs que justifiquen estudis de conjunt, peró en cada
análisi en particularés imprescindible tenir en compte el gran d'espontane°itat de Pacteconcret que espren coro a dadaper evitargeneralitzacions precipitadas o incorrectas.
Waltres intents per classificar les activitats conversacionals s'handedur aterme en
funció, sobretot, deis participants en la interacció, amb independéncia deis possibles
rolso papers prefixats . La conversa de duespersones als seients posteriors d'un taxi és
distinta, donadala preséncia del conductor, d' una conversa de caire privat, no pública,
sense "escoltes". Les diferéncies de sexe, edat i estatus "marquen"una conversad'una
forma també claríssima, i el mateix es pot dir de la finalitat de Pacte : del xerrar per
xerrar a la preparació d'un viatge, posem per cas . Les distincions entre les variants de
les converses s'aparellen en aquests casos amb les distincions de les modalitats lingüístiques utilitzades (registres formals/informals, col-loquials/técnics, descriptius/persuasius, etc .).
Per últim, malgrat que tot el que s'ha apuntat fins ara parteix de la consideració de
la conversa coro una activitat exclusivament verbal, una conversació telefónica presentaclaras diferencies respecte d'una que té lloc cara a cara, i la confrontació dels textos que pertanyen respectivament a aquests contextos ho manifesta duna manera prou
significativa . L'análisi de la conversa "a vista" no pot deixar de tenir en compte que la
verbalitat s'associa a una extensa gamma de inecanismes no verbals que ofereixen
múltiples informacions als parricipants . L'implícit és no sol=ent permissible sinó
gairebé obligat enmoltes situacions de laparla ordinária ("normal"), peró absolutament
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En un punt intermedi deis dos anteriors se situa l'etnografia dela comunicació, que
tracta d'explicar ele lliganrs entre la dimensió social i la dimensió lingüística deis
intercanvis verbals. Gumpera (1972) assenyala que en les situacions de comunicació
ele parlante poden triar les formes lingüístiques entre el seu repertori verbal i que
aquesta tríaes fa, entred'altres factors, en funció de la situació . En aquesta líniallymes,
ja el 1962, havia proposat ni¡ model per á l'estudi ele la comunicació que va anar
refor mulant fina a 1972. Aquest rnodel, que anonrená SPEAKING (parqué cada lletra
de la paraula correspon a un deis componente de qualsevol arte de comunicació),
integra tant ele aspectes lingüística com ele aspectes psicosocials .
1->'aquest model, llarganrent reinterpretat i refet per altres autors, cal retenir-ne, en
1'análisi conversacional, aquells elements que configuren el guió de la conversa, per
vetrre després quines eón les unitats lingüístiques que ene permeten d' interpretar el seu
desenvoltipament i el seu significat.
Enprimer lloc,les coordenadas espácio-temporais, ésadir, l'espai físic i temporal
i l'atmosferapsicológica ; en segon lloc,els participants amb les leves característiques
psicosocials i culturals (sexe, edat, estatua social, rols o papera, relaciona que mantenen entre ells, codis que manipulen), les seves expectativas i les seves intencíons; en
tercer lloc, el gran de formalitat de l'intercanvi i, finalment, el tema de qué es paria .
És important de destacar que 1'tiltim component está estretament lligat al tipus d'activitat comunicativa que es duu a terme . En tota conversa, sempre existeixen dos elements sobreposats : el que diuen ele parlante (el contingut referencial) i el que fan ele
parlante (ele artes que s'acompleixen a travésde la forja il-locutiva i dela dinámica de
la interacció) . Per aquesta raó en moits casos, com per exemple en les converses d'ascensor, en els intercanvis rituals o en les disputes entre automobilistes, el tema resulta
irrellevant . Les converses estaran, dones, més o menys centradas en el tema o en
1'activitat .
Ésevident, per riltim, que tots aquesta componente de la conversa estableixen entre
ells unes relaciona dinárniques que imposen una drets i una deures ala participants . Els
uns i eis altres s'anirari teixint en el joc de la negociació, tal com s'exposa tot seguit.

5 . DESENVOLUPAMENT DE LA CONVERSA
El primer que han de fer ele interlocutors per poder conversar és posar-se d'acord
per corrtenjar a parlar, o sigui, acceptar el comprornís conversacional (conversational involvement) . En segon lloc, han de decidir el tema o temes de qub tractaran, el rol
o paper amb qué es presentaran davant ele altres i el to o clan (formal, informal, íntim,
distant.. .) de laconversa. A més, cada participant ha de trotar la manera de transmetre
io amagar- ala resta d'interlocutors, més o menys obertanrent, les leves intencions.
Al llarg de la interacció, ele parlante han d'anar decidint si canvien o mantenen el tenia,
62

-10

Els processos d'interpretació i producció basats en la inferéncia tenen lloc en
qualsevol interacció i resulten básics porqué la cooperació es manúngui . Els interlocutors van fent interpretacionsalliargde la conversa, les quals funcionen com ahipótesis
que es van comprovant; si no s'adeqüen al procés interacciu, els parlants hauran de
reformular-les i establir-rae de noves fms que pensin quealió que han interpretat s'adiu
amb elque está passant en la conversa. Naturalment, si aquestes interpretacions no són
les adequades des del punt de vista d'algun deis interlocutora, es produirá el malemés,
que no és res més que 1'aplicació d'una interpretació errónia en un momentdeterminat
de la conversa. Aixó es pot donar per haver pressuposat que es comparteixen aspectos
lingüística ¡lo sácio-culturals que, en realitat, no són pas compartitsper tots els que participen en la interacció. Si algú adverteix el malentés, aleshores es posen en funcionament tot un conjunt. d'estratégies de reparació (reformulacions, preguntes, excuses,
disculpes ...) que, amb sort, solucionaran el conflicto i permetran que la comunicació
avanci de forma positiva.

6. ESTRUCTURA DE LA CONVERSA
En el ja clássic article de Sacks, Schegloff i Jefferson (1974), els autora descriuen
laconversa desvelant-rae les regles d'organització general al marge de qualsevol situació específica, és a dir, des d'un punt de vista transsituacional. El seu model consta de
dos components: laconstrucció deis torras de parla il'assignació deis torras de parla.
Les converses s'organitzen en unitats interaccionals que són els torras de parla i que
poden estar constitu[des per elements lingüístics (enunciats de tota mena) o elements
paralingüístics (gestos, riures, sorolls, etc.) . Per marcar 1'inici i l'acabament d' un torn,
existeix el que Sacks et al. anomenen llocs transicionais (silenci, final d'una entonació interrogativa, canvi de posició del coa, etc .). El reconeixement dels llocs transicíonals formapart de la competéncia deisparlants i suposa unaestreta sincronització entre
les activitats de parlar i escoltar.
L'assignació de torras consisteix en un conjunt de técniques que permet la seva
arúculació per formar una conversa. Aquesta assignació pot produir-se de dues maneres: el parlant és seleccionat per qui té la paraula en un moment donat o bé s'autoselecciona. Ambdues técniques comporten una série de regles quepermeten de construir els
torns, d'assignar el torn següent i de reduir els silencis i els encavalcaments, que són
percebuts pels parlants com a pertorbacions en el desenvolupament de les converses .
Molts autors, peró, han considerat aquest model excessivament mecánic i n'han
assenyalat les limitacions en mostrar que, en una conversa, sovint els interlocutora s'in
terrumpen, canvien de tema, no s'escolten, etc . La presa en compte de la situació pot
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conversa. L'análisi externa, per contra, se centra més aviat en les relacions interpersonals, en els aspectes psicosocials que es poden observar a partir de certs indicis de la
situació i del discurs elaborat. A Europa, seguint la tradició dels estudis estructurals
sobre la llengua i recollint les aportacions de la pragmática, s'ha desenvolupat a bastament laprimera tendéncia. Així, per esmentar dos casos prou representatius, tant els
lingüistes de la Universitat de Binningham (vegeu sobretot Suac.Am & CouLTHARD
1975, CouLTHARV 1985) com els de la Universitat de Ginebra (vegeu ROÜLET et al. 1985)
proposen un model d'análisi apartir de la teoria dels rangs que, en gramática, explica
la relació jerárquica entre els elements d'un enunciat. Segons aquest model una
interacció conversacional es compondria de les següents unitats :
(A) La conversa o unitat superior, que inclou una seqüéncia d'obertura, un coa
transaccional (constittüt per un o diversos intercanvis) i una cloenda .
(B) Els intercanvis o unitats dialogals mínimes .
(C) La intervenció o contribucíó de cada parlant a 1'intercanvi.
(D) Els actes de parla i els actes interactius, les unitats en qué es pot descompondre cada intervenció.
Goffman (1973) estudia especialment dos tipus d'intercanvis . D'una banda, els
intercanvis confirmatius, que s'anomenen així perqué "confirmen" 1'establiment de
relacions entre els interlocutora ; consten, en general, de dos constituents (unaintervenció iniciativa i l'altra de reactiva) i compleixen les funcions d'obertura i de cloenda de
les converses . D'altra banda, els intercanvis transaccionals, que Goffman denomina
reparadors perqué, com s'ha vist en l'exemple (1), pretenen neutralitzar 1'amena~a
potencial a la própia imatge (en el cas que 1'interlocutor ignorés la pregunta o contestés
de forma agressiva) i al terreny del receptor (del qual s'ha interromput 1'activitat) .
Aquests intercanvis inclouen, en principi, tres constituents: una intervenció iniciativa,
una segona intervenció reactiva i iniciativa alhora i, en tercer i últim lloc, una intervenció reactiva. L'estructura ternária és la condició perqué 1'intercanvi es clogui : la
iniciativade l'emissor ha de ser aprovada pel receptor i lareacció d'aquest últim, al seu
tom,cal que siguiaprovadapel primer . El compliment d'aquestrequisít és elqueRoulet
et al. (1985) anomenen compleció interaccional. Amb molta freqüéncia, peró, els
interlocutora no arriben a 1'acord i cal continuar lanegociació, procediment que portará
a la construcció d'un íntercanvi complex. Per aquest motiu, sovint, en un mateix intercanvi -i també a vegades en una mateixa intervenció- es formulen i fins i tot es sobreposen diferents actes de parla, una de principals, amb una clara funció performativa, i una altres de subordinats, que tenen la funció dejustificar, argumentarorefermar
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Es pot dir, per consegüent, que en una conversa existeixen dos tipus fonamentals
derelacions entre elsseus constituents: d'unabanda, les funcions il-locutives iniciativa
i reactiva (vegeu alfragment (3) els enunciats subraflats,per exemple), que lliguen les
intervencions constitutives de 1'intercanvi, i d'altra banda les funcions subordinades,
que modulen la intervenció (vegeu a (3) la resta de la conversa) . Aquestes funcions
poden marcar-seamb formes lingüístiques (connectorspragmátics), extralingüístiques
o bé dependre del context.
De totes maneres, l'estructura dels intercanvis és molt més compexa del que s'ha
mostrat fms ara. La conversa ordinária comporta sovint intercanvis secundaria encastats en un de principal:
(4)

1
2
3
4
5
6

A:
B:
A:
B:
A:
B:

Així, avui no sopes a casa eh?
També pots venir si vols...
No he estat convidat.
Home!
M'estimo més quedar-me aquí amb [...]
Si voleu us deixo el sopar fet ...

Aquesta conversa podria analitzar-se en tres intercanvis que formen parells adjacents, és a dir, unitats constituides per les intervencions de dos parlants en els seus
respectius torns de parla. Els lligams entre les intervencions, pero, es poden formular
tenint en compte tant els torna successius (1-2, 3-4 i 5-6) com les relaciona que
estableixen els enunciats no sempre consecutius (1-6, 2-5 i 3-4) .
Des de la nostra perspectiva, els aspectes psicosocials són indestriables dels
aspectes d'organització, perqué s'influeixen mútuament en la construcció de la
conversa per mitjá duna negociació a tots els nivells . A 1'exemple (4), la pregunta del
parlant A reclamaria -fa esperar- una resposta, una confirmació, peró com que la
interlocutoraB ha interpretat 1'enunciat d'A com una queixa, es veu obligada a obrirun
nou intercanvi per aclarir el possible conflicte . La resposta de 6 indica que B ha entés
lapregunta d'A com Qui fa el sopar, avui?, peró el cert és que no hi ha cap "instrucció"
lingüística en fenunciat que indueixi necessáriament a la interpretació que en fa B.
L'explicació només es pot trobar en el marc psicosocial de la situació: escena familiar
entre home i dona.
Un dels reptes que té pendents l'análisi de la conversa és arribar a poder descriure
de manera precisa i completa el concepte de negociació, que constitueíx la clau per
entendre tant 1'estructura com el significat de les interaccions de la vida quotidiana.
Com s'ha vist, la negociació intervé en la distribució dels torna, per® també en la
construcció del sentit, en el manteniment i el canvi de les coordenades de la situació .
Segons algunes propostes, la negociació constitueix un procés harmoniós de cooperació entre els parlants; segons d'altres, en canvi, representa més aviat un procés bél-lic
sensa treva per mantenir i/o guanyar el poder, per aconseguir el domini de 1'adversari
68

aportacions de cada perspectiva i de cada estudi concret són en principi -mestre no
es demostri clarament el contrari!-rellevants per a la resta. Aquesta pertinéncia nopot
oblidar-lael lingüista, atés que el joc conversacional no es limita a unjoc lingüístic sinó
que ateny el carácter de joc o acte social . Tampoc el socióleg, que, al seu torn, haurá
de recordar les aportacions de la psicologia i que la idiosincrasia de cada individu no
deixa mai de manifestar-se en les interaccions verbals . Psicólegs i sociólegs han
d'enfrontar-se igualment amb 1'obvietat que cada culturadisposa de normes conversacionals própies, i lavisióantropológica entra aleshores en escena. Cap d'aquests punts
devistapot descartar-se,i no són pas els únics . Un semiotista, unpsiquiatrei un mestre,
per esmentar només tres exemples complementaris prou il-lustradors cada un d'ells,
troben també en la conversa una font de dades utilíssima i un camp de treball ben
transcendent.
Aquesta mena de cercle epistemológic es podria reprendre i tancar ara tot tornant
al principi, a la verbalitat: el producte lingüístic que s'intercanvia en una conversa
ofereix innombrables pistes per descobrir una realitat quotidiana sovint oculta o
enfosquida, almenys no gens superficial .L'análisi dela conversa descriu unaactivitat
habitual i, per tant, acabacontribuint d'unaforma decisiva a1'estudi del comportament
humá. A partir d'elements observables en els corpus es fa possible d'analitzar
1'estructura lingüística (els respectiuscodis) i els conflictes psicosocials on se situen els
interlocutors . A més, l'análisi de la conversa permet aprofundir el concepte de competencia comunicativa -básicament una competencia conversacional-perqué incorpora aspectes negligits en d'altres disciplines lingüístiques, per exemple 1'articulació i coordinació de tots els canals que intervenen en la interacció, les estratégies que
s'hi utilitzen i el fet de recolzar en corpus autMtics de dades .
Sens dubte, en definitiva, que la conversa interessa -i molt- la lingüística, la
sociologia, l'antropologia i qualsevol estudi, de fet, sobre la conducta humana . Han
calgut molts anys per arribar aaquest convenciment, avui repetidament expressat. Pro
bablement d'ara endavant en caldran molts més per aconseguir coordinar els esforjos
i les troballes .En tot cas, el repte és prou apassionant i constitueix un camí d'aveng per
a cadauna de les disciplines interessades i 1'única via posible per poder-nos fercárrec
cada cop amb més aprofundiment de la realitat de la conversa.
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