
no els retreura la bona voluntat d'haver- 
ho intentat ni la ingenuitat d'haver-ho cre- 
ut. En el pitjor dels casos, caldra agrair- 

fos que hagin donat fe de la diversitat 

14. Essent aquest article en premsa ha aparegut la 
contribució de N. Dorian a la olemica encetada a 
danguage.: A Response to ~adefoged's other View of 
Endangered Langua es eLg 69 (1993), ps. 575-579. 
No cal dir, és clar, 8 e quin ' . costat s'alinea I'autora. 

lin üística tal com la des coneixem a les 
ac&alles del ) 

15. Agraeixo a A. Crochetiere, coordinador del CIL 
92, i a P. Auger, president del Comite Organihador, la 
documentació i la informació ue m'han facilitat, i 
també al professor E.M. ~ h l e n b e &  la informació sobre 
el proiecte del CIPL sobre les Ilengües amenacades. En 
dairei Iloc. pero no en el menys important. agraeixo a 
N. Dorian la informació i els comentaris sobre el tema. 
i el dcbat que he tingut ocasió de mantenir.hi. 

Un exercici d'analisi del context. 
(Apunts d'etnografia de la comunicació),' per LIds Payrató 

Algú ha dit més d'una vegada que l'in- 
vent del magnetofon assenyala una de les 
revolucions més transcendentals en la his- 
toria de la lingüística, i probablement 
algú altre ja deu haver dit també que l'in- 
vent del vídeo ha esdevingut fonamental 
en els estudis comunicatius i, en particu- 
lar, en els d'analisi de discurs. En efecte, 
aquest aparell diabolic, amb els correspo- 
nents sistemes d'enregistrament i repro- 
ducció, no tan sols permet immortalitzar 
memorables escenes familiars i participar 
en innombrables i generosos pro rames 
de televisió, sin6 que a més fa possi%le, en 
un terreny més academic, enregistrar 
mostres de parla contextualitzada; com a 
mínim, més contextualitzada que el que 
s'aconsegueix amb un magnetofon (natu- 
ralment no cal dir que la re roducció per- 
fecta dels esdeveniments $e parla origi- 
nals és impossible). 

L'analisi de la parla en el seu context 
socio-cultural és un requisit en el marc 
dels estudis de l'etnografia de la comuni- 
cació, corrent d'estudi desenvolu at al 
llarg de la decada dels setanta, so $ retot 
als Estats Units d 'Ameri~a.~ Aquest cor- 

1. Aquest treball s'ha beneficiat d'un ajut a la inves- 
tigació (Projecte CAYCIT PS91-0052). El treball és una 
aportació a un rojecte de recerca, sobre models dis- 
cursius i tal& slows (programes de debat televisius). 
que duu a terme un equi d'investigadors de diferents 
universitats dins el c e r c t  d'Anhlisi del Discurs de la 
Universitat Autonoma de Barcelona. L'equip esta Eor- 
mat per Helena Calsamiglia, Josep M. Cots, Clara U. 
Lorda, Lluis Payrató, Luci Nussbaum i Amparo Tusón. 
Agraeixo als meus coHe ues els comentans que van fer 
a una primera versro f'aquest document. i també el 
permís per publicar-lo com una contribució personal 
quan el seu marc natural és el d'una tasca colectiva. 

2. Vegeu sobre aquest corrent el manual de SAVILLE- 
TROIKE (1982) i els dos estats de la qüestió de DURANTI 
(1985, 1988). Cf. també MOERMAN (1988) i DURANTI 
(1992), més centrats en la parla quotidiana. Els dos 
reculls de treballs mes representatius de la disciplina 
són el de GUMPERZ i HYMES (eds.) (1972). els dos inicia- 
d o r ~  i animadon rincipals del corrent, i el de BAUMAN i 
SHERZER (eds.) (1974). 

rent, conegut també (sobretot en els seus 
inicis) amb el nom d'etnografia de la par- 
la, té com a objectiu fonamental l'analisi 
de la compet&ncia comunicativa dels par- 
lants, és a dir, l'equivalent, en l'ambit co- 
municatiu, del que s'havia postulat com a 
compet2ncia o capacitat gramatical: el 
que ha de saber qualsevol parlant de qual- 
sevol comunitat de parla per a poder-se 
comunicar d'una manera eficac en la in- 
teracció social que es dóna en el si de la 
comunitat. Aquest concepte de competen- 
cia comunicativa ha esdevingut ja, de fet, 
un terme comú per al con'unt de les cien- 
cies del llenguatge. ~ a i r e b é  el mateix es 
pot dir d'altres conceptes que tenen l'ori- 
gen també en el corrent etnografic, per 
exemple els de repertori comunicatiu 
(conjunt de varietats i normes que dorni- 
na un individu o un coliectiu d'individus), 
normes de parla (directnus que regulen la 
nostra conducta comunicativa) i fet de 

arla (unitat comunicativa fonamental de 
fandisi, definible com una entitat signifi- 
cativa socio-cuituralment composta per 
una sene d'elements i factors intercon- 
n e ~ t a t s ) . ~  

2.  L'ANALISI CONTEXTUALITZADA DE 
LA PARLA 

La necessitat d'estudiar la parla o el dis- 
curs dins el seu context o habitat (de pro- 
ducció-recepció) ha estat posada de mani- 
fest en múltiples ocasions i des de 
disciplines diverses en el conjunt de les 
ciencies del llenguatge. L'etnografia de la 
comunicació ofereix, precisament, u11 ins- 
trumental útil a l'hora d'avancar en aques- 

3. Seguint I'analogia dels termes etnografia de la 
comunicació i re ertori comunicatiu esperariem tro- 
bar, en aquests l o s  Últims casos, els termes normes 
comunicatives i fet comunicatiu, pero el cert és que no 
són pas els més usuals, en benefici dels esmentats en el 
text. Les definicions que apunto són de caracter delibe- 
radament general més que no pas tecnic. 
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ta direcció. L'instrumental, pero, se situa 
per ara més en un terreny descriptiu -i en 
aquest sentit, forcosament, rnés neutre o 
menys compromes- que no en un terreny 
explicatiu. Dit d'una altra manera, l'etno- 
grafia ofereix una raella de factors pre- 
sents en tots els dets comunicatius que 
representa, mutatis mutandis, una foneti- 
ca del fet comunicatiu (que no arriba en- 
cara a l'abstracció del que seria la fonolo- 
gia corresponent); o sigui, una xarxa etica 
de factors que s'ha de complementar -en 
un nivell explicatiu o interpretatiu- amb 
una analisi kmica. Aquesta xama de fac- 
tors se sol presentar -per bé que d'una 
manera més anecdotica que transcen- 
dent- a través de l'acrostic S-P-E-A-K-I-N- 
G, aprofitant la casualitat (no cal amagar 
que parcialment «deliberada») de la coin- 
cidencia de les inicials de vuit factors pre- 
sents en la graella amb les lletres del mot 
angles: Situation (setting/scene), Partici- 
pants, Ends (outcomes/goals), Act Sequen- 
ce, Key, Instrumentalities, Norms i Genres. 

3. UNA MOSTRA D'ANALISI COMENTADA 

El proposit basic d'a uest treball és sim- S plement exemplificar a graella anterior 
aprofitant, com a mostra, un pro rama 
televisiu produi't per Televió de ~ a t a y u n ~ a ,  
TV3: La vida en u n  xip. Per bé que el 
prog,ama hagi desaparegut ja de la panta- 
la, a seva ran audiencia al llarg d'una 

bona coila Banys crec que garanteix un 
referent de l'analisi prou cone ut. Al ma- Ií teix temps, es tracta d'un re erent que 
s'escapa -amb una certa originalitat- de 
les fronteres tipiques que la tradició fi- 
lolo ica que ens envolta ha rojectat so- 
bre fa tasca de comentar i anastzar textos. 

La vida en un xip, un programa televisiu 
de debat, pot ser entes, des d'un punt de 
vista que relacioni els aspectes antropolo- 
gics amb els lingüístics, com un producte 
alhora discursiu i cultural peculiar, 
d9una cultura determinada: com un &::? 
municatiu particular, caracteritzable a 
grans trets per uns components que pre- 
senten -en síntesi- les següents carac- 
teristiques4 

Situació (localització/escena) 

El context físic o localització del pro- 
grama és un estudi de televisió, on domi- 
na una taula molt allargada, similar a un 
taulell, darrere la qual seuen els convidats 
(especialistes i testimonis) i una secreta- 
ria. Enfront d'aquesta mena de taulell hi 
ha una grada, on seu el públic. El progra- 
ma es fa els divendres, comenca al vespre 

(ca a les nou) i s'allarga fins a les dotze 
de & nit, aproximadament. S'emet en di- 
recte. 

L'escena (o imatge mental -psicologi- 
ca- i cultural de i'activitat) es podria sin- 
tetitzar en la fórmula de programa (televi- 
siuJ de debat. és a dir. un acte retransmes 
púb~icament' en que' uns «especialistes. 
íconvidats) i un auditori ífísicament me- 
Sent al látó i que hi assisteix voluntaria- 
ment) Sonaran la seva visió i les seves 
opinions sobre un tema. Aquesta imatge 
mental, com més detallada i com més as- 
sociada als protagonistes de l'esdeveni- 
ment, més s'acostara als conceptes de rols 
i contractes dels participants: els papers 
que fan i els seus compromisos a l'hora de 
participar en el programa. 

Participants 

L'esquema dels participants en el debat és 
el següent: 

- Un presentador (conductor-modera- 
dor). 
- Un conjunt d'actors que representen els 
personatges d'una serie de ficció, titulada 
La Granja. (La serie esta ambientada en 
un bar, té uns trenta minuts de durada, 
aproximadament, i serveix de preambul 
del debat.) Hi partici en una vintena de 
personatges. De fet. serie és indepen- 
dent del programa; la participació «real» 
d'aquests personatges en el programa es 
redueix a una mena de breus entrevistes a 
ue són sotmesos pel presentador al final 

l e  la serie. 
-Ajudants i tecnics del programa: una 
secretaria present al plató, una presenta- 
dora de l'anomenat (en el pro rama) 
<Centre de Dades., els tecnics que fenvol- 
ten (sense participació activa en el progra- 
ma) i la font corresponent a una veu en 
of f .  
- Convidats: (a) De quatre a sis especialis- 
tes o aexpertsn (professors, tecnics, perso- 
nes famoses ...), convidats al programa 

4. La majoria dels aspectes descrits i comentats 
faran referencia a les emissions de I'última etapa del 

rograma. Em centraré, de tota manera. nomes en els 
Penomens ue considero rnés pertinents amb vista a 
I'aniilisi vekal  i discursiva del programa dins el nostre 
món cultural (el propi d'una societat de consum occi- 
dental mediterrania). Aixo significa aue passo Der alt 
molts trcts d'ordre socio-cultüral paniculars dcl'nosrre 
cntorn (i doncs dc la interaccio en el programa. també) 
aue serien rellevants en moltes comüaracions intercul- 
iurals. Per u n  altrc costat, deixo dc 6anda la descripció 
del tractarnent de la imatac (rnovirnents dc camcra. 
tipus de plans, etc.) i simplement esmento eis codis 
no-verbals (as ectes proxemics o ~ g e s t i ó ~  de I'espai, i 
as ectes vocaE i pestuals). No entro tampoc -ni tan 
soys en les conclusions- en el que seria prbpiament un 
nivell interpretatiu i explicatiu, amb una valoració 
contrastiva dels diferents Factors. 
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pels seus coneixements o pel seu caracter 
públic; (b de quatre a sis testimonis, convi- 
dats per es seves experiencies i vivencies 
personals sobre el tema del programa. 
- Públic del plató (que pot intervenir di- 
rectament en el debat). S'hi troben al vol- 
tant de cinquanta persones. 
- Audiencia (espectadors «passius~ del 
programa, que hi oden intervenir npmés 
a través de trucaJes telefbniques). Es un 
programa de gran audiencia. 

Com a participants indirectes es poden 
esmentar també els dos gmps següents: 
-Persones que han trucat a la redacció 
del pro rama per manifestar la seva pos- 
tura so%re el tema que es debatri (les 
trucades són previes a l'emissió del pro- 
grama i s'han fet al llarg de la setmana en 
que s'emet; acostumen a ser al voltant de 
mil persones). 
- Persones que són enquestades pels tec- 
nics del programa per via telefonica (la 
mostra sol ser d'unes vuit-centes perso- 
nes). 

Fins (objectius/res~ltats) 

L'objectiu general que persegueix el 
programa, tal corn sol fer explícit el mo- 
derador en la presentació de cada emis- 
sió, és debatre un tema polemic d'interes 
r n e r a l  Afegides a aquest objectiu figuren 

nalitats que coincideixen de fet amb nor- 
mes d'interacció insinuades o de vegades 
ben explícites: fer un debat en que tothom 
pugui expressar-se lliurement i en que es 
respectin totes les opinions. Per bé que no 
es presenti normalment d'una manera tan 
explícita corn l'anterior, també es planteja 
corn a objectiu del programa arribar a una 
conclusió sobre el tema. Aquest, en reali- 
tat, queda amagat sota la forma d'una pre- 
gunta, que en principi s'ha de respondre 
triant només una de dues opcions: «a fa- 
vor de ... » o «en contra de...)), o bé xés 
millor X que Y». Pel que fa a objectius 
més particulars, associables amb partici- 
pants concrets, es poden distingir els se- 
güents: 
- L'objectiu del presentador-moderador 
queda ben recollit en aquests dos ves- 
sants: (a) presentar en el sentit de guiar i 
de marcar fronteres internes en el pro ra 
ma (bhicament les pauses er a fer pu%li: 
citat o les introduccioris $informacions 
del centre de dades), i (b) conduir el debat 
i vetllar perque es desenvolupi segons 
l'objectiu general; per tant, moderar la 
interacció i les intervencions del públic 
del plató, en principi amb tan poques in- 
tervencions corn faci falta. 
- L'objectiu dels personatges (de ficció) 
de la serie es pot entendre, en un sentit 

general, corn el d'iklustrar escenes de la 
vida quotidiana (amb les uals tothom es 
pot sentir facilment ident%cat). Aquestes 
escenes -i l'episodi en conjunt- mante- 
nen unes relacions directes o indirectes 
amb el tema del programa. 
- L'objectiu dels tecnics es pot sintetitzar 
en l'aportació d'informació (en forma de 
dades objectives) al debat. 
- L'objectiu dels convidats és aportar in- 
formació (dades objectives, racionals) i 
experiencies (dades subjectives, vitals) 
que permetin fonamentar millor el debat: 
casos i perspectives possibles, diferents 
arguments a favor i en contra ... 
- L'objectiu del públic del plató és deba- 
tre el tema, tot decantant-se per una de les 
dues opcions (amb la corresponent argu- 
mentació). (Altres finalitats més aobscu- 
res», corn podrien ser el lluiment perso- 
nal o la confessió pública, que es 
manifesten d'una manera relativament 
clara en forca ocasions, no es prenen en 
consideració el fet ue es consideren 
components 8uns estiqs i d'uns objectius 
estrictament articulars.) IP Com a resu tats (obtinguts), els dos més 
visibles són el debat, en si, corn a tal, que 
s'ha desenvolu at en el lató, i la presa de P posicib sobre e tema percoliectiu enques- 
tat, estadísticament representatiu de Cata- 
lun a (la mostra es duu a terme en funció 
de res edats, del sexe i del context -urba, 
semi-urba o rural- dels enquestats). 

Seqiikncia d'actes 

Es pot entendre corn la macrostructura 
del programa. A grans trets es oden apun- 
tar tres parts fonamentals, amp les corres- 
ponents fronteres i frases internes. Si se- 
guíssim una terminologia teatral, la divisió 
establerta s'acostaria molt a una obra des- 
envolupada en tres actes i un epíleg: 

(O) Capcalera. 
(1) Primer acte («La introducció via la 

ficció))). 
- Introducció per part del presentador. 
- Episodi de La Granja («El teatre de la 
vida quotidiana»). 
- Capcalera. 
- Desenvolupament. 
- Credits. 
(2) Segon acte («El problema i les op- 

cionss). 
- Enllac entre la serie de ficció i el debat, 
a través d'una entrevista, breu i informal, 
que el presentador fa a un personatge de 
la serie (de vegades a més d'un). Presenta- 
ció del tema per part del presentador. 
- Presentació dels convidats (per part de 
la secretaria). 
- Dialegs successius (en forma d'entrevis- 
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ta espontania) entre el presentador i els 
convidats. En alguns casos el dialeg a duo 
deixa pas a la conversa o al debat entre 
dos o més convidats (sobretot a mesura 
que el nombre dels qui han estat presen- 
tats augmenta, o bé si sorgeixen ja aspec- 
tes polemics, provocats a vegades el pre- P sentador mateix). La secretaria i e Centre 
de Dades ofereixen de tant en tant infor- 
macions suplementaries, interrompent 
momentaniament el procés anterior. 

f )  Tercer acte (.La diversitat argumen- 
ta a», o «El públic entra en escena.). 
- Debat entre el públic del plató, moderat 
pel presentador. Com a falques dins el des- 
envolupament del debat, les connexions 
arnb el Centre de Dades ofereixen informa- 
cions sobre les opinions dels espectadors 
que truquen al rograma. Les interven- 
cions en que es Zn preguntes als especia- 
listes són recollides per la secretaria. 

(4) Epíleg (#La conclusió i la incogni- 
ta»). 
- La secretaria trasllada als convidats (es- 
pecialistes i testimonis) les preguntes que 
el públic del plató els ha adrecat durant el 
tercer acte. 
- Ronda d'intervencions dels membres 
(especialistes) de la taula, en que cada un 
exposa les seves conclusions. 
- Resultat de l'enquesta efectuada: per- 
centatges a favor i en contra de l'enunciat 
del programa. 
- Presentació de l'enunciat que servira de 
base al proxim programa. 
- Credits i Capcalera. 

Clau 

El programa presenta dues claus (de 
«lectura» o interpretació) fonamentals i 
molt marcades, que normalment es fan 
explícites per art del presentador (en la 
introducció de l' programa) i que s'associen 
d'una manera molt íntima al tema del pro- 
grama: 
- Una clau seriosa, la ropia, si seguim 
l'analo ia teatral, de robra dramatica; 
queda Bi ada a temes ~seriososn, és a dir, 
transcensents, greus, que fan que els par- 
ticipants hi quedin implicats d'una mane- 
ra molt personal (per exemple, ha estat el 
cas de programes sobre l'eutanasia, 
l'avortament, el su'icidi, els accidents de 
transit, la dro a, etc.). 
- Una clau l ú ~ c a ,  la que seria propia &una 
comedia, associada amb temes més aviat 
frívols, intranscendents o banals («viure bé» 
-o .saber viuren-, lligar arnb turistes o 
amb natius, tenir més o menys exit amb les 
persones de sexe contrari, etc.) 

Alguns programes es poden situar en 
uns termes intermedis en relació arnb la 

hipotetica gradació els dos pols de la qual 
serien les claus (i els temes) anteriors. Es 
el cas d'una clau més aviat neutra, no 
inclinada d'una manera marcada en cap 
de les dues direccions apuntades, i que 
correspondria a temes que ofereixen op- 
cions aparentment molt «opinables» i de- 
fensables, que no desperten una implica- 
ció personal tan forta com els associats 
arnb una clau seriosa, pero que tampoc no 
tenen un vessant lúdic o humorístic apa- 
rent (per exemple viure al camp o a la 
ciutat, la vida «dJabans» enfront de l'ac- 
tual, problemes relatius a la gent jove o a 
la gent gran, etc.). 

Instruments 

Els codis comunicatius que es posen en 
joc al llarg del programa són de tipus no 
verbal i verbal. Els primers inclouen el 
tractament de l'espai (proxemia), la ges- 
tualitat (cinesica) i els aspectes vocals no 
verbals de cada participant. Pel que fa a 
les varietats verbals, es poden agrupar, en 
síntesi, en: 
(A) Varietats dialectals diverses del catala 
i del castella (sobretot de la primera; el 
castella només l'utilitzen alguns convidats 
i persones del públic). 
(b) Registres (varietats funcionals) diver- 
sos el que fa al camp (tema), al to (o grau 
de grmalitat), al tenor (o pro h i t )  i al 
mode (de producció) El grau & formali- 
tat varia d'una manera si nificativa (i es- K perable) arnb el tema de programa (se- 
nós/lúdic) i segons la idiosincrasia de 
cada prota onista. El tenor oscilla encara 
més, i es ionen mostres evidents de se- 
qüencies expositives i argumentatives (ex- 
perts), narratives i descriptives (testimo- 
nis), exhortatives (presentador), infor- 
matives (ajudants i tecnics) i, per des- 
comptat, sovint, persuasives (diversos ar 
ticipants). Pel que fa al mode de proJuc: 
ció, hi trobem: 
- Oral espontani arnb imatge del locutor 
(aquesta és la mostra «normal», arnb un 
percentatge altíssim). En tots els casos, 
pero, en realitat, i sobretot en les prime- 
res intervencions de cada convidat i de 
cada persona del públic, es pot presumir 
un cert grau de reparació (de reflexió 
previa al que es &a). 
-Oral llegit (per part de la secretaria i 
presumiblement de la veu en ofB, i oral 
exposat a partir d'escrits (per art de la 
presentadora del Centre de   al es). 
- Oral espontani sense imat e del locutor 

questa). 
P (comentant els grafics resu tants de l'en- 

- Escrit (en les capcaleres i en la presen- 
tació dels resultats de l'enquesta). 
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Normes 

Logicament, les normes (d'interacció i 
d'interpretació) més generals i elementals 
del rograma són les propies, en principi, 
d e /' a comunitat de parla catalana. Com 
també es esperable, pero, el programa re- 
gula d'una manera peculiar alguns aspec- 
tes de la conducta comunicativa dels par- 
tici ants: 
- Eypresentador 6s I'únic participant que 
pot parlar en qualsevol moment, fins i tot 
interrompent el discurs d'un convidat o 
d'una persona del públic. (Les seves inter- 
vencions tenen la funció de moderar els 
debats i conduir el programa, i aixo i'auto- 
ritza a fer-ho.) 
- Els convidats intervenen en el primer i 
el tercer acte, en princi i a partir de les 
preguntes del presentalor, pero també 
amb un cert marge de llibertat per entrar 
en debats o afegir comentaris. En el segon 
acte, no estan autoritzats a intervenir. 
- La secretaria i eis tecnics intervenen en 
moments aparentment prefixats o bé es- 
collits el presentador. 
- El pú%lic del plató només pot manifestar 
les seves opinions (mostrar el seu acord o 
desacord amb algun fet o alguna posició) al 
llarg de la se ona part del programa (justa- 
ment quan efs especialister no poden -en 
pnncipi, tret d'al na comptada excepció- 
intervenir). El pú%c present al plató també 
pot fer preguntes als convidats (que seran 
respostes a la tercera part). El programa 
busca i suscita la polemica (i, per tant, el 
desacord), pero mantenint el respecte mu- 
tu. Al públic se li demanen (fins i tot ex- 
plícitament) valoracions i opinions perso- 
nals i originals; el moderador intenta evitar 
les intervencions repetitives, que no aportin 
nous punts de vista o noves dades. Es poden 
crear discussions articulars entre dues (o 
més) persones. E; torns són Iliures, pero 
queden mediatitzats pel nombre d'interven- 
cions que el presentador ermet en princi- 
pi tantes com sigui possib Y e). En e \ S primers 
programes els torns també quedaven me- 
diatitzats per la necessitat de disposar del 
microfon (que era en mans del presentador 
i de dues secretaries). Posterioment el pro- 
grama va comptar amb un sistema de 
microfons suspesos sobre el plató que faci- 
litaven les intervencions. (Quan una perso- 

na volia intervenir s'aixecava i esperava que 
l'anterior acabés la seva aportació.) 
- El públic de I'audiencia només pot in- 
tervenir (per via telefonica) en el cas que 
hagi estat objecte de comentaris. 
- El programa no sembla ue tingui nor- 
mes d'interpretació espec&ques o parti- 
cular~. Si la clau no és seriosa, el presen- 
tador fa un ús sovintejat de la ironia. 

Genere 

Com a esdeveniment de arla, aquest 
ti us de programa se sol quaeficar de tatk K s ow (o espectacle de parla): es tracta 
d'un programa televisiu de debat on 
I'atracció -o el show- queda centrada en 
la manifestació pública de les opinions 
personals (i en el consegüent debat) sobre 
un tema polemic. La confrontació verbal 
sembla, en efecte, el tret determinant 
d'aquesta mena de programes, que repre- 
senten -com a mínim vol representar-ho 
el cas particular ue ens ocu a un exer- í' cici pGblic de p uralisme iBeciogic res- 

«la democracia en escena a esca- 
PZ%!ivam). 

4. CLOENDA 

Malgrat el caracter sintetic d'a uest 
exercici de descnpció discursiva, ja alver- 
tit previament, tot el que s'ha exposat en 
l'apartat anterior crec que exemplifica, si 
més no, que les aportacions de I'etnografia 
de la comunicació són significatives per a 
l'anaiisi contextualitzada de la parla. Al- 
menys, en dos sentits complementaris, per 
bé que prou transcendents també cada un 
per separat: (a) per contribuir a la supera- 
ció de fronteres que, si es consideren ina- 
movibles, resulten empobridores en I'ana- 
lisi dels fenomens comunicatius (I'estudi 
interdiscivlinan de la llengua en I'acció 
comunic~tiva); i (b) per con&buir a la des- 
crivció de fenomens comunicatius carac- 
te6tzadors d'una cultura determinada; en 
aquest cas particular, un fet de parla pro i 
de lambit televisiu, el show o espectacye 
de parla, que constitueix una mostra 
lingüística i cultural representativa de la 
comunitat de parla on s'ha elaborat. 
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Alguns canvis en el concepte de traducció,' per Francesc Parcerisas 

El 5 d'abril de 1993, amb motiu de I'en- 
contre a Vancouver entre el president rus, 
Boris Ieltsin, i el president dels Estats 
Units de Nord-america, Bill Clinton, la 
premsa espanyola publicava la següent 
notícia: 

((Un "intérprete" con pedigrí. 

»En Vancouver, casi constantemente al 
lado de Bill Clinton, estuvo un hombre 

ue no aparece demasiado en las panta- 
las de televisión, pero que actúa como 9 

el pivote por el que pasa toda la política 
norteamericana hacia Rusia. Se trata de 
Strobe Talbott. De hecho, Talbott fue la 
persona que tomó notas de la reunión 
cara a cara que Clinton mantuvo con 
Boris Yeltsin el sábado. Es decir, es el 
Mnico miembro del equipo presidencial 
que sabe exactamente lo que pasó allí.»* 

Darrere la notícia olítica, voldria re- 
marcar un aspecte defpaper cabdal de la 
traducció i de la interpretació al món. El 
traductor, com indica l'agencia de notí- 
cies, pot arribar a ser l'única persona que 
de debo sapiga el que ha passat en una 
sessió entre dos ca s d'estat, o l'únic que 
conegui quin era e7 text ori inal d'un es- 
crit, d'un document, d'un lfibre. La seva 
missió de pont entre dues llengües, entre 
dues cultures, és una posició delicada per- 
que no sols fa circular la informació sinó 
que també hi exerceix un control: la fa 
passar pel sedas de l'adaptació cultural, hi 
afegeix emfasi historic o la sotmet a tergi- 
versació olítica, o, simplement, en nom 
de la fideetat, es queda amb paraules dites 
a mitges o que només diuen la meitat del 
que haurien de dir. Per aixo el mot torsi- 
many, que el catala antic feia servir per a 

1. El present article és una versió revisada de la 
conferencia pronunciada dins el ir Seminari sobre la 
Traducció a Catalun a celebrat a la Biblioteca-Museu 
Victor Balaguer de dianova i la Geltní, el 17 d'abril de 
1993. 

2. *El Paisw (5-iv-1993). 

designar els interprets -i que, segons Co- 
romines, ja apareix datat en la nostra Ilen- 
gua el 1270, una de les dates més recula- 
des del mot dins la Romania-, va arribar a 
adquirir, a més, el sentit de persona habil 
i rica en astúcies, i n'és bona mostra el fet 
que el trujamán castella encara si ui un 
sinbnim popular d'.embaucador)), f e  p e r  
sona que deriva un guany del seu do de 
llen ües, que explota la paraula -algú que 
fa dintermediari en la compra-venda i 
que se n'aprofita. 

Aquesta incidencia ob'ectiva en el mis- 
satge transmes i la possibilitat subjectiva, 
deliberada o no, de trastocar-lo, afecta no 
sols les circumstancies d'una trobada de 
caire polític, o d'una translació literaria, 
sinó qualsevol intercanvi en que intervin- 
gui un fet de traducció en un sentit, di- 
uem-ne, e istemologic. Podríem dir que, 

k t  i fet, ey traductor és aquel1 qui sap 
aplicar, al mateix temps, dues teories del 
coneixement: d'una banda, la visió que 
del món té la llengua original (el text i el 
context) i, de l'altra, la visió que del món 
té la llengua terminal, la llengua a que 
tradueix. 1 hem d'entendre que, visió del 
món, aquí, té el sentit més ampli que pu- 
guem donar a l'expressió. 

Aquesta és la raó per la qual trobo molt 
bella la definició que dóna el diccionari 
de I'Academia Espanyola quan diu: «Intér- 
prete, persona que dice a otras en una 
lengua que entiendan, lo dicho en lengua 
que les sea d e s c ~ n o c i d a . » ~  Aquest carac- 
ter mediatic de la traducció -entre allo 

desconeixem i allo que som ca acos 
entendre- pot ser tan transcenci'entai 

que Carner recorda, en la nota que encap- 
cala el seu poema Nabí, que «nabí» és el 
mot hebreu per a profeta o ((torsimany de 
Déu», és a dir, que el aper de Jonas és de 
traduir, d'interpretar%s paraules de Dku 

3. Real Academia Española, Diccionario manual e 
ilustrado de la lengua española (Madrid 1950). 2a. ed., 
vegeu: trujamán. 
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