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CONTINGUTS (I) 

Què és comunicar-se? 

Per què ens entenem quan ens comuniquem? 

Arquitectura de la conversa: La construcció 

del significat 

Comunicació oral formal 

Enfocament de la retòrica 

Presentacions orals professionals i 

acadèmiques: estructura 

Registre formal oral [entonació, llenguatge 

corporal] 



CONTINGUTS (II) 

Antropologia i etnografia de la comunicació. 

Components de l’esdeveniment cognitiu 

El model SPEAKING 

Teoria de la rellevància 

Cooperació i màximes / Torns de parla / 

Marcs i guions / Coneixement compartit / 

Implícits /  

Atenuació de la responsabilitat  / 

Manipulació i ideologia 

 



QUÈ ÉS COMUNICAR 

Comunicar > communicare > communis 

 

 Posar en comú / compartir el coneixement  / la 

informació que tenim 

 



OBJECTIU PRINCIPAL DE LA SESSIÓ 

Reflexionar sobre la comunicació 

humana. 

 

 

Per què? Amb quin objectiu? 

 

Varia segons el context 

 



PREGUNTES DE PARTIDA 

1. Com ens comuniquem? 

 

2. Recordeu alguna anècdota relacionada amb 

algun malentès? 

 

3. Per què s‟ha produït aquest malentès? 



QUINS ELEMENTS ENTREN EN JOC? 



comunicació 

Fets de parla Component  

sòciocultural 

Saber comportar-se adequadament i eficaçment  

en una situació comunicativa 

Competència 

comunicativa 



LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

Capacitat de comportar-se adequadament i  

eficaçment segons quina sigui la situació  

comunicativa.  



COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

 ―allò que un parlant necessita saber per comunicar-se 
de manera eficaç en contextos culturalment 
significants. (…) Es fa un esforç per distingir entre el 
que un parlant sap –les seves capacitats inherents– i 
la manera com es comporta en situacions particulars. 
Tanmateix, mentre que els estudiosos de la 
competència lingüística tracten d’explicar aquells 
aspectes gramaticals que es creuen comuns a tots els 
humans, independentment dels determinants socials, 
els estudiosos de la competència comunicativa 
consideren els parlants com a membres d’una 
comunitat, com a exponents de funcions socials, i 
tracten d’explicar com usen el llenguatge per 
autoidentificar-se i portar a terme les seves activitats‖ 
(Gumperz i Hymes, 1972) 



Lingüística del sistema (lingüístic) vs. Linguística de la comunicació 

 

1. Objecte d‟estudi: la llengua  / la comunicació 

2. Producció aïllada / producció contextualitzada 

3. Estructura / ús 

4. Correcció i gramaticalitat / eficàcia comunicativa-adequació 

5. Producte / procés 

6. Competència lingüística / actuació 

7. Allò manifest / allò implícit 

8. Codificació / descodificació  

9. Significat (informació codificada) / sentit (informació intencional) 



 El que defineix una comunitat de parla no és tant 

que es parli una llengua o més d’una, sinó que els 

seus membres comparteixen una sèrie de normes 

d’ús d’aquest repertori verbal i comunicatiu que 

tenen al seu abast, pel fet de participar en unes 

xarxes de comunicació de caràcter social. 

 Exemples: jutjat, església, bar, mercat, escola… 

 Però no tothom té accés als mateixos usos. 

Aquest fet és important. 



Un discurs formal com una conferència, 

una presentació d’un producte o una classe 

és un discurs oral o és un discurs escrit? 



EL CANAL 

Oral (conversa espontània) 

         

      

      

Escrit (discurs acadèmic) 

Gradació: gèneres intermedis 

Discursos 

 multimodals 





ORAL I ESCRIT: TRETS DISTINTIUS  



 De la comunicació humana a les produccions 

lingüístiques orals concretes 

 

 

 

 LA CONVERSA 



QUÈ ÉS UNA CONVERSA? (I) 

 La conversa és una de les activitats més 

típicament humanes. És la forma primera i 

primària en què es manifesta, en què existeix, el 

llenguatge i hem d’entendre-la, a més, com una 

pràctica social a través de la qual s’expressen i es 

fan possibles altres pràctiques. (A. Tusón, 1995)  

 



QUÈ ÉS UNA CONVERSA (II) 

 La conversa és la forma oral més habitual de 
la comunicació humana i s'estructura en torns de 
paraula, que els interlocutors prenen de manera lliure, 
però tenint en compte les regles de cessió, manteniment i 
petició del torn. En aquest sentit, les persones que prenen 
part d'una conversa s'expressen i escolten els seus 
interlocutors alternativament. En aquest procés 
comunicatiu, en proporció ben desigual, intervé, d'una 
banda, la informació transmesa per mitjà del llenguatge 
verbal (paraules, interjeccions, onomatopeies, frases, 
etc.), i de l'altra, la informació transmesa pel llenguatge 
no verbal (mirada, gesticulació, to de veu, velocitat a què 
es parla, etc.), elements que poden variar d'una cultura a 
una altra. La manifestació i la interpretació correctes 
d'aquest conjunt de senyals verbals i no verbals fan que 
una conversa s'efectuï d'una manera eficaç. 

(Calsamiglia i Tusón, 2007) 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paraula
https://ca.wikipedia.org/wiki/Interjecci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Frase


QUÈ ÉS UNA CONVERSA? (III) 

 Com diu Reyes (1990: 14), som el que parlem i 

ens parlen, [el que diem i ens diuen] i també el 

que ens parlem a nosaltres mateixos. Som 

persones lliures, creadors creats, amos 

esclavitzats de la nostra capacitat lingüística... 

 



QUÈ ÉS UNA CONVERSA? (IV) 

 Una conversa és un tipus de discurs oral, 

típicament dialogal, que es caracteritza per la 

immediatesa comunicativa, el dinamisme, el 

caràcter cooperatiu, i per l’alternança de torns.  



TRETS CARACTERÍSTICS D’UNA CONVERSA (I) 

1. És habitual el canvi de parlant, o com a mínim 

ocorre. És a dir, una conversa és dialogal.  

2. En general, no parla més d’una persona alhora.   

3. Els encavalcaments (dues o més persones 

parlant alhora) són comuns però breus.   

4. Les transicions més habituals entre un torn de 

paraula i un altre es produeixen sense intervals 

ni encavalcaments, o bé amb un breu interval.   

5. L’ordre en els torns de paraula no és fix.  

6. La durada dels torns de parla no és fixa, però es 

tendeix a un cert equilibri. 

 

Sacks, Schegloff & Jefferson (1974)  



TRETS CARACTERÍSTICS D’UNA CONVERSA (II) 

7. La durada d’una conversa no està prèviament especificada.   

8. El contingut d’allò que diuen els parlants no s’ha especificat 

prèviament.   

9. La distribució dels torns de parla no està prèviament 

especificada.   

10. El nombre de parlants pot variar.  

11. El discurs pot ser continu o discontinu. 

12. Hi ha tècniques per a la distribució de torns de paraula. 

13. S’utilitzen diverses unitats formals de construcció dels torn 

(una paraula, una frase, una oració, etc.)  

14. Hi ha mecanismes per a reparar errors o transgressions que 

ocorren a l’hora de prendre la paraula.   

Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) 



ELS TORNS DE PARAULA 

 Habilitat que es desenvolupa durant els primers 

mesos de vida 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6d4-SWI8dI 

 

 

 

Som (els humans) éssers socials de naixement 



COM SABEM QUE TENIM EL TORN DE 

PARLA? 

 Què detecteu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhVIrxnVZxE  

(TV3 - Els Matins - Tertúlia d'esports del 13/03/14) 

(part 1) 



COM SABEM QUE TENIM EL TORN DE PARLA? 

 Entonació: contorn entonatiu, silencis  

 Ritme: la velocitat de la parla disminueix al final 

del torn  

 Comunicació no verbal: posició del cos, mirada, 

celles, gestos manuals, etc.   

 Expressions estereotipades: saps, i això, o alguna 

cosa així  

 Sintaxi: fi de l’oració gramatical 



I QUÈ MÉS? 

 http://www.tv3.cat/videos/5055411  

 

[Cat: X. Sala Martín vs. J. Coscubiela (minut 42)] 

 

 

 

 

 

La gestualitat en els torns de parla 

 



COM SABEM QUE ENCARA NO TENIM EL 

TORN DE PARAULA?  

L’orador manté el torn de paraula   

 

 

 

L’orador manté les mans en moviment  



COOPERACIÓ EN LA CONVERSA 

 Missatges com ara ―aha‖, ―sí‖, ―és 

clar‖   

 Moviments rítmics del cap  



LA VEU 

 Les veus són singulars. Hi ha tantes veus com 
persones. No obstant això, alguns trets són 
generalitzables.  

 La veu d’una persona (en una conversa telefònica, 
per exemple) ens informa, per exemple, sobre:  

 El sexe  

 L’edat  

 Estat físic (afonia, refredat, asma, etc.)  

 Estat anímic (nerviosisme, angoixa, relaxació, etc.)  

 

  La veu es pot modular per aconseguir determinats 
efectes o per manifestar determinades intencions. Un 
missatge pot ser, per tant, xiuxiuejat, cridat, dit amb 
ironia, amb serietat, en broma, etc.  



LA PROSÒDIA  

Ritme / Entonació / Accent  

La Maria vindrà  

La MaRIa vindrà  



CARACTERÍSTIQUES DEL DISCURS ORAL FORMAL 

 Estructura pautada pel gènere discursiu emprat. 

 La variant lingüística acostuma a ser l’estàndard o la culta. 

 Un bon orador combina una sintaxi elaborada, complexa, 

amb un vocabulari ric. 

 Combina l’escrit amb l’oral. 

 El llenguatge no verbal és essencial. 

 És més repetitiu i menys condensat en continguts que el 

llenguatge escrit. 

 Són freqüents els díctics discursius i les apel·lacions al 

destinatari.  

 Sol tenir més construccions de subordinació que la 

conversa informal. 

 Cal evitar frases inacabades i els mots crossa (connectors 

aleshores, llavors). 



ANTECEDENTS 

 La retòrica comença a ser molt important a 
l’Antiga Grècia, sobretot a partir que Aristòtil 
publiqués Arte Retórica, la primera obra de la 
Història considerada com a tractat teòric sobre 
retòrica (les obres anteriors només donaven 
consells al respecte).  

 Per Aristòtil la retòrica és el mètode d’observar 
tots els camins possibles per a la persuasió, i per 
això va fer una explicació lògica sobre tots els 
elements que hi intervenen.  

 Cal destacar les tres eines principals de persuasió 
per a tot discurs: la credibilitat de l’orador 
(ethos), les emocions i psicologia dels oients 
(pathos), i els patrons de raonament d’allò que 
s’argumenta (logos). 



 

 

 

UN MODEL D’ANÀLISI DEL DISCURS ORAL 

FORMAL: EL MODEL DE LA RETÒRICA CLÀSSICA 

 Inventio: Establir bons arguments, bon continguts i  
bons exemples que s’han d’incloure en l’exposició.  

 Dispositio: Poques idees, ben estructurades i ben 
argumentades. Escull bé les paraules que serveixen 
d’enllaç (presentació, nus, desenllaç: digues de què 
parlaràs, parla i digues de què has parlat). 

 Elocutio: Utilitza una entonació variada, que sigui 
adequada al contingut. Sigues emfàtic, però natural, 
sense una entonació artificiosa.  

 Memoria: Recursos de memorització del contingut. 
Mira el públic (no miris les notes). 

 Actio: Modulació de la veu i comunicació no verbal. Fes 
que els gestos i la posició del cos acompanyi el teu 
discurs. Assegura’t de no mostrar inseguretat. No 
abaixis la mirada i no et toquis les mans. 

 



RECOMANACIONS PER A L’ELABORACIÓ 

DEL DISCURS ORAL FORMAL 

 Documenta’t sobre el tema. 

 Selecciona les idees tenint en compte què vols dir, a qui ho 
vols dir i de quant temps disposes. 

 Creu en el que diguis. 

 Tingues una actitud empàtica amb el públic. 

 Modula la veu amb claredat i naturalitat. 

 Potencia la mirada, el gest i la paraula. No t’amaguis 
darrere del ppt. 

 Mostra seguretat, naturalitat, aplom i humilitat. 

 Controla el que comuniques amb el cos i amb l’espai. 

 Clou progressivament (fuig de ―ja està‖, ―això és tot el que 
volia dir‖). 

 Somriu, mostra agraïment al públic. 

 



AJUDES DISPOSITIO 

 Ordenar el discurs: en un principi, en primer / en 

segon lloc, en relació amb, així doncs, per 

concloure… 

 Afegir informació: fins i tot, és més, també… 

 Establir relacions entre les idees (per exemple, 

contraarguments i oposició): ara bé, tot i això, no 

obstant això, tanmateix… 

 Establir relacions de causalitat entre les idees: en 

conseqüència, de fet, així doncs… 

 Reformular/explicar idees: és a dir, dit d’una 

altra manera, per exemple… 



ALGUNS CONSELLS 

 http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/50_con

sells.pdf 

 

http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/50_consells.pdf
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/50_consells.pdf


EXEMPLES 

> Sobre la pena capital (Dret): 

http://www.youtube.com/watch?v=HMyfdoZsS

HI (min 1-2) 

> Sobre sistemes mecànics (Enginyeria): 

http://www.youtube.com/watch?v=rTURnwG

HlLY (min 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=HMyfdoZsSHI
http://www.youtube.com/watch?v=HMyfdoZsSHI
http://www.youtube.com/watch?v=rTURnwGHlLY
http://www.youtube.com/watch?v=rTURnwGHlLY


RUTINES LINGÜÍSTIQUES 



Intuïtivament, tots fem treball etnogràfic quan 
observem ritus lingüístics i comunicatius, dins d‟un 
determinat escenari, per exemple al mercat, en 
una discoteca, en un judici, etc. 
 

 

Les rutines lingüístiques, per exemple, (definides 
por Hymes (1972) com a enunciats o fragments 
d‟enunciats que ja existeixen “prefabricats” a la 
llengua per a ajustar-los a situacions que es 
repeteixen: salutacions, comiats, felicitacions, 
pèsams, disculpes, agraïments, mandats, etc.) 
són convencions d‟una comunitat, que varien 
enormement d‟una cultura a una altra.  
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RUTINES SOCIALS 

 

 



 Les maneres de comunicar-se canvien amb el temps 



Yo tb tq  

(curt Dani Montes) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-YtUuYCDE
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-YtUuYCDE
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-YtUuYCDE
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-YtUuYCDE


 

quizá 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.terra.es/personal2/danubio/polka.jpg&imgrefurl=http://www.elrincondelmanga.com/foro/showthread.php?t=73353&usg=__GRo1GJa1COP3QylYw2_KKwaaOeQ=&h=806&w=713&sz=60&hl=es&start=44&sig2=90MjgLZL691gYktwcn11qA&um=1&tbnid=UhPm6Z4tZMhPHM:&tbnh=143&tbnw=127&prev=/images?q=galanteo+siglo+XVII+cortesanos&ndsp=20&hl=es&rlz=1T4PCTA_es&sa=N&start=40&um=1&ei=S5_5Svm3EZH74AaizN2zCw


quizá 

Con este „quizá‟ me estás diciendo, sin decirlo, 

„sí‟.  

Además, capto, por tu condición social y por 

los tiempos en que estamos, que no me 

puedes decir directamente „sí‟ ante una 

propuesta de cortejo, pues yo, como caballero, 

pensaría que de „dama‟ tienes poco… 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.terra.es/personal2/danubio/polka.jpg&imgrefurl=http://www.elrincondelmanga.com/foro/showthread.php?t=73353&usg=__GRo1GJa1COP3QylYw2_KKwaaOeQ=&h=806&w=713&sz=60&hl=es&start=44&sig2=90MjgLZL691gYktwcn11qA&um=1&tbnid=UhPm6Z4tZMhPHM:&tbnh=143&tbnw=127&prev=/images?q=galanteo+siglo+XVII+cortesanos&ndsp=20&hl=es&rlz=1T4PCTA_es&sa=N&start=40&um=1&ei=S5_5Svm3EZH74AaizN2zCw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.diariouno.com.ar/export/sites/diario/imagenes/2008/05/06/PRE-fondo-marino.jpg_874778526.jpg&imgrefurl=http://www.diariouno.com.ar/contenidos/2008/05/06/noticia_0035.html&h=302&w=430&sz=29&tbnid=9iCDHubDVVDHrM:&tbnh=88&tbnw=126&prev=/images?q=fondo+marino&hl=es&usg=__531dkfKcs__4S8ULtHZeSHRx-H0=&ei=AR38SrrqNI7m4QbsroHSAw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAoQ9QEwAA
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 Les maneres de comunicar-se canvien segons les 

cultures: rutines lingüístiques i socials 

 Però també segons les identitas i segons la situació… 



Origen: antropologia (relació llengua-cultura-identitat) 

 

Instruments d‟anàlisi: treball de camp; model speaking; 
observador participant/no participant..  

 

Objetius: descriure el comportament comunicatiu 
diferenciat en una determinada comunitat de parlar.  

 

Objecte d‟estudi: l‟esdeveniment comunicatiu, basat en la 
interacció.  

 

Conceptes clau: competència comunicativa, esdeveniment 
comunicatiu, comunitat de parla, fets de parlar. 



CONVIDAT A CASA D’ALGÚ 



Com et comportes quan vas de convidat? 

 

Què passa si es trenquen les rutines comunicatives 
esperables de la nostra identitat en aquell context? 

 



En algunes ocasions la comunicació falla. 

Aquest fet ocorre no perquè no dominem el codi 

lingüístic, sinó perquè no sabem com 

comportar-nos en una situació, no la dominem 

bé o  interpretem aquesta comunicació amb els 

patrons comunicatius d‟una altra situació.  



 YouTube - LA IMAGEN DE TU VIDA - "¡A la 

mierda!" (2003) 

http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M_mUcMOFFZk&feature=related
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LA SALUTACIÓ...  

9 



5

5 
25 



Costum/hàbit/acció 
Què és 

per a tu? 
I per a d‟altres? On? 

 

1. 

Acabar-se tot el menjar del plat quan 

t‟han convidat 

 

2.  

No acabar-se tot el menjar a casa d‟un 

altre 

 

3.  
Menjar amb les mans 

 

4. 
Aixecar les mans amb el dit petit i l‟índex 

 

7. 

Regalar un rellotge a una persona 

estimada 

 

8. 
Menjar llenties per cap d‟any 

 

9. 
Arribar mitja hora tard a una cita 

1

10 
Fer un rot després de menjar, en públic 



OBSERVACIONS ETNOGRÀFIQUES 

 Habilitat per distanciar-se de les reaccions 

immediates i condicionades culturalment per 

aconseguir un grau acceptable d’objectivitat 

 Aconseguir una identificació suficient (empatia) 

amb els membres del grup per tal d’aconseguir 

una perspectiva interna 

 Intuïtivament tots fem treballs etnogràfics quan 

observem els rituals lingüístics i comunicatius 

que ens envolten (per exemple, en una discoteca, 

al mercat, a classe). 

 



ANTROPOLOGIA I ETNOGRAFIA DE LA 

COMUNICACIÓ 

 Etnografia de la comunicació:  

 

 Es formula durant la dècada dels anys seixanta com una manera especial 

d‟entendre les formes de vida i les maneres de veure el món d‟una comunitat 

determinada. 

 

 S‟encarrega d‟estudiar el que les persones fem i que és socialment i culturalment 

significatiu. Té lloc mitjançant l‟ús lingüístic. 

 

 Disciplina que estudia l'ús contextualitzat de les formes lingüístiques en un 

esdeveniment de parla o comunicatiu. 

 



ETNOGRAFIA DE LA COMUNICACIÓ 

 Les persones establim relacions parlant, les trenquem 

deixant de parlar. El silenci sovint és un sacrifici, o un càstig. 

 

 El context (cognitiu, cultural, situacional, lingüístic) i les 

representacions internes (individuals i compartides) del 

context. 

 

 Relacions entre comunicació, cultura, identitat i comunitat de 

parla. 

 



MODEL SPEAKING (DELL HYMES (1974)) 

Situació Situation Localització espai-temps, escena 

psicosocial 

Participants Participants Característiques socioculturals, relacions entre 

els participants 

Finalitats Ends Metes, objectius de la interacció 

Actes Act sequences Seqüència d‟actes, organització i estructura de 

la interacció i dels temes 

Clau Key Grau de formalitat o informalitat de la interacció 

Instruments Instrumentalities Canal, varietats de parla, cinèsia i proxèmia 

Normes Norms Normes d‟interacció i normes d‟interpretació 

Gènere Genre Tipus d‟interacció, seqüències discursives 



PREGUNTES PER DESCRIURE ELS 

PARÀMETRES DE L’SPEAKING (I) 

 Situació: fins a quin punt la situació (espai-temps) incideix 
favorablement o no en l’esdeveniment, la ubicació dels 
participants dins de l’espai-grupal té relació amb els papers 
dels participants en la discussió o no en té 

  

 Participants: qui són, qui parla, què fa cada participant 
cada vegada que té oportunitat de parlar, sobre què no 
parlen, quin paper exerceix cada participant al grup 

  

 Finalitats: quins objectius tenen els participants, tenen els 
mateixos objectius o els tenen diferents 

  

 Actes: com s’introdueixen els temes de discussió, quan es 
decideix escriure/parlar/signar i per què, com es decideix 
escriure/parlar/signar, s’espera un acord de grup o no 

 



PREGUNTES PER DESCRIURE ELS 

PARÀMETRES DE L’SPEAKING (II) 
 Clau: com és el to de la discussió, canvia o no canvia i per què  

 

 Instruments: què es diu, què s’escriu i què se signa, com es transcodifica 
(de l’oral a l’escrit), quins registres s’utilitzen, canvien o es mantenen 
constants, per què, quins elements cinèsics (comunicació no verbal) i 
proxèmics (distancia física) acompanyen el parlar/escriure/signar 

 

 Normes d’interacció i normes d’interpretació: com es desenvolupen els 
torns de parla, qui pot parlar i qui no, de quina manera s’intervé, qui 
parla s’autoselecciona o és elegit per un altre, com es pren la paraula, 
tots els integrants del grup ho fan de la mateixa manera o de maneres 
diferents, per què, es pot interrompre o no, quant de temps parla cada 
participant, el temps és equitatiu, què explica la diferència entre la 
durada de les intervencions, totes les preguntes que es formulen es 
responen, què marca la durada de l’esdeveniment 

 

 Gènere: a quin gènere es pot atribuir l’esdeveniment comunicatiu 
observat (debat, classe, xerrada entre amics, etc.) i per què 

 



RESUM 

 https://www.youtube.com/watch?v=cniJ6TIjygY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cniJ6TIjygY


SPEAKING 
RETÒRICA 
CLÀSSICA 

Inventio 

Dispositio 

Elocutio 

Memoria 

Actio 

Situació 

Participants 

Finalitats 

Actes 

Clau 

Instruments 

Normes 

Gènere 



6

5 

TEORIES PRAGMÀTIQUES 
 

 Quin és el seu objecte d’estudi 

 Què volen descriure? Explicar? 

 

 

 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_

ele/diccionario/pragmatica.htm 
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TEORIES PRAGMÀTIQUES 

 Teoria dels actes de parla: Austin, 1962 

 Principi de cooperació: Grice, 1975 

 Teoria de la rellevància: Sperber i Wilson, 1986 



EXEMPLE 

 T’ordeno que tanquis la porta 

 Tanca la porta 

 Et fa res tancar la porta? 

 Series tan amable de tancar la porta? 

 Tens cua? 

 Fa fred, oi? 

 S’escaparà el gat... 

 



SIGNIFICATS EXPLÍCITS I IMPLÍCITS 

 

El que es diu (significat 
literal o explícit): la 
semàntica 

 

 

 

El que es comunica 
(significat implícit): la 
pragmàtica 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.sevencolors.org/images/photo/iceberg.jpg&imgrefurl=http://www.sevencolors.org/photos.htm&h=664&w=499&sz=28&tbnid=aYNcM9irZKsJ:&tbnh=136&tbnw=102&hl=es&start=5&prev=/images?q=iceberg&svnum=10&hl=es&lr=


El text diu, però … 

també resta en silenci 



¿TE GUSTA CONDUCIR? 

1. Què es diu? Què es comunica? 

http://www.youtube.com/watch?v=XGVVrzvIiR

w 

http://www.youtube.com/watch?v=XGVVrzvIiRw
http://www.youtube.com/watch?v=XGVVrzvIiRw


PARLAR ÉS ACTUAR 

Com s‟interpreta una mateixa afirmació? 



Dos amics es troben pel carrer. Un li 

diu a l’altre: 

 

-Com estàs? 

 

* Doncs mira que tu… 





COMUNICAR-NOS CORRECTAMENT 

IMPLICA QUE L’INTERLOCUTOR 

Entengui l’acte locutiu 

Descobreixi l’acte il·locutiu 

Coincideixi en l’acte perlocutiu 



ACTES DE PARLA 

DIRECTES/INDIRECTES 

Actes de parla directes: coincideix el 
significat literal amb la intenció il·locutiva. 

 (forma lingüística: imperatiu; verb en 
primera persona de singular).  Ex.: vull 
menjar 

 

 

Acte de parla indirecte: no coincideix el 
significat literal amb la intenció il·locutiva 
(diferents graus de convencionalitat). Ex.: 
tinc gana 



ACTES DE PARLA IL·LOCUTIUS 

 Representatius: comprometen el parlant amb la veritat de 

la proposició expressada: afirmar, concloure. ―No tinc 

diners‖. 

 Directius: intenten que el destinatari faci alguna cosa: 

demanar, preguntar. ―Dona’m tres euros‖. 

 Compromissius: comprometen el parlant a realitzar un 

acte futur: prometre, amenaçar, oferir. ―Quan arribi a 

casa et truco‖. 

 Expressius: expressen un estat psicològic: agrair, 

disculpar-se, donar la benvinguda, felicitar. ―Ostres, em 

sap greu!‖. 

 Declaratius: introdueixen un canvi immediat en la 

situació institucional; solen dependre d’institucions 

extralingüístiques: declarar la guerra, batejar, despatxar 

algú de la feina. ―Demà no cal que tornis‖. 



I COM ÉS QUE ENS ENTENEM? 

 Ens entenem perquè compartim 3 elements: 

recursos lingüístics (codi, amb variació 

funcional), representacions culturals (els marcs i 

guions) i recursos comunicatius (que es concreten 

en el principi de cooperació) 

----------- 

Grice, Paul (1975). Studies in the Way of Words. 

Cambridge: Harvard University Press 

 ―Fes que la teva contribució a la conversa sigui, 

en cada moment, la que es necessita per al 

propòsit de l’intercanvi comunicatiu en què estàs 

implicat‖ 

--------------------------------- 



PRINCIPI DE COOPERACIÓ 



PRINCIPI DE COOPERACIÓ 

(H. P. GRICE) 

 Faci que la seva contribució a la 

conversa sigui, en cada moment, la 

requerida pel propòsit de l‟intercanvi 

comunicatiu en què està involucrat. 
 

(Grice, 1975) 



MÀXIMES CONVERSACIONALS 



 Màxima de quantitat: dóna la informació que 

sigui necessària per a les finalitats de 

l’intercanvi. Ni més ni menys.  

 Màxima de qualitat: fes que la teva informació 

sigui veritable. No diguis res que consideri fals i 

de la qual cosa no tinguis proves 

 Màxima de relació: sigues pertinent i no diguis 

res que no vingui al cas. Parla de coses 

relacionades, que tinguin sentit. 

 Màxima de manera: sigues clar i ordenat, evita 

l’ambigüitat, sigues breu i concís 

 



MÀXIMES I IMPLICATURES 

 Les implicatures conversacionals provenen de la transgressió de les 
màximes conversacionals:  

 

  Trangressió de les màximes de Grice > implicatures 

conversacionals  

 –Quan comença la classe? / –Al matí [transgressió: 

quantitat]  

 

 –Profe, les balenes tenen ales? / –Sí, i fan nius als arbres! 

[qualitat]  

 

 –Em pots deixar els apunts de dilluns? / –Estava malalta 

[relació]  

 

 –Comprem alguna cosa pels nens? / –Però res de ge, e, ela, a, te, 

essa [manera] 



TIPUS D‟IMPLÍCITS (IMPLICATURES) 

Desambiguació. Escollir el significat d‟una paraula.  
 
- Al nen, li hem posat ulleres. 
* Quin nom més lleig! 
 
 
Assignació de referents. Escollir el referent del context.  
No jugueu amb la brossa! I la brossa es va quedar sense amics… 

 
 
 
Enriquiment. Determinar el valor de les especificacions gramaticals. 
 
- Saps que he trobat feina a Santa Coloma? 
* Ah, sí?, de què? 
- De Gramenet.  
 
 

 
Un amigo que le dice al otro:  
 - Te llamo por la cortadora de césped.  
 Y le dice el otro:  
 - Pues se escucha fenomenal.  



A LA PREGUNTA DE ―COM ÉS QUE 

ENTENEM QUÈ VOL DIR L’ALTRE, LA SEVA 

INTENCIÓ?‖ 

 Grice (1975): perquè apliquem el principi de 

cooperació 

 Sperber i Wilson (1986): perquè apliquem el 

principi de rellevància 

 



COM PODEM SABER LA INTENCIÓ DE 

L’ALTRE? 

 L’emissor aporta evidències de la intenció de 

transmetre un significat concret i el receptor 

pot entendre el significat gràcies a aquestes 

evidències 

 L’enunciat crea expectatives que guien el 

receptor a l’hora de descobrir la intenció de 

l’emissor. El receptor escull la interpretació 

que satisfà millor les seves expectatives 

 Les expectatives que crea un enunciat són 

prou precises i prou predictives per guiar el 

receptor durant el procés d’interpretació. 

 



TEORIA DE LA RELEVÀNCIA  

Reinterpreta la teoria de Grice des d’una 

perspectiva cognitivista:  

 
 Totes les màximes se sintetitzen en una: la màxima de rellevància. 

 

 «Todo estímulo ostensivo conlleva una presunción de su relevancia 

óptima propia.» (Sperber &Wilson, 1986 

[https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17793/1/relevancia.pdf]) 

 

 

Ostendere (llatí): mostrar, fer veure 



IDEES CLAU DE LA TEORIA DE LA 

RELLEVÀNCIA 

 

 rellevància = propietat única que fa que per als 

humans valgui la pena processar una 

determinada informació  

 principi de rellevància = principi que afirma que 

els estímuls que processen els participants d’un 

acte comunicatiu han de mantenir un equilibri 

entre l’esforç necessitat per processar-los i la 

quantitat d’informació nova que aporten  

 



EL PRINCIPI DE RELLEVÀNCIA ES POT 

DIVIDIR EN DUES CONDICIONS 

 

Un element és rellevant quan produeix un 

efecte remarcable en el context en què 

s’ha comunicat  

Un element és rellevant quan l’esforç per 

processar-lo és petit  

 

 



QUAN ÉS RELLEVANT UN ESTÍMUL? 

 Quan connecta amb el nostre coneixement 

previ per treure conclusions que ens són 

importants (per exemple, per respondre una 

pregunta que teníem, per tenir més 

coneixement sobre un tema, per confirmar una 

sospita, per esmenar una impressió errònia): 

efecte cognitiu positiu 

 Quan representi menys esforç de processament 

(com més gran sigui l’efecte cognitiu positiu i 

menys esforç de processament requereixi més 

rellevància tindrà l’estímul). 

 



ELS MARCS CONCEPTUALS 



 

 

 

Què cal per casar-se? 



ELS AEROPORTS 

1. Què et suggereix la paraula aeroport 

2. Quin ―guió‖ teòric se segueix en un aeroport? 

 

------------------------------ 

 

1. Què et suggereix la paraula jutjat 

2. Quin ―guió‖ teòric se segueix en un jutjat? 

 





El aeropuerto es un lugar al que llegan muchos taxis y a veces está lleno de 
extranjeros y revistas. En los aeropuertos hace tanto frío que siempre instalan una 
farmacia para vender remedios a las personas propensas. Yo soy propensa desde 
chiquita. En los aeropuertos la gente bosteza casi tanto como en las escuelas. En 
los aeropuertos las valijas siempre pesan veinte kilos así que podrían ahorrarse 
las balanzas. En los aeropuertos no hay cucarachas. En mi casa sí hay porque no 
es aeropuerto. A los jugadores de fútbol y a los presidentes siempre los fotografían 
en los aeropuertos y salen muy peinados, pero a los toreros casi nunca y mucho 
menos a los toros. Será porque a los toros les gusta viajar en ferrocarril. A mí 
también me gusta muchísimo. Las personas que llegan a los aeropuertos son muy 
abrazadoras. Cuando una se lava las manos en los aeropuertos quedan bastante 
más limpias pero arrugaditas. Yo tengo una amiguita que roba papel higiénico en 
los aeropuertos porque dice que es más suave. Las aduanas y los carritos para 
equipaje son las cosas más bellas que tiene el aeropuerto. En la aduana hay que 
abrir la valija y cerrar la boca. Las azafatas caminan juntas para no perderse. Las 
azafatas son muchísimo más lindas que las maestras. Los esposos de las azafatas 
se llaman pilotos. Cuando un pasajero llega tarde al aeropuerto, hay un policía 
que agarra el pasaporte y le pone un sello que dice Este niño llegó tarde. 

Entre las cosas que a veces llegan al aeropuerto está por ejemplo mi papá. Los 
pasajeros que llegan siempre les traen regalos a sus hijitas queridas pero mi papá 
que llegará mañana no me traerá ningún regalo porque estuvo preso político cinco 
años y yo soy muy comprensiva. Nosotros frecuentamos los aeropuertos sobre todo 
cuando viene mi papá. Cuando el aeropuerto está de huelga, es mucho más fácil 
conseguir taxi para el aeropuerto. Hay algunos aeropuertos que además de taxis 
tienen aviones. 

Cuando los taxis hacen huelga los aviones no pueden aterrizar. Los taxis son la parte 
más importante del aeropuerto. 

 
(Mario Benedetti, 2010) 



 

COM FUNCIONA L’OSTENSIÓ? 

 

 Qui formula l’enunciat emet un estímul ostensiu per 

posar de manifest allò que vol que s’entengui. (ostensiu = 

que es vol fer notar)  

 Qui rep l’enunciat reconeix l’estímul i s’adona que s’ha 

fet conscientment per a ell/ella. Filtra els estímuls no 

ostensius.  

 L’estímul atrau la seva atenció cap a uns fets i cap a la 

intenció de qui ha formulat l’enunciat.  

 Qui rep l’enunciat pressuposa rellevància en l’estímul, 

inverteix esforç a trobar benefici.  

 Qui rep l’enunciat infereix novetats.  



COM FUNCIONA LA INFERÈNCIA? 

 

 És un procés cognitiu 

 S’activa quan suposem un comportament 
cooperatiu de l’emissor davant de la violació de 
les màximes. 

 Es calcula i es distribueix l’esforç i el benefici. 

 S’activa un determinat marc conceptual, uns 
determinats coneixements del món. 



QUÈ FALLA QUAN… 

 

Se produeix un malentès 

 

 

 

Es produeix una incomprensió 



I, EN AQUESTS CASOS, QUÈ PASSA? 

 http://www.youtube.com/watch?v=7QS5jU6lWio&

feature=related 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=R7d4Aj4tFA4&

feature=related 
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ANÀLISI CRÍTICA DEL DISCURS 
 

Metàfores i eufemismes, 

atenuació de la responsabilitat 

Discurs i ideologia 



discurs 

ideologia poder 

DISCURS 

IDEOLOGIA PODER 



ASSUMPCIONS 

 Les paraules signifiquen, de cada pràctica 

discursiva n’emergeix una representació. 

 Les formes de discurs públic que controlen les 

elits simbòliques (polítics, periodistes, científics, 

escriptors o buròcrates) constitueixen, perpetuen 

i legitimen moltes formes de desigualtat social, 

com ara les basades en el sexe, la classe social o 

la raça. 

 Observar les relacions de dominació des del punt 

de vista de l’interès del grup dominat i a favor 

seu, formular alternatives als discursos 

dominants que coincideixin amb els interessos 

dels grups dominats. 

 



PREGUNTES DE PARTIDA 

De què es parla? 

Què es diu i com es diu? 

Què no es diu i s’amaga? 
 



ANÀLISI CRÍTICA DEL DISCURS 

No són neutrals; estan compromesos amb 

els grups ―dominats‖. 

Reconeixen explícitament que no són 

neutrals. 

Pretenen contribuir a produir un canvi 

social específic a favor dels grups 

―dominats‖. 

 



METÀFORES I EUFEMISMES 



UN MATEIX TEMA… 

―Como saben, la economía mundial continúa su senda 
de recuperación, pero de forma frágil. Con un 
comportamiento peor de lo esperado y muy 
desigual en función de las áreas geográficas.  

En especial, el foco de preocupación se encuentra en 
la Zona Euro. No ya por la inestabilidad financiera 
que rodeó a la crisis de deuda soberana, sino por el 
contexto de crecimiento anémico y de baja 
inflación. Un contexto que ha llevado a una 
revisión a la baja de sus previsiones de 
crecimiento, por parte de los principales 
organismos internacionales.‖ 

(Luis de Guindos, discurs 22 octubre 2014) 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/141022_co
nferencia_banco_Santander.pdf)   

 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/141022_conferencia_banco_Santander.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/141022_conferencia_banco_Santander.pdf


―Ya saben, atravesamos una época de crisis —o de ―severa 
desaceleración‖— y son necesarios recortes —perdón, quisimos 
decir ―reformas‖ o, como mucho, ―ajustes‖— en varios ámbitos. 
Pero no hay que llevarse las manos a la cabeza: Cataluña no ha 
planteado en ningún caso introducir el copago en la sanidad 
pública, en absoluto, sino que trabaja en la idea de introducir 
―un tique moderador sanitario‖. Y el Gobierno no ha subido el 
impuesto sobre la renta —ya había prometido durante la 
campaña electoral que no lo haría—, sino que ha dejado bien 
claro la vicepresidenta primera que esa modificación del IRPF 
consiste en un ―recargo temporal de solidaridad‖. 

Dicen que este periodo de ―crecimiento económico negativo‖ (la 
Gran Recesión, se empeñan en llamarla los tremendistas) no ha 
pasado la misma factura a todos, que ha salido más cara a la 
clase trabajadora que los a los pudientes. Esto no es sino ―el 
impacto asimétrico de la crisis‖. Así que muchos trabajadores 
han ido a engrosar la lista del paro, no tanto porque sus 
compañías les hayan despedido, sino porque se hallan inmersas 
en procesos de ―racionalización de la red de oficinas‖, por 
ejemplo, cuando se trataba de las cajas de ahorros que se han 
fusionado. 

(Amanda Mars. ―No digan recortes, llámenlo amor‖. El País, 
12/03/2012) 

 



ATENUACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

 

 “no tinc res en contra d’ells, però...” 

 “També n’hi ha de bons, però...” 

 “A mi tant me fa, però hi ha persones d’aquest 

país, d’aquesta ciutat o d’aquest carrer a qui sí 

importa...” 

 



REPRESENTACIÓ QUE EMERGEIX DEL 

DISCURS (I) 

Titulars 12 de setembre de 2015 

 ―Centenars de milers de persones demanen la 
independència en el primer dia de campanya 
electoral‖. Portal RTVE 

 ―Els independentistes es manifesten a Barcelona 
sense la presència de Mas‖. ABC 

 ―Milers de persones a la marxa independentista‖. La 
Razón 

 ―L’independentisme ha convertit la Meridiana en 
l’avinguda de la República Catalana‖. Público 

 ―La diada més independentista omple els carrers de 
Barcelona‖. eldiario.es 

 ―Exhibició de força independentista a la Via Lliure. 
Una multitud col·lapsa la Meridiana en la massiva 
mobilització convocada per les entitats sobiranistes‖. 
El Periódico de Catalunya 

 



REPRESENTACIÓ QUE EMERGEIX DEL 

DISCURS (II) 

Titulars 20 de novembre de 2015 

 Rajoy intervé les finances de la Generalitat. El govern espanyol 
controlarà totes les despeses del Govern, com a càstig pel procés 
independentista (Ara) 

 La Generalitat recibe los 1.471 millones del FLA que Rajoy 
prometió a Puig (El Mundo) 

 El Gobierno condiciona el pago del FLA de Catalunya al 
cumplimiento de la ley. El Consejo de Ministros impone una 
condicionalidad especial al Govern ante el avance independentista. 
Mas-Colell denunciará el uso político del Fondo de Liquidez 
Autonómico por parte del Estado (El Periódico de Catalunya) 

 Montoro impone un férreo control de todo el gasto de la Generalitat. 
"El objetivo es que no se gaste ni un euro en veleidades 
independentistas", dice el ministro (El País) 

 Montoro impone controles adicionales a Catalunya para evitar que 
el dinero del FLA se destine a la independencia. El Gobierno fija 
condiciones especiales a la Generalitat al nuevo reparto de fondos 
para las autonomías (La Vanguardia) 

 



REPRESENTACIÓ QUE EMERGEIX DEL 

DISCURS (III) 

 Titulars 22 de novembre de 2015 

 El Barça hunde al Madrid con una goleada de 

escándalo en el Clásico. Sport 

 Re (0-1 Luis Suárez) PA (0-2 Neymar) SA (0-3 

Andrés Iniesta) ZO (0-4 Luis Suárez). Mundo 

Deportivo 

 El Bernabéu pide cabezas. Marca 

 Goleada al Florentinato. Aplausos a Iniesta como 

hace diez años a Ronaldinho. As 
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FEM SERVIR AMB LA MATEIXA INTENCIÓ 

AQUESTS MOTS? 

negre, moreno, persona de pell 

morena, africà, subsaharià, persona 

de color… 



SIGNIFIQUEN DE LA MATEIXA MANERA 

AQUESTES PARAULES 

emigrant, migrant, immigrant, 

persona estrangera, treballador 

sense papers, treballador 

extracomunitari, forà, estranger… 



UTILITZEM AQUESTS MOTS EN ELS 

MATEIXOS CONTEXTOS? 

vells, avis, iaio, vellet, gent gran, persones 

d’edat avançada, tercera edat / edat 

tercera, jubilats, pensionistes, ancians, 

edat d’or, tercera joventut, veterà… 

 

[visió economicopolítica, visiò psicològica, 

visió biomèdica, visió familiar, visió social, 

visió ―esportiva‖] 



Com podem intuir, la resposta és no. L’elecció 

d’un o altre mot no és gens fútil perquè són 

mots que amaguen concepcions molt distintes 

de la mateixa realitat i, fins i tot, en alguns 

casos, transmeten connotacions força negatives 

d’aquesta realitat. 

Per tant, triar una paraula d’entre totes les 

possibilitats és adoptar un punt de vista i 

descartar-ne un altre. 

La categorització que fem de la realitat en 

reflecteix punts d’aproximació molt distints i, 

en el fons, transmet una ideologia (un 

pensament) molt determinat. 



 «Els uns et diran, estimada Olga, 
―disminuïda‖, però no t’has de preocupar: 
és veritat, però no és tota la veritat. Uns 
altres et qualificaran de ―subnormal‖, i 
també ho acceptarem, oi?, perquè no es 
tracta d’amagar una realitat filant prim 
sobre què és el ―normal‖ i què és ―sub‖. Si 
pensen ―mongòlica‖, fan una aproximació 
prou vàlida i si precisen que ets una noia 
amb la ―síndrome de Down‖ el to és més 
neutre. Però és igual. Mira, filla, jo sé el 
que tu ets i cap mot-etiqueta que us 
vulgui explicar conjuntament a tu i els 
teus companys arribarà a descobrir-ho». 

 

El teu nom és Olga. J. M. Espinàs (1986) 



Moltíssimes gràcies per la vostra 

atenció. 
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