


2 . NATURALESA DELS ELEMENTS CONNECTATS

Com apunt departidade lanostrareflexió, volemcomentar una ideade Berrendon-
ner . Per a aquest autor els connectors són elements anafórics: sempre que hi ha un
connector seguit d'un element proposicional, el parlant sap que existeix un element
anterior amb el qual es verifica la connexió. En aquest sentit comenta Berrendonner
(1983) el següent, a propósit de mais :

"(. . .) un opérateur argumentatif comme mais constitue sémantiquement une
"instruction" d' avoir árechercher, dans l'univers dediscours diverses infortna-
tions (en 1'oceurrence, deux conclusions antagoniques) líées á son énonciation
(qui, en l'espéce, prend parti pour l'une d'elles) ." (1983:243)

Si adoptem un punt de vista estrictament oracional, parlar de funció fórica dels
connectors ésdeltotinnecessari iredundant:l'estructura «nexeq» implica 1'existéncía
d'un element antecedent («p nexe q») o d'un element conseqüent («nexe q, p») amb
el qual es puga establir la connexió . Aquestaés precisament la funció que defmeix els
connectors com a tals : palesar la relacíó síntáctica, semántica i pragmática existent
entre dos o más constituents oracionals .

Arabé, si seguim mantenintunpunt de vistaoracional,¿com expliquem 1'estructura
d'oracíons com aquestes? :

(1) a

	

Peró la renda va minvant. [AVUI-1, 131
b Millor dit : jo no he conegutmai cap manescal que en tingués.
[CAR,1991
c

	

1 aixó és una fal.lácia insigne . [NOS, 381

En aquests casos, el fet de parlar de funció (ana)fórica del connector es mostra del
totpertinent . Només si suposem 1'existénciad'un elementanterior,amb el qualespuga
establir la relacíó semántica requerida per peró, millor dit i i, podem interpretar els
exemples de (1) .

(2)

	

a

	

Val a dir que encara es potpermetre el luxe de viure d'aquella
renda. Peró la renda va minvant .
b

	

Vosté, senyoret, és un home que noté sentiments . Millor dit : jo
no he conegut mai cap manescal que en tingués .

c

	

Els tópics segregats entom de la capital i de la seva horta -alegria,
barroquisme, opulénciavegetal-,hom havolgut predicar-los de
la totalitat de la regió.1 aixó és una faldácia insigne.

Peró e[ que interessa no és tant constatar la funció f®rica dels connectors, que es
dedueix de la levamateixadefinició, com esbrinarquina és lanaturalesadels membres
units .
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Fixem �nos que l'oració introdulida peí nexeperó i el matisador
ainb tot no s'oposa només a 1'oració anterior sinó al conjunt format
per les dues oracions anteriors que hem transcrit .

D'altra banda, cal notar que 1'oració amb qué contrastadirectament
Foració introduida peí convector textual no sempre ha de situar-se im-
mediatament abans queaquesta . Així, trobem exemples com el següent :
(10) Quan foumés granrenunciaren als atemptats . Prou s'havien adonat

que ningú no podiaeliminar-lo . En lloc d'aixó, el defugien,-i tothora
es guardaven de tocar-lo. (PER, 24)

on la darrera oració és connectada amb les dues anteriors peró, des d'un
punt de vista estricta, només contrasta amb laprimera .

c)

	

Igualment és possible convector una oració amb un esdeveniment
extralingüístic, cas aquest que només és palas en textos orals (o textos
escrits que pretenen reproduir I'oralitat) .
(11) (Algú canta)

X: Per®, vols deixar de cantar!

L'oració que enuncia X nocontrastaamb cap enunciatanterior, sinó que
és la reacció a un fet extralingüístic («algú canta») .

Podem concloure que la preséncia d'un convector només será pragmáticament
reeíxida si hom és capaq de trobaren el context un elementamb unacartapropietatque
el faci pertinent?Així, en el cas de la connexió adversativa, existent en la major part
delsexemplesqueacabemd'adduir, l'elementanteriorhadecontrastar ambl'element
precedit peí nexe. L'element anterior o antecedent sol ser expressat lingüísticament
(apartat a i b), peró també pot ser extralingüístic (apartat c) .

Dels tres tipus de connexió que hemdiferenciat a partirde B errendonner, el primer
inclouels fenómens de composició oracional ; eis dos darrers, en canvi, no tenen rabuda
en una análisi estrictament oracional : només podenestudiar-se des d'una perspectiva
textual o, més ben dit, discursiva.

(2) Sobrela Teoria de la Pertinén-

3 . C®NNEXI® TEXTUAL vs . ORACIONAL

	

cia (relevante), com a model d'a-
nálisi pragmática, podeuconsultar
els diferents treballs d'SPFatant i

Són molts els autors que es plantegen la qüestió de laconnexió en el nivell textual :

	

WI[SON (especialment Sperber&
uns ho fan com a fenomen diferenciat de la composició oracional (Halliday & Hasan

	

Wilson (1986)) i també BnOCx-

(1976)' Schiffrin (1987) o Fuentes Rodríguez (1987))mentre que d9altres implícita-

	

WAY (1983) ' que aplica aquesta
'

	

q

	

teoria al cas concret dels connec-ment o explícitament donen un tractament més o menys unitari a tots dos tipus de

	

tors .

96





Laversió simétrica delnostre exemple, dificulta lainterpretació delarelació fórica
establerta entre el pronom ella i la categoria que el Higa (lareunió) ; a més, l'oració és
semánticament i sobretot pragmáticament anómala: s'agafa com a tema de 1'oració
primeraun elementqueseráintroduit en elcontextdeparlaen lasegonaoració ; peraltra
part,1'orientació argumentativa ha canviat de signe: ara es faunavaloraciópositivadels
fets descrits, mentre que abans predominava l'avaluació negativa.

	

-
D'altra banda, la interdependbncia quant a la polaritat de les oracions és palesa: la

primera oració és afirmativa («Es tracta de la primera reunió seriosa que es produeix
desdelcomen~ament de lavaga»), mentre que la segonacontélanegaciósintácticano
(«A ella no estaran presents els responsables de Repsol Butano») .

Les mateixes característiques (binarietat, asimetria i interdependbncia) es poden
veure en aquestexemple de connexió adversativa oracional, on els elements units són
cláusules :

(15) Volia estudiar Dret peró no va aprovar el COU .

b) Pel que fa als aspectes semántics, podem trobar en el nivell textual els mateixes
significats adversatius que és possible dístingiren 1'oracional : la relació semántica pot
ser d'oposicíó (16), de substitució (17) o de restricció (18) .

(16) a

	

ElPSOE i el seu govem poden estar tranqui1s en el poder. Per?)
tenen por, i ens la volen transmetre . (TEMPS, 7)

b Lleida produeix pomes grogues d'aquesta varietat, peyó el consu-
midor europeu les prefereix verdes . [AVUI-2, 21]

(l7) a I, així doncs, es féu confirmar per escrit que Iliurava 1'infant a
monsieur Grimal ( . . .) No experimentó ni el més mínim deix de re-
mordiment. Ben al contrari, no tan sols creia haver obrat bé, sinó
fins i tot amb justícia ( . . .) . [PER, 29]

b Gallego s'haresistit sempre a fer aquestpas, adduint que no es
tracta d'una fusió o d'una absorció, sinó d'una unió entre els dos
partits . [AVUI-2, 12] (5) SobreTeoria del' Argumenta-

(18) a

	

Espassava el dia llegint llibres i treballant. Tret d'aixb, no feia més

	

ció de Ducmt es pot consultar el

que dor711ir .

	

conjunt d'articles d'Anscombre i

b Es van anarretirant tots a les seues havitacions,llevat de 1'home

	

Ducrotrecollits aANsconteREtDu-

del Sol . [OBR, 110]

	

cxoT(1983),elmonográficdeCLF

dedicat als connectors pragmátics
(CLF (1983)),1' obra de IvlAUacuE-

c) Quantals aspectespragmátics,tanten elnivell oracional com enel textual podem

	

NEAu (1987), així com diversos ar-

trobar argumentació i refutació . Ducrot entén 1'argumentació com una menad'acte de

	

ticles, rnolts deis quals són dedi-

parla (o més ben dit un encadenament d'actes il-locutius) mitjanQant el qual 1'emissor

	

eats a l'análisi de pera (BRuxE-

retén que el receptor arribe a una certaconclusió s Hi ha certs connectors com ara els

	

LLM
Er Al .

(1976) ' ANscomtBRE &
P

	

tl

	

+

	

DucRoT (1977), ~IN (1978),
adversatius, i alguns operadors que són marcants de 1'argumentació . Així, quan algo

	

CADIOT et al . (1978), 1sRAHrM

diu:

	

(1978), cte.) .
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Molt més evident és el mecanisme de la refutació en el nivell textual, atés que, en
intervenirmés d'un interlocutor, ésdel totpalés que1'asserció negadaescorrespon amb
unaproposició que1'emissorreprén del context anterior . Fixem-nosen aquestexemple :

(22) Y: Robertem cau malament, perqué és antipátic .
X: No és antipátic . Ben al contrari, em sembla simpatiquíssim.

El locutor X refuta 1'afirmació anterior del locutor Y (p= «Robert és antipátic»)
negant-la explicitament i la substitueix per una altra asserció que la contradiu (q=
«Robert em sembla simpatiquíssim») .

Les diferéncies entre la connexió oracional i textual remeten a la naturalesa dels
elements units i al fet que alguns connectors que fem servir en el nivell oracional no
poden ser utilitzats textualmentY Són, doncs, aquests aspectes, que en un estudi
puramentoracional passen inadvertits, els que interessa destacaren una análisi textual
de la connexió .

3.2 . Sovintésdifícil o arbitrar¡ dir si estem davant d' una connexió textual o d' una
connexió oracional . Observem els exemples següents :

(23) A les setde la tarda, com faig d'habitud, he passat percasa de la porteraper
si tenia alguna lletra alcorreu. Jaque,de tanten tant,m'escric afectuoses
cantes ami mateix (. . .). (LAO,25)

(24) El vell era un moralista, pensó Enric . O potser tenia els comptes corrents
massa atapeits per a aventurar-se en altres afers. Bé que no tingué
problemes de moral quan decidí casar-se amb sa mare, sent com era un
poca-roba sense cap perspectiva . (NO E, 71) (7) I,a connexió textual s'esta-

bleixsempre respecte ambun ele
Aquests exemples són en certa mesura anómals, ja que hom esperarla que no hi

	

ment anterior, present en el con-

haguésunapausaforta(equivalentaunpunt)sinóunapausafeble(comaopunticoma)

	

textdeparla p-vi.Ésperaixóque

davant del nexe . Tanmateix, si seguíem un criteri gráfic o fins i tot entonatiu podrlem

	

hihaunsnexes ques'utilitzenmolt
freqüentment en el nivell textual :classificar aquests exemples comaconnexions textuals, tot i que elsnexes quel'activen

	

aquells que introdueixen t{pica-
no rolen actuar textualment.

	

ment el segonmembre d'una con-

No obstant 1'estranyesa que poden produir exemples com els anteriors, es troben

	

nexió (copulatius, disjuntius, ad-

documentats i es poden consideraracceptables . Aixó té una relació directaamb el fet

	

versatius i consecutius). En canvi,
aquells que oracionalment poden

que els criteris de puntuació no depenen només de 1'entonació amb qué es pronuncia-

	

acompanyar el membre situat en
rien les oracions i de la sintaxi d'aquestes, sinó que en part depenen del gust personal

	

primer o en segon lloc (condicio-

de1'escriptorodevegadesdelallargária deis membresconnectats, segonsquefannotar

	

nals, concessius, finals, causals)

Soló & Pujol (1989 : 7 i 55-56) . Els exemples anteriors podrien, doncs, explicar-se per

	

no s'usen com a connectors tex-
tuals . Sobre la dístribució dels

la voluntat de fautor de puntuar d'una certa manera i sobretot a partir del factor

	

nexestextualmentirtísaltematiu
pragmátic apuntat abans: la «pesantor» dels elements units, és a din,el fet que estiguen

	

dematisadorsvegeu~cn(e.p .) .

1M





(28) Bon, bend' accord,maisje connais des enfantsqui souffrent dene pas avoir

	

(8) Una opinió ben semblant a la

leurs parents

	

nostra és la de BRUCART

(1987:139), que proposa distingir
trestipusderegles: a) regles d'ám

Conclouen els autors que exemples com aquests són connexions del tipus «p mais

	

bit estrictament oracional, b) re-

q» i no pas del tipus «Mais q», com proposen Bruxelles i altres (1976) .

	

gles d'ámbitoracional idiscursiui

Malgrat tot el que hem dit, la solució al problema que hem plantejat no requereix

	

c) regles d'ámbit estrictament dis-
cursiu.

necessáriament que discutir ara i ací el concepte d'oiació. Teninten compte que la

	

perla nostra banda, no hem fetre-
connexió en el nivell oracional i en el textual es regeix básicament per les mateixes

	

feréncia a regles estrictament dis-

regles sintáctiques, semántiques i pragmátiques i que el límit entre cláusula i oració -

	

cursivos porqué caldria provar la

ienconsequéncia,entre connexió oracional i textual- és sovint difícil d'establir, creiem

	

seua existéncia . Fixem-nos, per
exemple, en els fenbmens cohe-

que cal no parlar de dos fenómens diferenciats -la composició oracional i la connexió

	

sius diferenciats per HAuiDAY &
textual- sinó d'un mateix fenomen, la connexió, que es manifesta oracionalment o

	

HASAN (1976) :

textualment.

	

- la referéncia (relació de cor-
referencialitatentre expressionsdi-Considerem que hi ha regles de la gramática i fenómens que són purament

	

ferenciades),
oracionals (pensem, per exemple, en la relació entre el SN subjecte i el SV predicat),

	

-la substitució (relació de cor-

mentre que hi ha d'altres regles i fenómens que poden aplicar-se oracionalment o

	

referencialitatentre unpronomiel

textualment (per exemple, la connexió o la pronominalització) s

	

seu antecedent),
- 1'eLlipsi

	

(relació entre una
No obstant aixó, el fet de situar-se en el nivell textual imposa una sUie de

	

forma pronominal buida i el seu
restriccions a la connexió, d'una banda, i potencia uns valors pragmátics, d'altra, que

	

antecedent),

cal palesar. Per tant,no es potreduir Festudi de laconnexióalnivell oracional,pensant

	

- la conjuncióo connexió textual

que més enllá de 1'oració els fenómens es reprodueixen de manera idéntica, tot i que

	

m- la cohesió léxica o relació
en termes generals el funcionament és igual en tots dos nivells .

	

sémica entrepeces léxiques .
De tots aquestsfenbmens, queper
aaquellsautors sónclaramenttex-
tuals, nomésel primer es dóna de
manera exclusiva en el nivell

4. ELS CONNECTORS TEXTUALS

	

textual : segons estableix el princi-
piC de la Teoria delLligam (Cfr.

Considerarem textuals tots aquells connectors que puguin unir dues oracions .9 La

	

Chomsky, (1981)), les expres-

relaciómanifestadapelconnectortextualnoéssintácticasinósemánticai/o pragmática

	

sions-R són lliures i, per tant, no
poden mantenir relacions de co-

(cfr . Halliday & Hasan (1976) i Schiffrin (1987)) . Aquest fet marca una primera

	

rreferencialitatdinsdel'oració,ni
diferéncia entre la connexió en el nivell textual i en 1'oracional, on el nexe manifesta,

	

dins ni fora de la seua categoria

a més, una relaeió sintáctica.

	

rectora. La insta de fenómens es
manifesten tant al nivell textualFuncionen com a connectors textuals alguns nexos conjuntius, els matisadors'° i

	

con. a 1'oracional, de manera que
d'altres connectors de carácter prepositiu o adverbial .

	

no cal proposar dues regles dife-
a) Nexes conjuntius (peró, i, doncs, aixíque . . .);

	

renciadesporexplicar-los,sinóque
cal considerar 1'existéncia d'una

(29) - Vigilin 1'orinal, amó perdó sigui dit. Vigilar! Aquestaés la clau de

	

mateixa regia i d'uns mateixos

lasituació.

	

principis que en regulen 1'aplica-

-

	

Sl senyor, sí. . .

	

ció, que pot considerar-setextual-
ment o oracionalment .

- I, si hi ha alguna novetat, avisin-me . [CAR, 173]

	

Així doncs, creiem que nomnés cal
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(37) Enunamanifestació, quiaixeca elpunyésperquévol.Al País Valenciá,per
exemple, al so de la Moixeranga uns aixequen el puny, altres la mil amb
quatredits i altres simplement romanen drets . (SIG, 150)

(38) Partimdelabaseque elnostre cos és capaq de produirmilersdemoviments
per segon. Ara bé, ¿amb quin criteri (investigador pot dividir aquests
moviments enunitats pertinents perquéconstitueixin labase d'unaestruc-
tura que determina la significació del conjunt dels moviments? (SIG,125)

5 . ELS CONNECTORS TEXTUALS ADVERSATIUS

Com a exemple de connexió textual, analitzarem tot seguit les diferents manifes-
tacions delaconnexióadversativa en eltext. Partirem dela tripledivisió dels elements
que poden actuar com a connectors textuals que acabem de fer (nexes, matisadors i
connectors textuals própiament dits) .

5 .1 . Els nexes adversatius com a connectors textuals. D'entre els diferents nexes
adversatius, peró és el més freqüentment utilitzatcom a connector textual .1z

(39) Fenómens tan «locals» com el carlísme, el republicanisme i Fanarquisme
haviend'articular-seamb les concrecions de signe afí, i també«locals», que
es produienals altres paisos hisp'anics : era natural . Perótambéhaviende fer
acte de preséncia a Madrid. [NOS, 2051

(40) El jutgevoldriaque el generalPiccio li digués si l' aeronáuticava acceptar
cloure rápidamentel cas per indicació dels serveis secrets o bé d' altres es-
taments o institucions . El general, peró, és reticent . (AVUI -2, 8)

Sinó (que) i més que, en canvi, no poden tenir ús textual: atés que són termes de
polaritat negativa, no poden funcionar sense que hi haja, dins la mateixa oració on es
troben, una negació sintáctica prévia,cosaqueels impedeix de situar-se a l' inici duna

	

(12) Coma connectortextual peró
oració .

	

no només pot encaNalar 1'oració
on es troba sinóque també pot

(41) a * No vindrá avui . Sinó demü .

	

trobar-se en posició intermé-
b * No és verd. Sinó que és blau .

	

dia,comveiem a 1'exemple del
c * No he vist . Més que unapel.lícula .

	

text, i tins i tot enposició final.
En aquests darrers casos, quan
no té posició inicial, peró noPel que faals nexes restrictius (llevat (de), tret (de),fora (de), apart (de), excepte,

	

funciona com a nexe própia-
a excepció de, menys) i alguns de substitutius ( en comptes de, en lloc de) poden apa-

	

ment dit Binó com a matisador
réixer textualment si van seguits d'un deíctic (aixó) que representi 1'oració anterior.

	

(vegen CuENccn (e .p.)).

1 v̂;





(47) Jo tenialaquasi «indiscutible certesa» queem trobavatot sol a Fhabitació.
No obstant aixó, ( . . .) armat devalor,m'he giratdesobte; com si volgués
sorprendre 1'intrús. [LAO, 211

b.2 .)

	

Matisadors amb un element totalitzador (malgrat tot, de tota manera/de
totesformes, en totcas/en qualsevol cas) oequivalent (sigui com sigui) ;

(48) Dalí ( . . .) es troba en unmomentmolt delicat peró estacionari, unavegada
s'han comengat a notar els efectes de la medicació a qué se'l sotmet per
tractar-lo de fembólia pulmonar que pateix . De tota manera, els faculta-
tius hanreconegutque fms que no passin unes 48 hores del seu ingrés a la
clínica QuirondeBarcelona no serápossible avaluarambprou precisió la
sevaresposta altractament nipronosticar-ne ambprou certesa una revolu-
ció .

	

[AVUI-2, 4)
(49) La semiótica, o semiologia, hanascut duesvegades . Peirce i Saussure, en

completa ignoráncia mútua, conceberen lapossibilitat d'una ciéncia dels
signes i treballaren per instaurar-la. Sigui com sigui, i dins d'un ampli
margede coincidéncia, fms aldia d' avui hanestatpresents com duesgrans
línies ( . . .) les concepcions sorgides deis dos orígens . [SIG, 461

(50) Aquesta esséncia ja no feia una olor agradosa. Feia una olor gairebé
dolorosa, tallant i cáusticaacausa de la seva intensitat. I malgrat tot n'hi
haviaprou amb dissoldre'nunagotaenunlitred'alcohol perrevifar-la i fer-
hi ressuscitar l' aroma d'un camp deflors . [PER, 1551

b.3 .)

	

Matisadors amb un totalitzador i un deíctic (tot i aixíltot i aixó, amb tot
i aixó/amb tot i amb aixó) .
(51)Bartoloméhaexplicatque, el20 de maigde 1987,1'arquitecte municipalva

informar de la impossibilitat d'executar tot el projecte perqué la zona on
anaven les piscines no era propietat de l'Ajuntament . Tot 1 així, el 22 de
maig es vanrebre trespliques alaPaeria, "quebépodrienhaverestatescri-
tes per la mateixa máquina", i el dia 25 es va adjudicar finalment Fobra .
[AVUI-2,19]

És precisament 1'aparició del deíctic o el totalitzador alió que fa que el significat
sigui concessiu. Cal tenir en compte que tant les construccions adversatives com les
concessives responen a I'esquema TESI/ANTÍTESI : en les concessives es destaca la
tesi, el primer membre ; en les adversatives es destaca 1'antítesi, el segon membre,

	

(15) cf. A. LóPEL (1983) per a

col . locant-hi al davant el nexe.' S Aixó explica que la preséncia del deíctic en el segon

	

una definició semántica i funcio-
nal de les diferents oracions/con-

membre es traduesca en una imbricació del significat adversatiu i el concessiu : el

	

juncions a partir de la dicotomia
deíctic incorpora el significat de I'oració anterior en 1'oració encaplalada pel maeixa-

	

tbpic/comentan .
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Únicament ésutilitzaten la llengua col.loquial i és condemnat peralguns gramátics
coma no normatiu (p . ex . Badia (1962,2:97» . Semánticament equival a peró .

Aquests connectors adversatius tenenposició fixa: inicial en el cas d'ara bé i final
en el cas deperaixó, cosa que els diferencia dels matisadors, que, com hem vist, tenen
una certa mobilitat posicional .

(58) Jugava els dies de festa ambels seus conveíns, perónogaire fort,puix eren
tots gent pobra.
a

	

Arabé: sipassava ( . . .) algunsoldatromá camídelcastell deCorbera
i feia estada a Fortalénium, el deixava amitja vela. [OBR, 421

b *Sipassava,arabé,( . . .)algunsoldatromácamídelcastelldeCorbera
i feia estada a Fortalénium, el deixava a mitja vela .

(59) Y: En Joan no vindrá a la festa.
a X: No ho sap ningú, per aixó .

b

	

X: nPer aixó, no ho sap ningú .

5.4 . Connectors no prbpíament adversatus. Hi ha alguns connectors, no própia-
ment adversatius, que presenten un significat o un matís adversatiu més o menys
marcat, segons els contextos . Es tracta d'altrantent i de doncs.

Altrament té dos usos diferenciats : com a connectordistributiu, amb un significat
semblant a d'altra banda, i com a nexe condicional-contrastiu . En tots dos casos té
un matís contrastiu afegit a una altra significació predominant . En el primer, com a
distributiu, marca canvi de tópicconversacional o un canvi d'orientació enel tbpic que
1'emissor desenvolupa, de manera semblant a com ho faperó.

(60) Aleshores pensí qué podria fer un alcavot en el meu somni, o, filant més
prior, en la meua vida . . . Per bé que aqueixes coses són ben difícils
d'escatir . . .

Altrament,hedeconfessarquesócunhomeapocat: unenze,unaánima
cándida, inconstant ( . . .) [LAO, 841

En el segon ús, altrament conjuga el significat contrastiu amb el condicional
(altrament = si nofos així . . ) .

(61) Aquell honre treballamolt, seas dubte ; altrament, no s'explicaria la seva
obra. [Fabra, 1956:179]

(62) Entres anys imig de periodismehepogutconéixer totes les classes socials .
És lamillor experiéncia peraunanovel .lista. Altrament,noséquants anys
hauria necessitat per a tenir-hi accés i ser-hi admis . [TEMPS, 761
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d'Anscombre & Ducrot (1983), que admet la doble interpretació pragmática .

(66) Y : Semblaque Pere ha suspés 1'examen.
X : En canvi, está tot content.

Podem interpretar la réplíca de 1'interlocutor X de dues maneres diferenciades :

a) Xvolassenyalarunfetestrany, contrari ales seves expectativos : «encaraque
han suspésPere,estácontent».Ésadir, oposadoscontinguts proposicionals
que coexisteixen, tot i que habitualment s'exclouen (ús extern del connec-
tor) . El mateix contingut es podria expressar oracionalment.

(67) Sembla que Pere ha suspés 1'examen, per¿), en canvi, está tot content

b) X realitza un actedededuccíó : assenyala un fet(«1'aspecte alegre dePere»)
del qual extrau una conclusió («Pere no ha suspés 1'examen») contraria a
1'afirmació de Y(«[Sembla que] Pere ha suspés 1'examen») . L'ús del
connector és intern, ja que el contingut de 1'enunciació de X s'oposa a
1'enunciació de Y, i concretament posa en dubte el valor de veritat de la
proposició «Sembla que Pere ha suspés 1'examen» . Aquest significat no es
monté en una lectura oracional,ja que noméstextualment, amb 1'existéncia

	

(17) No és diñcil trobar exempH-
de dos locutors, es pot marcar poposició entre les enunciacions de 1'exem-

	

frcat 1'ús intem del connector en
pie .

	

una connexió de cláusulas, com
aquesta :

L'ús intern del connector també es pot manifestar en el nivell oracional . l9 Peró és

	

(i) . . .no és que us en faja menys-
preu, peró no m'abelleixen, la ve-més polis i mis freqüent en el nivell textual, especialment amb peró

	

i en textos

	

rirat (ORR, 39)
dlalbglcs .

	

La segona cláusula (q = «no m'a-
belleixen, la veritat») no s'oposa

(68) El metge va diagnosticar un atac decor ("Peró qué sap ell . . . ", vaig sentir

	

al contingut de la primerasinó ala
que remugavadon Ton¡.) [$EA, 321

	

seva forga illocutivacoma acto de

(69) Elvell Vilá aconsellavaqueno sortissin,que trobarien temporal. Tanma-

	

parla expressiu . Fet i fet, en

teix, qué haviem de fer? Nopodiempos pescar ambnyinyaoambhams de

	

enunciar q 1'emissor duu atermo
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unacto deparlaquecontradiumit-mlCja mosca . [LAO, 1

	

jangant Fenunciació de p. És en
aquest nivell il .locutiu, i no en el

L'aparlctó d'lln connector adversatiu pot marcar diferents intencions dels interlo-

	

proposicional, on es verifica,

CULOI'S, estratégies comunicativos diversas:

	

dones, el contrast .

a) Canvi de tbpic conversacional .

	

Observem alguns exemples mis :

b) Retorn a un punt anterior de la conversa .

	

p
(ü) aMariet no er descanhorteseró

jo m'haig de morir avui ma-
c) Sorpresa o oposició de 1'emissorrespecto d'algun fet expressat lingüística-

	

te¡" (OBR, so)
ment Od'algun esdeveniment extrahngüístic .

	

bPerfavor,noesmoguin,peróme
n'he d'anar de seguida (MIR, 48)Les dues primeres tenen a veure amb la progressió temática del text ; la tercera

	

e No rens Cobligació de respon-
S'aSSOcla amb la funcíó expressiva del llenguatge .

	

dre, peró ¿on vas ser ahir?
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Cadiot i altres fan notar queestructures del tipus «peró . . . .N, ora el segon membreno
apareix, o bé indiquen que l'emissor abandona el discurs (permet un canvi de tópic)
o bé són índex d'un intent fracassat de prendre la paraulaper part d'un interlocutor. És
a dir, tenen una relació directa amb 1'organització de la conversació . t '

6.2.Contrastifuncióexpressiva .Peró tambépotmanifestarlasorpresa ol'oposició
de 1'emissorrespecte aqualsevolelementdiscursiu : unaactitud d'un altre interlocutor,
una acció d'alguna persona del discurs, un esdeveniment extralingüístic . . .

Vegem-ho amb alguns exemples .

(72) Y : Deixa'm! És inútil . L'engany que m'has fet és una cosa que m'ha
desil-lusionatper sempre .

X (desconcertat) : L'engany! ¿Peró no hi haurá en aquest món ni un sol
individu amb sentit comú per certificar que no Che enganyat, que
Púnicapersona amb qui hejugat net ets tu? [BOL, 60]

A 1'exemple anterior, el que diu X nega la veritat Talló que ha enunciat Y, o, més
ben dit, nega una pressuposició que hi és implícita («tu m'has enga-nyatb>) . Manifesta,
dones, l'oposició de X respecte a Pacte de parla efectuat per Y .

El següentexemple, extensperó moltinteressant, és unaexcel.lentmostrad'aquest
ús de peró com a oposició de 1'emissor respecte de 1'actitud discursiva d'un altre
interlocutor, a la seua opinió .

(73) -

	

(. . .) La senyora Maristany pretén que quan arribi la seva familia de
Barcelona tinguiunbon matalás al llit . Els al tres dies de 1'anyés 1'altra
familia la que doran bé. Qué hi farem?

-

	

Detota manera, hi ha coses que no s'han de fer . . .
-

	

D'acord . Peró,unavegada dit aixó, qué s'hi pot fer? ¿Vol posarun plet

	

(19)Tanmateix, aquestes no són
a lasenyora Maristany per desplagamentdematalás? Vol querenyeixin

	

lesúniques canses que de vegades

definitivament?

	

no s'explicite el segon terme. IHi

-

	

Aquestasenyoraésunavellafolla,capriciosaiextravagant,unavinguda

	

ha casos, amb peró i amb al~
connectors, ora 1'abséncia del se-amenys . . . El quehauriade fer és tenir una mica de seny i no fer tant el

	

gon membre es justifica en prime-
ximple.

	

ra instáncia perqué el seu contin-
-

	

És ciar, Francisqueta, és ciar! Peró, quémés? No es faci mala sang pels

	

gutinfomratiu és faeilment dednY-
matalassos deis altres, creguim!

	

ble contextualment, com ara en
-

	

Aquesta vella folla és una vinguda amenys. . . Aixó és el quejo dic .

	

amren exemple:

-

	

Peró, ¿quinarelació té el que parlem amb el venir a menys o el venir a

	

(i)Y: Nosaltresseurem aquí. . si és
que nofem rosamés? Qué eras importa, Francisqueta, si la senyora Maristany ve a més

	

x: No, senyora, cap nasa ; alo ve a menys? (CAR, 81)

	

contrari. . .(sot,361
Ara bé : certament, pel fet de no

Els interlocutors d'aquest diáleg manifesten opinions contráries respecte a un

	

completar)'oració,l'emissorfaci-
mateix fet . Aquesta divergéncia d'opinions és manifestada per l'aparició reiterada de

	

lita que un abre interlocutor pren-

peró introduint algunes de les intervencions d'un deis locutors .

	

ga la paraula .
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Pel que faen concreta laconnexió, la naturalesa dels membres units és diferent en
1'un i l'altre nivell : oracionalment,homuneix cláusules,sintagmes oparts de sintagmes
(constituents menors) ; textualment, és possible connectar oracions, conjunts d'ora-
cions o una oració amb un esdeveniment extralingüístic .

D'altra banda, la funció pragmática dels connectors és molt mes variada textual-
ment, ja que freqüentment no indiquen connexió entre continguts proposicionals (ús
extem del connector) sinóentreelements de 1'enunciació (ús intern del connector) . Així
doncs,els connectorstextuals són elements fonamentals com a marcants deles actituds
dels interlocutors, de la progressió temática del text o ladistribució de torrrns de paraula
en la conversa .

Maria Josep Cuenca
Universitat de Valéncia
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