L'ACCIÓ I EL CONTINGUT EN LA CONSTRUCCIÓ DEL
DISCURS: ANÁLISI DE LA PRODUCCIÓ TEXTUAL
D'UNA CLASSE DE GIMNÁSTICA I D'UNA SESSIÓ
D'ENTRENAMENT DE CASTELLERS

I . INTRODUCCIó
En la línia de l'análisi multivariable iniciada per Biber & Finegan (1994), els
treballs sobre coaching [entrenament/instruccions] han adquirit un perfil característic, que destaca pels seus trets d'aplicació així com per la manera particular d'organitzar el text lingüístic i la seua producció oral. El treball sobre coaching de Heath
& Langman (1994) va mostrar en quines circumstáncies era l'acció la que guiava
la paraula (action scripts talk). El discurs deis entrenadors, la interacció entre el professor i els seus deixebles, organitza els trets textuals d'una manera característica, en
qué la planificació i la interacció s'entrellacen qualitativament.
Quan es tracta d'entrenament esportiu, el text que resulta adquireix unes característiques sorprenents: el léxic específic és també léxic corrent, adequat a situacions normals de parla sobre el cos humá i l'exercici físic, les frases corresponen al
llenguatge corrent de les instruccions espacials, i poca cosa indica (les instruccions
imperatives, i una mostra de léxic particular) que es tracta d'un discurs especialitzat
adreÇat a la formació pública. Lentrenament i el propi tema organitzen el registre.

2.

M ETODOLOGIA

En aquest estudi s'analitzen dos gravacions que pertanyen al Corpus Oral de
Registres (COR) de la Unitat de Narrativa i Conversació de la Universitat de Lleida
(UNIC), que es pot consultar al web http://www.udl.es/dept/filcat/unic/ . Es tracta
de quaranta enregistraments, de conversació oral espontánia, i de temática variada (viatges, classes particulars, xerrades familiars a la cuina i al menjador de casa,
acudits entre amics...), que tenen una durada entre 5 i Io minuts cada un, amb informants que procedeixen de l'área urbana de Lleida. Els recopiladora i encarregats
de la transcripció, Antoni Bernadó i Amadeu Viana, de la UdL, van dur a terme la
recollida de dades entre 1997 i 2000.

M. SALOMÉ RIBES AMORÓS

374

A partir d'aquesta caracterització contextual del registre, s'analitzen la producció textual d'una sessió d'entrenament de castellers (COR LR98_io) i d'una classe
de gimnástica (COR LR98_z3), ambdós a Lleida, a partir de les quals es procedeix
a identificar els parámetres determinante que el relacionen de forma sistemática
amb la resta de registres. Seguint Heath & Langman (1994), s'estudien quatre trets
significatius: la participació i la demostració —alló que anomenem hence activity
(activitat de l'aquí); l'organització de l'acció —i la consegüent subordinació de la
paraula; l'apel•lació al grup —com s'estableix la cohesió social—, i la formulació de
regles —la manera en qué l'instructor formalitza un principi o una norma.
els trets sintáctics més significatius, entre els quals trobem
Finalment,
frases curtes: «molt bé», «va», «ia está», etc.; modalitzadors: «així», «amunt» (amb
émfasi); «jor», «eh», «ai» (marcadors discursius); «con el balón» (canvi de codi);
oracions condicionals: «serien els tres passos un altre cop», «ficaríem el genoll», etc.;
marcadors de l'acció: «vale», «vinga», etc.; preguntes de confirmació: «d'acord?»,
«vale?», etc.; marcadors espacials: «estem aquí i baixem»; i marcadors interpersonals: «explico», «tu a la tres», «i tu fes flexions de bracos».
Els dos textos estan dividits en seqüéncies per tal de separar els esdeveniments
de les rutines, és a dir, alló que constitueix un escenari específic d'alló que forma
part del fons del discurs. Els fragments de la sessió de castellers es presenten encaNalats per la !letra S (de seqüéncia), seguida per xifres arábigues (S1, S z...), i els
fragments de la classe de gimnástica, també es marquen amb la S, peró, en aquest
cas, seguida de xifres romanes (SI, SII...).
S'han seleccionat sis fragments de la sessió dels castellers i tres de la classe de
gimnástica, i en cadascun s'han marcat amb diferents colors els sis aspectes estudiats, per fer-ne més gráfica la preséncia: interacció, léxic específic, marcadors
discursius, marcadors modals (modal marks), activitat de l'aquí (hence activity) i
marcadors de l'acció (hence marks), peró les característiques d'aquesta publicació
obliguen a usar només el negre, per la qual cosa s'han destriat els aspectes a comentar i s'han marcat amb cursiva, deixant de banda la resta de les característiques
estudiades en cada fragment. Com a exemple, es reprodueix el fragment inicial
de l'enregistrament de la sessió de castellers, que es repeteix tot seguir sis vegades,
marcant cada cop amb cursiva els elements que es volen evidenciar, sense que se'n
faci l'análisi en aquest apartat.
Si. Interacció
r. CAR: pues comenÇaríem\
eh:_
(...) eh serie la primera-la primera persona a n alear_
si on cas_
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bueno ho fem a mb ella\
MAR: (o) sí\
CAR: d'acord/
MAR: (o) vine aquí bitxo\
io. CAR: (o) va\
I I.
comen9rie primer lo que serie l'anxaneta_

S2. Léxic específic
I. CAR: pues comernaríem \
eh:_
(...) eh serie la primera-la primera persona a n altar_
si on cas_
bueno ho fem a mb ella\
MAR: (o) sí\
CAR: d'acord/
MAR: (o) vine aquí bitxo\
I O. CAR: (o) va\
12.
comerwarie primer lo que serie

l'anxaneta_

S3. Marcadors discursius

s.

CAR: pues comeNaríem \

eh:_
(...) eh serie la primera-la primera persona a n algr_
si on cas_
bueno ho fem a mb ella\
MAR: (o) sí\
CAR: d'acordl
MAR: (o) vine aquí bitxo\
lo. CAR: (o) va\
I.
comen9rie primer lo que serie l'anxaneta_

S4. Marcadors modals (modal marks)
I. CAR: pues comentars'em\
eh:_
(...) eh serie la primera-la primera persona a n arar_
si on cas_
bueno ho fem a mb ella\
6.
7• MAR: (o) sí\
CAR: d'acord/
MAR: (o) vine aquí bitxo\
to. CAR: (o) va\
II.
comentarie primer lo que serie l'anxaneta_
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S5. Activitat de l'aquí (hence activity)
I. CAR: pues comencaríem\
eh:_
z.
(...) eh serie la primera-la primera persona a n alcar_
si on cas_
bueno ho fem a mb ella\
MAR: (o) sí\
CAR: d'acord/
9. MAR: (o) vine aquí bitxo \
so. CAR: (o) va\
I I.
comencarie primer lo que serie l'anxaneta_
S6. Marcadors de l'acció (hence marks)
I. CAR: pues comencaríem\
z.
eh:_
(...) eh serie la primera-la primera persona a n alcar_
si on cas_
bueno ho fem a mb ella\
MAR: (o) sí\
CAR: d'acord/
9. MAR: (o) vine aquí bitxo \
so. CAR: (o) va\
11.

comencarie primer lo que serie l'anxaneta_

3. ANÁLISI DE TEXTOS

Amb aquest treball, es pretén contribuir a afinar la noció de registre lingüístic
més específicament, a contrastar el paper que juguen l'acció i el contingut en la
construcció textual, a més de mostrar el perfil especial del coaching register, atribuible tant a l'exercici físic com al carácter instruccional del seu propósit.
Alguns deis trets característics que apareixen en els fragmenta estudiats són la interacció entre el professor i els seas deixebles, o el cap de colla i la resta de membres
del grup; el léxic específic és léxic corrent, adequat al cos humá i a l'exercici físic;
el discurs especialitzat es basa en instruccions espacials, imperatives i una mica de
léxic específic, i l'entrenament i el tema organitzen el registre.
Quant a l'entrenament de castellers, presenta unes característiques específiques,
ja que es tracta d'un entrenament continuat per part d'aficionats que es reuneixen
regularment, hi ha una instrucció semiespecialitzada, comparable a una classe de
gimnástica, peró amb més risc i contingut técnic, no és competitiu, i s'hi busca el
treball col•laboratiu.
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Tot seguit, veiem desenvolupats els trets estudiats —interacció, léxic específic i
instruccions, les quals es divideixen alhora en marcadors discursius, marcadors modals (modal marks), activitat de l'aquí (hence activity) i marcadors de l'acció (hence
marks)—, exemplificats amb fragmenta de la classe de gimnástica i de la sessió
d'entrenament de castellers.

3.1 Interacció
La relació entre els membres del grup ve marcada en la sessió deis castellers per
diversos elements que mostren com s'estableix la cohesió social. Així hi ha fragments que defineixen com es va col•locant la gent per participar en una activitat
comuna («obrirem una mica la part del davant»), exemples d'interpel•lació a una
segona persona singular («tu et fiques aquí de diagonal») o plural («escolteu un
moment que después ho heu de fer vosaltres»), referéncies a part del grup en tercera persona («perqué veiguin la funció deis laterals»), vocatius («David!», «Josep!»),
marcadors informals tot distribuint la gent («eh!»), i elements extradiscursius com
la referéncia coi . loquial i afectuosa de «bitxo» a la nena de la colla que fa d'enxaneta
i el subsegüent canvi immediat al terme técnic que la designa.
Aquest darrer exemple demostra que la relació entre l'entrenador —en aquest
cas el cap de colla— i la resta del grup és més que una formulació de regles i normes, ja que es busca la complicitat entre tots els integrants de la colla per assolir un
objectiu comú, sobretot tenint en compte que en el món deis castellers el grup está
formar per gent de totes les edats.
CAR: pues comencaríem \
eh:_
(...) eh serie la primera-la primera persona a n altar_
17.
si on cas_
8.
bueno ho fem a mb ella\
MAR: (o) sí\
CAR: d'acord/
MAR: (o) vine aquí bitxo\
CAR: (o) va\
23.
comenÇarie primer lo que serie l'anxaneta_

En el context de la classe de gimnástica no hi ha un ambient co•laboratiu com
el que es troba en el món deis castellers, en qué tots busquen el mateix objectiu i
es reuneixen voluntáriament. El fet que hi hagi un professor que marca les regles
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i la disciplina, i que l'alumnat no participi en el desenvolupament de la classe de
manera voluntária obliga el professor a fer una série de crides a l'atenció i a demanar
silenci, al mateix temps que alterna la referéncia al grup en segona persona («si no
voleu escoltar») i en tercera, a un nivell més («tothom», «la gent»).
SI

42.

IGN: sisplau\
(...) primer exercici\
vale/
se han de fer escaletes\
(...) agrairia que quan parlo_
com a mínim la gent callés_

ehl

5o.
5I.

54.

i estigués de cara a mi\
com a mínim \
si no voleu escoltar allá vosaltres\
vale/
(...) {(AC) tothom sap eh/
escaletes\}
mirant per damunt deis avets sempre vale/
(executa l'exercici)

3.2 Léxic especific

A banda del léxic especialitzat relatiu al món deis castellers una selecció del qual
s'exposa en un annex al final del text, el vocabulari que s'empra en les sessions d'entrenament d'aquestes torres humanes és ple de paraules comunes que fan referéncia
al cos humá o a una peÇa de vestir sense la qual seria absolutament impossible aixecar els castells (la «faixa»), ja que les parts del cos i el vestuari esdevenen elements
imprescindibles en el desenvolupament de l'activitat que duen a terme. Així el text
es presenta farcit de referéncies a <peus», «genolls», «carnes», «aixelles» o «bracos».
Hem considerat, a més, en l'apartat de léxic, els verbs de moviment com «pujar», «baixar», «ficar», «soltar», «alear»..., que constitueixen una part essencial de
l'activitat física deis castellers.
S2
serie contrafort
primeres_
después vindrie una agulla_
43•
fas tu d' agullal
44•
45 .(•••) d'acord/
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después_
(a)nirien els laterals_
feu vosaltres dos de laterals_
d'acord/

En el cas de la classe de gimnástica, el léxic emprat també fa referéncia a les
diferents parts del cos (carnes, bracos), a banda del vocabulari específic del món de
l'esport (circuit, exercicis).
SII
t. IGN: {(AC) vale\
escolteu-me un segon \
va\
(...) 131x \
vale/
fem-farem un circuit\
vale/
VIC: jor \
ro. IGN: (o) de vuit estacions\
u. VIC: (o) quin mal\
2. IGN: a on hi hauran_
vuit exercicis_
vale/
15.
(...) que seran_
t6.
o treball de cames_
17.
eh/
8.
tren inferior_

o treball de bracas_

tren superior\
21.

3.3

vale/

Instruccions

En aquest text conflueixen la descripció de l'acció i les instruccions que el cap
de colla dóna als membres del grup. El cap de colla, doncs, formula algunes regles
peró també, mostra amb les seues explicacions qué vol dir («mireu els passos»).
Les claus per assegurar-se que els integrante del grup entenen les instruccions i les
poden seguir es desenvolupen a partir de marcadors discursius, marcadors modals,
orientació espacial i marcadors de l'acció.
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3.3.1

Marcadors discursius

D'una banda, les instruccions tenen una continuitat temporal que s'indica a
través de l'ús de verbs («comente»), adverbis («después, primer, ara») i sintagmes
nominals («els següents passos»). D'altra banda, contínuament es repeteix una expressió de confirmació en forma de pregunta breu («d'acord?»), que, a més de mantenir l'atenció del grup, vol assegurar la comprensió del missatge.
S3

CAR: tu fica el peu aquí_
fica el peu aquí_

d'acordl
comence\
mireu els passos_
fique la seva cama esquer-eh la seva cama esquerra_
damunt de la cama esquerra \
del que té a sota_

d'acordl
següent pas_
zo6.

col•loque el genoll_
(...) següent pas_
col•loque el peu directa-eh: aquí damunt_

d'acordl
i después puge el altre peu\
i la es puge recta\

d'acordl
el contrafort_
baixe a ajudar al que está de genolls_

d'acordl
217.
z18.

els laterals solten_
se'n van_
i agafen la mateixa posició\
una per sota l'aixella_

d'acordl
l'altra per sota la faixa_
i estiren amunt\

d'acordl

227.

venga_
amunt\
i es fique dret\
(...) d'acordl
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3.3.2 Marcadors modals (modal marks)
Una de les característiques própies més representatives del coaching talk és l'ús
del temps condicional («comenÇarie primer lo que serie l'anxaneta»), que alterna
amb el present («tu et fiques aquí de diagonal»), reconvertit en futur («obrim/obrirem una mica la part del davant») i l'imperatiu («fica el peu aquí»), recollit, en
aquest cas, a Si.
La modalitat verbal pot expressar-se en forma de perífrasi d'obligació («después
ho heu de fer v(os)a(1)tres»), prohibició («no s'agafe aquí dalt») o continuitat d'ordre anticipat («s'acostume a agafar aquí sota el colze»).
Un altre deis trets que destaquen en aquest discurs és l'alternanÇa de les diferente persones verbals, exceptuant la primera del singular. Amb l'ús de la primera
del plural el cap de colla s'inclou en l'acció tot i que no hi participa necessáriament («els laterals baixaríem») i el sentiment de pertineng en el grup es consolida,
mentre que l'ús de la segona persona del singular («Josep te fiques per aquí») o
plural («feu vosaltres dos de laterals») marca clarament les instruccions a persones
determinarles o representa un marcador de crida al grup sencer o a part del grup
(«escolteu-me un moment»).
Quant a la tercera persona, singular o plural («els laterals solten / se'n van / i
agafen la mateixa posició») s'empra en els fragments més explicatius.
S4

251. N15:
z 5 z. CAR:
2 5 3•

2 S4.
255.

3.3.3

(o) fotem-li fort\
per ajudar als laterals_
els que fem de segones de laterals_
eh: no s'agafe aquí dalt\
d'acord/
s'acostume a agafar aquí sota el colze_
per poder-li fer més forra_
per alear amunt\
d'acord/

Activitat de l'aquí (hence activity)

Els adverbis aquí i allá o la preposició sota que apareixen en aquest discurs són
básicament díctics gestuals, ja que es refereixen a llocs que són a la vista per als
participants en la interacció comunicativa, i només es poden entendre si es veuen
les indicacions de l'emissor.
Cal remarcar l'ús en el text del mot baix amb dos significats dins la mateixa
seqüéncia (S6): l'adverbi amb valor díctic
típic del catalá tot i que pot semblar
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redundant— i el substantiu amb significat específic en el món casteller («els laterals
baixaríem a baix ia_ / a buscar el baix_»). En aquest sentit, moltes denominacions
del vocabulari casteller fan referéncia a la posició que els diferente participants de la
colla ocupen en el castell («laterals», «baixos», «segons»...).
S5

129.
13o.

3.3.4

tu et fiques aquí de diagonal_
eh:_
David\
et fiques per aquí_
eh/
Josep te fiques per allá_
d'acord/
(...) d'acord\
ara obrimobrirem una una mica la part del davant
perqué veiguin la funció deis laterals_
escolteu-me un moment_
MAR: RAC) va_
escolteu un moment que después ho heu de fer v(os)a(1)tres \}
CAR: (o) primer_
Xavi_
entra\
(...) d'acord/

Marcadors de l'acció (hence marks)

A mesura que el discurs progressa, avanÇa també l'acció de manera que la darrera seqüéncia assenyala amb l'acumulació de marcadora contextuals de l'acció el final
d'aquesta part de la sessió d'entrenament amb la consecució de l'objectiu plantejat
inicialment («venga / vale / va / AMUNT»).
S6

z83.

z88.

i ara_
els laterals baixaríem a baix
a buscar el baix_
i alcaríem el baix \

venga_
vale/
va\
AMUNT

291. NOC: (...) vale\
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la está\
d'acord/
i después quan estigués tot montat_
tancarie la pinya normal\
(...) d'acord/
1(AC) aixó serie un pilar de tres alÇat per sota \ I

SI"
JOR:
IGN:

z66.

z69.

z78.

281.
z82.

cap a la dreta has dit\
sí sí\
1(F) u dos tres quatre/
cinc sis set i vuit\
vale/}
(5")
vale un segon/
que agafo_
el crono_
(15")
vale\
comencem la primera série\
{(F) vale/
(...) preparats_
(...) quan dic preparats_
tothom está_
a la posició inicial \
vinga\}
ViceN\
preparats_
{(F)

4. C ONCLuSió

En el context d'aprenentatge que promou el coaching register, els jugadors interioritzen activitats externes, creixen en interdependéncia amb els altres i davant
situacions canviants, i materialitzen amb el suport verbal l'acció marcada per l'entrenador, en aquest cas, cap de colla o professor. El llenguatge de l'entrenament
(telegráfic, amb émfasi en l'acció, amb crides constants a mirar, escoltar...) reflecteix
fortes funcions cognitives, i emfasitza en els individua la seua necessitat de comprometre's constantment en actes de percepció, accions canviants i modificació d'un
escenari que condueix sempre a novel situacions per a l'acció.
Com que la classe de gimnástica representa un cas d'especialització que requereix alhora la comprensió immediata, els seus trets textuals es presenten com una
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combinació de co•loquialismes i d'impartició de normes i ordres. L'análisi d'una
sessió de castellers, pel seu carácter específic (no competitiu) d'acrobácia i de formació, enriqueix particularment les dades, i permet corroborar la hipótesi de partida.
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ANNEX: EL LÉXIC CASTELLER

Acotxador És el nen del penúltim pis que es posa de quatre grapes, amb un peu damunt els
dosos i agafant-se amb les mans als bracos d'aquests.

Agulles Castellers que es col•oquen dins un castell, encarats als baixos i apuntalant les carnes
deis segons.

Aixecar per sota Fet d'enlairar un castell des de terra, pis per pis, de manera que aquests ja surten
muntats de la pinya.

Baixos Castellers que formen el primer pis i toquen a terra. Els baixos es lliguen entre ells amb
els bracos i al seu voltant es munta la pinya.

Carregar Acció d'aixecar, enlairar, bastir o muntar un castell fins que l'enxaneta fa l'aleta.
Castells aixecats per sota Són castells que s'aixequen a l'inrevés, comenÇant pel pom de dalt i
enlairant-los a pes de bracos.

Colla Agrupació de castellers, identificats per un mateix color de camisa i una idéntica simbologia; el cap de colla n'és el responsable máxim.

Contraforts Castellers co•locats rere ele baixos. El seu pit toca l'esquena d'aquests.
Descarregar Acte de desmuntar un castell ja carregat.
Dosos Nens que formen l'antepenúltim pis del castell, sobre els quals es co•loca l'acotxador.
Enxaneta Criatura que corona el castell després de passar per sobre l'acotxador i que fa l'aleta.
Fer l'aleta Gest d'alÇar el braÇ amb qué l'enxaneta assenyala la coronació del castell. És el moment en qué aquest es considera carregat.

(Mans) laterals Castellers que lliguen les carnes deis segons pels costats.
Pilar Castell amb un casteller a cada pis.
Pilar al mig Pilar que s'aixeca dins un castell de quatre homes de base.
Pinya Tots els componente del primer pis.
Pom de dalt Conjunt format pels dosos, l'acotxador i enxaneta, conegut també com «la canalla».
Primeres (mans) Castellers que aguanten, per darrere, amb les dues mans, els segons.
Segons Castellers que ocupen el segon pis del castell, que és el primer visible sobre la pinya.
Successivament, després vénen els tercos, que ocupen el tercer pis del castell; els quarts, el
quart; els quints, el tinqué...

