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Resumo
A estilización humorística é un recurso discursivo moi frecuente na interacción cotiá. A
miúdo, os falantes recorren ao humor para presentar determinados episodios do pasado
dende o self presente. Nos nosos exemplos, o humor retranqueiro ten unha dobre función:
por unha banda, indexar o sentido das nosas emisións e contextualizar o discurso e, por
outra, escenificar a actividade narrativa. O obxectivo deste traballo é analizar, dende a
perspectiva construcionista e interaccionista da etnografía da comunicación, o uso da
retranca e do estilo humorístico despregado polos falantes (con repertorios comunicativos
bilingües e que participan nalgunha medida en mundos culturais diversos – máis ou menos
rural vs. máis ou menos urbano) nas súas interaccións no seo dunha comunidade de
práctica rurbana.
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1. Introdución
Os falantes, á hora de recuperar e traer ao presente a experiencia vivida, producen un discurso que
non só presenta unha reconstrución do pasado, senón que, ademais, revela a actitude do narrador
con respecto a eses acontecementos da súa historia persoal. De aí que sexa tan importante non
tanto que se está a contar, senón tamén como os falantes narradores, en calquera conversación cotiá,
en calquera contexto interaccional, elaboran un discurso nunha modalidade esencialmente narrativa
que, porén, estará suxeita a variacións estilísticas que contribuirán ao proceso de contextualización
da narrativa e a establecer un marco interpretativo no que adquiren sentido as súas contribucións
no transcurso da conversa, así como a construción das súas identidades conversacionais.
Toda secuencia narrativa introduce, na conversa, unha construción retrospectiva, simultánea ou
prospectiva da experiencia do suxeito narrador, que pode ser útil á hora de analizar a construción
das identidades. Mishler (1992, 2004 [1999], 2006) sinala a importancia da reconstrución
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retrospectiva da experiencia pasada en e dende o presente, toda vez que os falantes realizan unha
revisión reflexiva de feitos pasados en relación co seu self actual. Ao reconstruir unha historia, os
falantes otorgan diferentes sentidos aos distintos eventos da trama argumental, descobren
conexións que antes non consideraran e reposicionanse a si mesmos e aos demais nas súas redes de
relacións. Asemade, en cada nova versión, o falante narrador porá o foco en determinados aspectos
da historia, resaltará determinados feitos argumentais e non outros e enfatizará aqueles episodios
que considera máis relevantes en cada momento: “[t]he past is not set in stone, but the meaning of
events and experiences is constantly being reframed within the contexts of our current and ongoing
lives” (Mishler, 2006: 36). Precisamente, no proceso de recontextualización da experiencia vivida no
transcurso das prácticas da vida cotiá, os falantes constrúen novas identidades (relevantes no
mundo da historia, pero significativas para a súa construción presente).
O estudo do discurso narrativo abordouse, principalmente, desde dous enfoques distintos, aínda
que non sempre excluíntes (De Fina e Georgakopoulou, 2011: 26-51). En primeiro lugar, a
tradición laboviana, cuxa aportación máis destacada consiste na análise da secuenciación ou
organización temporal da propia historia. Así, para Labov e Waletzky (1997 [1967]: 4), as narrativas
orais son “verbal technique for recapitulating experience –in particular, a technique of constructing
narrative units which match the temporal sequence of that experience”, de modo que prestan atención
a como se reformula a experiencia vivida a través da sucesión cronolóxica e máis ou menos
ordenada dos acontecementos. Seguindo a estes investigadores, podemos distinguir os seguintes
constituíntes dentro de calquera narrativa:
1) Abstract ou resumo argumental;
2) Orientación (orientation), que ofrece información contextual sobre os personaxes, o tempo e
o espazo da historia ou mesmo os antecedentes;
3) Complicación ou acción principal (complication o complicating action);
4) Resolución (resolution), na que se refire o desenlace da historia;
5) Coda (coda), que actúa como elemento relacional entre o mundo de ficción e o presente
enunciativo;
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6) Avaliación (evaluation): “The function of the evaluation is to provide the point of view of
the narrator on the events and to guide the listener with regard to the significance of the
narrative” (De Fina e Georgakopoulou, 2011: 29). A miúdo, a avaliación pode aparecer
diseminada por toda a secuencia narrativa, a modo de comentarios á marxe da propia
historia, aínda que Labov (1972b, 2013) recoñece, cara o final da narración, unha secuencia
avaliativa que recolle a opinión do falante narrador.

Pola contra, outros investigadores, seguindo a estela de Ricoeur (1980), analizan a maneira na que
determinados acontecementos son enfatizados na trama argumental e, en consecuencia, como
adquiren un sentido concreto no transcurso da narrativa e da interacción na que esta se introduce:
every narrative combines two dimensions in various proportions, one chronological
and the other nonchronological. The first may be called the episodic dimension, which
characterizes the story as made out of events. The second is the configurational
dimension, according to which the plot construes significant wholes out of scattered
events. (Ricoeur, 1980: 178)

A forma na que os falantes narradores presentan os acontecementos non ten por que seguir, xa que
logo, unha linearidade tal que cada suceso narrado siga a un temporalmente anterior e preceda a
outro temporalmente seguinte; tampouco resulta significativa a ligazón temporal ou cronolóxica
entre cada un dos episodios que compoñen a trama argumental. Estes autores (Ricoeur, 1980;
Mishler, 1992, 2004, 2006) consideran máis interesante trazar a relación que quen narra ten co
pasado a través de como se dispoñen, cronoloxicamente ou non, os feitos da historia no discurso
narrativo.
Aparte destas dúas aproximacións tradicionais ás secuencias de historia, podemos destacar tamén a
aplicación da teoría construcionista ao estudo das narrativas que xorden nas interaccións cotiás. A
noción de small stories (Bamberg, 2004, 2006a, 2006b, 2008a, 2008b; Georgakopoulou, 2006a, 2006b,
2007, 2015), tamén coñecida como narrativas en interacción (narratives-in-interaction Georgakopoulou,
2007; Bamberg e Georgakopoulou, 2008) ou, máis concretamente, prácticas narrativas (narrative
practices) ou story-telling (Bamberg, 2011a, 2011b, 2011c) fan referencia, precisamente, aos procesos de
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construción retrospectiva ou prospectiva da experiencia que ocorren na interacción espontánea.
Calquera narración, tamén nos exemplos que imos analizar, non aparece como un texto ex profeso;
ao contrario, o falante constrúe as súas narrativas no seo dunha interacción como unha estratexia ao
servizo das necesidades comunicativas e os obxectivos e os fins interaccionais: “Grounded and
functioning in vivo and in situ interactive settings, their analysis is closely oriented to the larger
context in which narratives are embedded and gain their functional value” (Bamberg, 2011b: 101).
Nas seguintes páxinas imos desenvolver unha análise interaccional de secuencias de historia, a fin
de observar como un grupo de falantes traen ao presente experiencias do pasado e levan a cabo
unha recontextualización deses acontecementos xa vividos a través da proxección dun marco
interpretativo e dun proceso de framing e reframing (Tannen, 2005 [1984], 1993) que alterna entre a
seriedade e o humor (Dynel, 2011). A alternancia entre un marco serio e un marco humorístico
pode producirse a través da estilización do discurso e, en principio, implica unha ruptura co ou
suspensión do sentido de verdade dos enunciados e, en consecuencia, produce unha desviación das
normas interaccionais que rexen no marco serio. Con todo, “an entire utterance may be doubleframed, being serious in its content and yet suffused with humour in its form” (Dynel, 2011: 227).

2. Narrativa, estilización humorística e construción identitaria
Como vimos de comentar, cando producimos unha reconstrución retrospectiva da experiencia
vivida, a maneira en que elaboramos a narración di moitas cousas sobre quen fomos antes e quen
somos agora. A modalidade narrativa que adoptamos cando contamos ou recontamos unha historia
do pasado está imbuída da pegada do noso eu (self) presente. Ao traer ao momento actual
determinados feitos do pasado, realizamos unha reinterpretación daqueles acontecementos, de
modo que os presentamos diante dos nosos interlocutores segundo esa nova interpretación, nun
contexto actual distinto e para a consecución duns determinados fins conversacionais na conversa
en curso. Polo tanto, o narrador vai modulando o seu discurso e mesmo pode ir alternando estilos.
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A noción de estilo evolucionou desde a pioneira investigación de Labov (1972a), que establecía unha
certa correlación entre o uso de certas variantes realizatorias dun signo lingüístico cunha serie de
variables sociais (idade, sexo, clase social, etc.); en consecuencia, a teoría laboviana recoñecía estilos
en función de grupos sociais. As teorías construcionistas máis recentes, en cambio, aportan unha
visión interaccional da estilización. Seguindo a Tannen (2005 [1984]), outros investigadores (ver Auer,
2007) apuntan unha función contextualizadora do estilo. Por último, podemos destacar un grupo de
investigadores (Eckert, 2000; Eckert e Rickford, 2001; Coupland, 2007; Hernández Campoy, 2016)
cuxo traballo trata de unificar ambas perspectivas; de aí que o estilo, en tanto elección significativa de
variantes realizatorias dunha determinada entidade lingüística, ten un papel importante na
construción do contexto e na negociación das identidades en interacción. Neste sentido, Eckert
(2000: 41) presenta a relación entre variación estilística e a construción identitaria que opera na
conversa espontánea nos seguintes termos; para esta autora, a identidade pode entenderse
as one’s “meaning in the world.” A person’s place in relation to other people, a
person’s perspective on the rest of the world, a person’s understanding of his or her
value to others –all of these are integral to the individual’s experience of the self, and
are constructed in collaboration with others as those others engage in the same
construction for themselves. The individual’s engagement in the world is a constant
process of identity construction –one might most profitably think of identity as a
process of engagement (and disengagement)– and the study of meaning in
sociolinguistic variation is a study of the relation between variation and identity.

Nesta investigación, con todo, imos adoptar unha noción de estilo esencialmente interaccional para
tratar de analizar como os falantes que participan na nosa conversa levan a cabo un proceso de
contextualización e construción identitaria a través da estilización discursiva. A noción de estilo fai
referencia, en primeiro termo, á maneira de sinalar o sentido dun determinado enunciado, isto é,
como debe ser interpretada unha determinada emisión (Tannen, 2005 [1984]: 36), que é compartida
polos membros dunha comunidade. O estilo é máis que o resultado da nosa actividade
conversacional; é, sobre todo, unha forma de fala que se constrúe e se pon en práctica na
interacción mesma para dar sentido ao noso discurso e guiar o proceso de interpretación das nosas
contribucións por parte dos nosos interlocutores. Unha parte da competencia social (e, por
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suposto, comunicativa) dos falantes reside na súa capacidade para recoñecer o valor indexical dos
indicios estilísticos e, en consecuencia, interpretar os seus significados (Coupland, 2007: 1). Cando
estilizamos o noso discurso (Coupland, 2001, 2007), por tanto, realizamos eleccións estilísticas
significativas para a negociación e construción do noso self.
Dun modo xeral, a estilización humorística, a través da acumulación de indicios de contextualización
(Gumperz, 1982) de diversa natureza, sitúa a interpretación do discurso nun marco de xogo. En
efecto, os falantes que estilizan o seu discurso para conseguir unha comicidade deliberada
subministran unha serie de indicios que van sinalar precisamente o humorismo das súas
intervencións dentro dun marco interpretativo de xogo (frame, Bateson, 1953; Goffman, 2006
[1974]; Hymes, 1986; Tannen, 1993). Nas nosas narrativas, o marco de xogo, lúdico, recontextualiza
a narración de tal maneira que o falante deixa de ser narrador para se converter en humorista. En
palabras de Norrick (1993: 105),
It is up to the joker to signal the play frame and to express the jest in a form accessible
to members of a certain group, and it is up to the listener to interpret and then
reinterpret the turn to get the joke, and to show understanding with laughter. If the two
coordinate their timing, they both share in the payoff of amusement and increased
rapport.

Os indicios que participan conxuntamente na construción do marco humorístico poden ser de
diversa índole: prosódicos, fonéticos, gramaticais, paralingüísticos (por exemplo, a calidade da voz)
e, incluso, non verbais. Nos nosos exemplos, deixamos á marxe os aspectos kinésicos e proxémicos
á hora de analizar a formulación dos enunciados humorísticos, xa que traballamos con mostras
gravadas en audio.
Por outra banda, a estilización humorística adopta unha forma singular, culturalmente significativa
no caso dalgúns falantes da comunidade de fala galega: a retranca (Gondar Portasany, 1993;
Baltrusch, 1998; Piccardi, 2004; Barreiro Rivas, 2008) non só é unha forma de falar, un estilo, que
contextualiza un determinado discurso nun marco humorístico, senón que, ademais, está
relacionado coa indireccionalidade que caracteriza certas formas de fala galegas culturalmente
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marcadas (Prego Vázquez, 2000: 172-173; Rodríguez Yáñez, en preparación). A miúdo, o estilo
retranqueiro é considerado como “unha habilidade que coloca a quen a sabe utilizar nun nivel
superior de intelixencia: o da sagacidade” (Gondar Portasany, 1993: 47). Seguindo a Rodríguez
Yáñez (en preparación), a estilización retranqueira “consegue ese aspecto de astucia ou de sospeita que
adopta o falante. Ten ó alcance da man unha especie de freo1, traducido nunha sucesión de indicios
(...) que tanto transmiten intencionalidade prudente como, ó contrario, indagación de listo”.
A acumulación de indicios de contextualización (a retención articulatoria a través de pausas,
alongamentos e fragmentación discursiva, calidade particular da voz –voz retranqueira–, que
Rodríguez Yáñez (en preparación) describe como “emisión con tensión palatal (...) para reforzar a
impresión de retintín”, a produción de enunciados mascullantes ou sublinguais, así como unha serie
de aspectos kinésicos e proxémicos) propician, por tanto, a construción dese marco humorístico no
que a interpretabilidade dos enunciados oscila entre a sospeita do falante e a dúbida que deixa no
interlocutor. A miúdo, o falante que produce enunciados retranqueiros presenta unha maior astucia
ou enxeño para xogar coas presuposicións pragmáticas e as implicaturas conversacionais. Xa que
logo, podemos considerar a retranca como “«arte verbal» (...) [no que] aparece o resultado do
humor do lugar” (Rivas Rodríguez, 2006).

3. Metodoloxía
3.1. A secuencia de historia
Para este traballo imos analizar unha secuencia narrativa de aproximadamente media hora de
duración na que se refiren acontecementos do pasado da persoa que narra (sobre todo, da infancia e
mocidade), de tal xeito que a narración adopta a forma de discurso autobiográfico. Agora ben, se
ben é certo que este tipo de narrativas de carácter autobiográfico aseméllanse ás narrativas
canónicas elicitadas en situacións de entrevista (pregunta – resposta/narración), na conversa cotiá
adquire distintas funcións. A análise construcionista desenvolvida dentro da perspectiva das small
Algúns autores sinalaron, precisamente, que o significado recto da palabra retranca ten que ver con esa “porta
gardada por dobre pecho que fai a entrada practicamente infranqueábel” (Gondar Portasany, 1993: 47).
1
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stories (ver De Fina e Georgakopoulou, 2011 115-121; Georgakopoulou, 2015) ou narrative practices
(Bamberg, 2011a, 2011b, 2011c) contempla especificamente aquelas narrativas máis breves, en
comparación coas narrativas suscitadas en sesións de entrevista, que ocorren nun presente
(pasado/futuro) próximo:
small stories (...) are employed as an umbrella-term that covers a gamut of under-represented narrative activities, such as tellings of ongoing events, future or hypothetical
events, shared (known) events, but also allusions to tellings, deferrals of tellings, and
refusals to tell. (Georgakopoulou, 2006b: 123)

Pero, asemade, ponse o foco na función das narrativas como discursos que emerxen local e
contextualmente como prácticas interactivas cotiás (Bamberg, 2006a; Georgakopoulou, 2006b).
Para estes investigadores, as historias autobiográficas ou big stories non aparecen na interacción cotiá
de modo espontáneo e, de feito, xorden en contextos específicos (sesións de terapia, investigacións
etnográfica, etc.) a través de elaborados procedementos que crean un ambiente de confianza
propicio para falar dun mesmo, do pasado propio. Así e todo, os nosos datos mostran que as
historias de vida, narracións autobiográficas ou big stories, entendidas como narrativas sobre a
experiencia pasada e vivida polo participante narrador ou animador, tamén aparecen na conversa
espontánea para producir unha reflexión xeral sobre a vida dos participantes (principalmente, do
narrador) e sobre o seu significado no presente, no transcurso da interacción. Deste xeito, as
narrativas autobiográficas requiren tamén un traballo interaccional: “To dig into my whole life in
order to explicate and make intelligible what happened seems to be quite a bit of interactive work,
and the quantity of the interactive work is usually an indicator of the seriousness of the interactive
challenge” (Bamberg, 2006a: 73).

3.2. Os participantes
A nosa investigación parte dunha análise interaccional de conversas entre falantes bilingües galegocastelán, que participan nunha mesma comunidade de prácticas (Lave e Wenger 1991; Wenger 2001
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[1998]; Eckert e Wenger 2005; Eckert 2006) bicultural, na medida en que está integrada por persoas
con estilos de vida (Bourdieu 2000 [1984]; Irvine 2002) máis ou menos rurais / máis ou menos
urbanos. Os participantes que interveñen na interacción gardan unha relación de familiaridade:
Jorge é o investigador e participante máis novo; Modesta, quen soporta a actividade narradora, é a
súa avoa; e Diana e Cata son fillas da anterior, tía e nai de Jorge respectivamente.

3.3. Tratamento dos datos
A metodoloxía etnográfica (Gumperz e Hymes 1986 [1972]; Saville-Troike 2003 [1982]) que
sustenta o traballo empírico desta investigación permite recoñecer os encontros chave (key
encounters, Hymes 1986 [1972]) na vida cotiá dos participantes da comunidade; deste modo,
podemos observar aqueles eventos comunicativos ou eventos de fala (speech events, Hymes, 1986
[1972]) que teñen unha maior rendibilidade para a nosa investigación sobre o humor e a retranca na
conversa cotiá. As sesións de sobremesa, esas reunións que se producen despois de comidas
familiares e que se estenden durante longas horas durante a tarde, constitúen encontros chave,
culturalmente significativos, no desenvolvemento das relacións interpersoais en diversas
comunidades galegas e, polo tanto, terán moita importancia no estudo das identidades e o humor
en interacción. Cómpre ter presente que, neste tipo de encontros nos que os falantes se dedican ao
reforzo da propia relación interpersoal, ponse en práctica unha negociación sobre o self patrimonial
dos participantes.
As mostras que integran o noso corpus de traballo foron recollidas a través de gravacións con
micro oculto, coa intención de favorecer a obtención de fala espontánea, de estilos vernáculos,
esenciais na análise interaccional. A través deste procedemento de gravación, resolvemos o paradoxo
do observador (Labov 1972a), na medida en que podemos “to find out how people talk when they are
not being systematically observed; yet we can only obtain these data by systematic observation”
(Labov 1972a: 209). Por outra banda, a intervención do investigador como observador-participante
(Malinowski 2001 [1922]; Mead 1928; ver Spradley 1979, 1980; Hammersley e Atkinson 2007
[1983]) contribúe a crear un escenario propicio para conseguir mostras de fala coloquial.
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Finalmente, todas as mostras gravadas foron transcritas conversacionalmente, a partir do sistema de
transcrición (ver Anexo 1) utilizado no Co.Fa.Bil (Corpus de Fala Bilingüe Galego/Castelán da
Universidade de Vigo, –Rodríguez Yáñez et al., 2001; Rodríguez-Yáñez e Casares-Berg, 2003).

4. Análise conversacional
A secuencia que analizamos forma parte dunha conversa de sobremesa que se produce na casa de
Modesta, despois dunha comida familiar de domingo. Trátase dunha narrativa na que Modesta
rememora o pasado da súa familia. As narrativas sobre acontecementos familiares compartidos ou
coñecidos polos interlocutores, tan comúns nas interaccións de sobremesa nesta comunidade de
prácticas, dan lugar a unha gran variación formal: desde narrativas con algúns episodios elididos ou
que é posible recuperar a través de procesos de inferencias, ata narrativas moi breves e
esquemáticas (Georgakopoulou, 2005, 2007; De Fina e Georgakopoulou, 2011), nas que só se
refiren aqueles acontecementos máis relevantes da trama argumental. En calquera caso, todas elas
poñen o énfase nalgún aspecto do pasado que pode ser relevante no momento presente.
Así pois, esta narrativa xorde no seo dunha conversa de sobremesa na que os participantes debaten
cuestións de índole familiar relacionadas, fundamentalmente, coa difícil relación que, na actualidade,
manteñen Modesta e a súa irmá. A orixe deste enfrontamento está en diversas leas familiares e
agravouse despois da enfermidade da nai de ambas mulleres, unha persoa de avanzada idade (en
torno a 90 anos), que, no momento no que se produciu esta conversa, se atopaba en situación de
dependencia. Esta circunstancia é obxecto de discusión recorrente na historia conversacional destes
falantes, que en diversos encontros debaten sobre a complicada relación familiar, sobre quen debe
facerse cargo do coidado da nai de Modesta e a súa irmá, etc. A narrativa adquire, neste caso, unha
función argumental no desenvolvemento da disputa conversacional. En xeral, Jorge é o participante
que, con maior frecuencia, defende á irmá ausente, Nieves; pola contra, os demais interlocutores
apoian a Modesta. Na seguinte táboa amosamos como se artella a discusión:
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Propoñentes

Proposta ou tese

Opoñente

Contraproposta ou
antítese

Modesta
Catalina – Diana

X

Jorge

non X

(Nieves ten que

(Nieves non quere

coidar da súa nai)

coidar da súa nai)

Xa nas primeiras intervencións, a narrativa constrúese como un argumento crítico respecto da
actitude da irmá de Modesta. A falante preséntase entón como narradora e establece o marco serio
da narración.
Fragmento 1: Introdución da secuencia narrativa
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275

Modesta

Jorge
Modesta
Jorge
Modesta

Cata
Modesta

Cata

0276
0277 Modesta
Cata
0278

..pero vamos a ver 
lae:: 
miña irmán está completamente loca 
non s’acorda da vida de túa abuela 
porque tu abuela 
....se casó y vino a vivir pa la casa 
{[dc]si 
xa se:i }=
={[a]y una- 
..de una cuñada }
{[b]xa se:i }=
=y de un hermano 
y del marido 
eran tres matrimonios 
eran os abuElos 
....eran os abuelos 
<1>
era oy independientemente de que no viniera a vivir 
┌(xxxxx)┐
└no: 
pero vino a┘ vivir para’llí 
....echó catorce años allí 
┌y era la criada ┐
ella tiene └que pensar 
en que┘ hizo muchas más
cosas bue┌nas que malas ┐
└era:: ┘
{[ac] ella la única problema que tiene es porque
no le dejó 

12

0279
0280 Modesta
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0299
0300

Jorge
Modesta

Modesta
Cata

que la ca┌sa fuera pa┐ ella }=
└no:: 
era ┘
=mira
era totalmente una criada 
porque si yo voy a {[ac]vivir] donde hay una hija
y va una nuera 
quien manda es la hija no es la nuera 
┌no ?┐
{[dc]└que┘ si abue::la 
va:le }
..entonces claro 
alí 
e o irmán 
e o irmÁn 
{[f] dEla }
<1>
se creía el dueño 
..auténtico 
bota┌ba (xx)┐
era ┌victoriano┐ 
└lo que no pue┘de tu madrina es 

Modesta introduce a súa narrativa a través da formulación dunha crítica cara á súa irmá (Nieves,
unha persoa ausente neste encontro de sobremesa) pola súa falta de memoria. A través do
enunciado..pero vamos a ver , emitido con contundencia en 250 e interrompe a
secuencia precedente de xeito abrupto, a falante mostra a súa predisposición para tomar a quenda
de fala. A seguir, produce a crítica: 253 miña irmán está completamente loca 
/ 234 non s’acorda da vida de túa abuela  / 255 porque tu abuela
 / 256 ....se casó y vino a vivir pa la casa . O uso do verbo acordarse en
254 está ao servizo da inserción da secuencia narrativa, é dicir, actúa como unha fórmula para
anunciar e evocar a experiencia pasada. A narrativa serve, entón, de xustificación da crítica: “the
power of stories as argumentative devices comes from the fact that they provide experience-based
evidence for claims” (De Fina e Georgakopoulou, 2011: 98). En realidade, nesta interacción non hai
unha disputa explícita entre os participantes; si, acaso, certa disparidade á hora de valorar o
comportamento da irmá de Modesta, a persoa ausente e contra quen a falante narradora dirixe un
reproche. Neste sentido, a narrativa funciona aquí como soporte argumentativo da crítica.
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Esta primeira intervención constitúe a introdución, a modo de preámbulo ou abstract máis
orientación ( orientation, Labov e Waletzky, 1997 [1967]) da narrativa. A continuación, Modesta
subministra unha serie de aspectos preliminares, que serán completados na quenda seguinte: 260
de una cuñada  / (...) / 262 y de un hermano  / 263 y del
marido  / 264 eran tres matrimonios . Nesta primeira parte da narrativa, ponse
de relevo o papel da personaxe protagonista (a nai de Modesta) e fíxase a historia no espazo (a casa
familiar, na que vivían tres matrimonios) e no tempo (despois do matrimonio dos pais de Modesta).
Como explica Norrick (2000: 32), “[s]tories often begin with a general frame, containing
information about the place and time of the actions reported”, de maneira que os demais
participantes poidan interpretar o significado da narrativa2.
Ademais da súa función como recurso argumentativo, esta narrativa ten tamén unha clara función
informativa, na medida en que Modesta busca compartir a historia familiar con Jorge, o participante
máis novo (polo tanto, quen menos coñecemento ten, en principio, sobre a experiencia pasada da
familia) e tamén quen menos aliñado está coa postura da narradora. A alternancia de código galegocastelán en 254-256 (234 non s’acorda da vida de túa abuela  / 255
porque tu abuela  / 256 ....se casó y vino a vivir pa la casa )
xunto co posesivo tu en 255, poderían estar orientados a indexar a selección dun participante
concreto, neste caso a Jorge como destinatario principal da narrativa. De acordo con Gumperz
(1982), unha das principais funcións das alternancias de código é seleccionar un interlocutor entre
todos os participantes. A resposta de Jorge (257 si  / 258 xa se:i ), en efecto,
manifesta o seu rol de participante interpelado e, ao mesmo tempo, en tanto comentario
confirmativo, evidencia que coñece, en todo ou en parte, a historia que Modesta ten a intención de
contar.

2

De acordo coa estruturación de Labov e Waletzky, (1997 [1967]), podemos distinguir o abstract, que resume
a historia, da orientation, que guía aos interlocutores á hora de recoñecer os personaxes, os aspectos espazotemporais, etc. da historia. En calquera caso, resulta evidente que ambas as dúas seccións presentan material
introdutorio, que pon de manifesto de que trata, quen “actúa” e como, onde e cando ocorre a historia
(Norrick, 2000: 33).
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Despois de que Modesta complete a información preliminar da historia (259-268), prodúcese unha
competición pola quenda de fala: Cata interrompe o desenvolvemento da narrativa e trata de
reconducir a conversa cara o debate previo sobre quen debe coidar a persoa dependente. As
interrupcións e, sobre todo, os discursos solapados fan máis evidente a competencia por conseguir
reter a quenda. En 269, esta falante recolle parte do material narrativo para converter a historia nun
pasado hipotético que non tería repercusións no presente (269 y independientemente de
que no viniera a vivir  / 270 (xxxxx)), a fin de presentar a súa propia análise da
situación de partida (275 ella tiene que pensar  / 276 en que hizo muchas
más cosas bue┌nas que malas ) e centrar o debate na situación actual (278 {[ac]
ella la única problema que tiene es porque no le dejó  / que la
ca┌sa fuera pa┐ ella }). Con todo, Modesta ignora estas interrupcións e trata de
volver a gañar a quenda para seguir contando a historia e reforzar a información previa con datos
precisos (271 no:  / 272 pero vino a┘vivir para’llí  / 273 ....echó
catorce años allí ) e con valoracións propias (274 y era la criada ). A partir
de 282, Modesta consegue facerse de novo coa quenda de fala e retoma a narración a través do
apelativo mira. Neste momento, recupera a información de 274 que quedara solapada por unha
intervención de Cata; a repetición en 283 desta mesma información, xunto coa pregunta en forma
potencial ou hipotética posterior (284-286), está ao servizo da finalidade enfática: 283 era
totalmente una criada  / 284 porque si yo voy a {[ac]vivir] donde
hay una hija y va una nuera  / 285 quien manda es la hija no es
la nuera  / 286 no ?.
En 287-288, a intervención reactiva de Jorge pode interpretarse non tanto como unha simple
contestación á pregunta, tal vez retórica, de Modesta, senón tamén como unha resposta avaliativa: a
desaceleración do ritmo, o alongamento vocálico en abuela e o tonema final ascendente-descendente
indexan ademais unha certa reacción contra a narrativa de Modesta. Con frecuencia, as historias
familiares (familiar tales, Norrick, 1997, 2000) presentan un alto grado de información compartida
polos participantes na conversa, de modo que un exceso de información pode resultar repetitivo ou
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mesmo tedioso. Neste caso, Modesta confírelle bastante importancia á introdución da narrativa, xa
que aporta moitos datos que poderían resultar accesorios e realiza unha gran cantidade de
repeticións. Na súa última intervención deste fragmento introductorio (289-297), abunda nos
detalles da historia e resalta o papel de criada da súa nai na casa familiar; en efecto, Modesta destaca
na súa narración a condición de muller da súa nai, a través do seu papel de nora (283-284) e de irmá
(291-296), sometida ás imposicións dos donos da casa, os pais do seu marido.
Neste Fragmento 1 comprobamos como Modesta recorre ao pasado para dar unha explicación á
situación actual: a historia familiar reforza a queixa ou a crítica da propia falante e desautoriza a
postura da súa irmá ausente. Ao mesmo tempo, esta narrativa trata de captar o apoio dos
interlocutores: a alternancia de código galego-castelán permite a Modesta seleccionar ao interlocutor
principal da narrativa e constitúe unha estratexia de aproximación coa que captar non só a súa
atención, senón tamén a súa adhesión, tal e como pode ocorrer noutras secuencias de disputa ou
debate (Diz Ferreira, 2016).
Nas seguintes subsecuencias, Modesta fará un repaso pola súa infancia e mocidade e centra a súa
narrativa no rol de nai na historia familiar. Ao longo da secuencia narrativa, os falantes afondan en
cuestión etnograficamente relevantes na cultura galega (a familia e a casa, as herdanzas, a situación
das mulleres, as vodas, etc.), establecen comparacións entre o estilo de vida de antes e o estilo de vida de
agora e incluso intercalan pasaxes máis próximos ao presente, que se van encaixando no
desenvolvemento lineal da narrativa. As pasaxes narrativas autobiográficas que afloran na conversa
cotiá, por tanto, presentan unha estrutura flexible, de modo que a acción principal (main action,
Labov e Waletzky, 1997 [1967]) desta narrativa está integrada por múltiples episodios do pasado
que se van incrustando nunha sucesión coherente de acontecementos na estrutura episódicocronolóxica da historia.
Para a súa narración, Modesta emprega un estilo acorde coa modalidade narrativa que destaca, en
principio, polo uso de cláusulas de acción, cuxa progresión “se ciñe por lo general a una línea
temporal de sucesividad”, de modo que “lo necesario no es un tiempo pasado (propio del relato),
sino un aspecto perfectivo global de la historia” (Gallardo Paúls, 1993: 110), de marcadores
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temporais, que contribúen á organización cronolóxica dos episodios da historia, de abundantes verba
dicendi para marcar o discurso construido (Tannen, 2007 [1989]) e de constantes repeticións e
expresións formulaicas (ver Norrick, 2000, Cap. 3). Non obstante, en determinados momentos
humorísticos, a narradora abandona o relato e desprega un estilo retranqueiro para introducir
comentarios avaliativos, sobre a base do propio material narrativo. Este estilo retranqueiro leva
consigo, tamén, un cambio no marco interpretativo, de modo que se abandona momentaneamente
a seriedade e a transcendencia da narrativa sobre o pasado familiar e aplícase unha chave
humorística consonte ao marco de xogo. A narrativa, como espazo performativo por excelencia,
constitúe unha actividade conversacional na que os momentos humorísticos son moi rendibles para
manter a atención dos interlocutores e, en consecuencia, a finalidade escenificadora.
Durante a narrativa que estamos a analizar, a falante narradora incrusta episodios do pasado sobre
os que fai humor, en determinados momentos nos que introduce comentarios ou valoracións sobre
a historia (evaluation, Labov e Waletzky, 1997 [1967]) ou para enfatizar determinadas situacións da
historia ou do discurso referido dos personaxes. Nestas pasaxes, a narración pasa a un segundo
plano e aflora un estilo retranqueiro a través do cal se formulan enunciados avaliativos que,
asemade, contribúen á distensión.
A continuación, imos analizar un fragmento no que se expoñen as penurias económicas,
fundamentalmente das mulleres, que non podían traballar fóra da casa e dependían
economicamente do entorno familiar. Nesta liña, Modesta lembra como a súa nai tiña que pedir
cartos á familia incluso para poder comprar roupa interior (bragas) as súas dúas fillas:
Fragmento 2: dáme cart- buuuu. Humor sobre situaciones problemáticas.
0601 Modesta
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609

pero bueno 
..unha noite 
despois miña nAi 
como tiña que pidirlle unhaspa cando lle fasía falta unhas braghas 
..pa mi::n 
ou pa miña irmán 
ou pa ela 
a miña madriña 
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0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621 Jorge
0622 Modesta
0623

dáme cart- bu::: 
....pa paghar a escuela 
qu’andábanos na escuela de m- de monxas en sabarís

..cando acababa o mes 
e había que paghar a escuela 
bu::: 
{[ac][p][b] aquilo ((bu)) }
....ai b- btodo o mundo que ten que pedir cartos 
..bueno 
xa sabes o que é ?
.. ┌he he┐ he he he
└eran ┘
as des de últimas 

Neste fragmento, o humor está ao servizo da recreación das penurias económicas da súa nai, quen
tiña que pedir diñeiro na casa (a protagonista da historia –nai de Modesta- a miña madriña) para
afrontar os gastos cotiás como comprar roupa interior (604 como tiña que pidirlle
unhas- / 605 pa cando lle fasía falta unhas braghas ) ou pagar o colexio
das súas fillas (611-612). En efecto, os indicios retranqueiros aparecen inseridos no propio discurso
narrativo: a narradora recorre á estilización humorística como estratexia para presentar a crueza da
situación dun xeito menos descarnado. Precisamente, o seu control do ritmo narrativo, sobre todo
na sucesión de movementos enumerativos con alongamentos vocálicos (606) e tonemas finais
ascendentes (607), así como a propia elaboración do discurso construído (Tannen, 2007 [1989]), que se
intensifica a través dunha emisión paralingüística (610 dáme cart- bu:::  o

615

bu::: ) que esconde a reacción dalgún personaxe e ten unha natureza valorativa, ou o que
Vygotskij (1975 [1934]) denominou inner speech (616 {[ac][p][b] aquilo ((bu)) } /
617 ....ai b- b-) revelan a chave interpretativa coa que a falante trata de producir unha
comicidade dentro do marco de xogo.
Nese reencadramento da interacción no xogo, ademais, Modesta deixa a dúbida sobre a
interpretación destes enunciados e, de feito, descarga a responsabilidade interpretativa nos seus
interlocutores: 618 todo o mundo que ten que pedir cartos  / 619 ..bueno
 / 620 xa sabes o que é ?. A narradora apela conscientemente ao coñecemento
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compartido, a través da pregunta de 620, sobre as implicacións sociais, culturais e persoais de pedir
cartos, para que sexan os propios interlocutores os que, a partir das súas propias experiencias
comúns, poidan interpretar a situación de escaseza á que tivo que facer fronte a protagonista.
Asemade, os falantes retranqueiros, como Modesta, teñen a habilidade de facer humor en torno ás
penurias e miserias propias, como unha forma de presentarse distantes respecto de situacións
conflitivas ou problemáticas do seu pasado. A crueza do episodio referido queda, en consecuencia,
atenuada pola recontextualización do episodio nun marco lúdico; e, tamén, o contraste entre o
contido da historia e a estilización humorística contribúe á diversión e á risa nos interlocutores.
Precisaemnte, a risa de Jorge (621), en tanto resposta apropiada e, acaso, esperada (Norrick, 1993;
Attardo, 2015) á intervención humorística, evidencia que este participante recoñeceu o marco de
xogo e o humor que a narradora proxectara a través do cambio de estilo. En termos de Norrick
(1993: 105),
It is up to the joker to signal the play frame and to express the jest in a form accessible
to members of a certain group, and it is up to the listener to interpret and then
reinterpret the turn to get the joke, and to show understanding with laughter. If the two
coordinate their timing, they both share in the payoff of amusement and increased
rapport.

Aparte do recoñecemento do marco humorístico, a risa revela tamén aceptación e valoración
positiva deste fragmento narrativo en tanto performance humorística (Jefferson, 1979; ver De Fina
e Georgakopoulou, 2011) e unha certa empatía cara a narradora (Georgakopoulou, 1998). Todo isto
favorece decisivamente á construción, mantemento e reforzo da relación interpersoal e confirma a
implicación do receptor, neste caso, de Jorge, coa historia.
En 622-623, Modesta comenta a situación formulando un comentario proverbial de carácter
conclusivo: eran  / as des de últimas . Esta expresión fraseolóxica, a modo de
peche do episodio, ten tamén unha función valorativa pero, ademais, serve de transición, de novo,
cara o marco narrativo.
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A recreación dun pasado familiar na aldea, rural, da lugar á reconstrución, no presente, de moitos
episodios, ás veces dolorosos, que poñen o falante diante das súas propias lembranzas. A
reconstrución do pasado é tamén unha reinterpretación do pasado, que se emprega como material
para a broma conversacional e consegue eliminar gran parte do compoñente tráxico. No Fragmento
3, a narradora constrúese como personaxe da historia ao contar como, despois de que os seus pais,
xunto coas dúas nenas, marcharan fóra da casa familiar, tivo que colaborar nas tarefas domésticas,
facendo a comida, incluso a costa de perder colexio. Modesta aproveita entón todo o coñecemento
compartido como material para a broma.
Fragmento 3: e mira que ghuapa estou. Performance retranqueira sobre el pasado.
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920

Modesta

Diana
Modesta
Cata
Modesta

....entón dix e: 
e entón eu tiña dose 
e tiña- ..ind’andaba na escuela 
e foi alá 
díxoll’as monxas 
que tiña que salir 
m- ..e:: 
medi’hora antes 
....salíamos á unha 
..son las seis =
=pero eu tiña que salir 
..{[a] son as seis ?}
ha he he he he he
eu tiña que salir ás dose e media 
..porque miña nai iba ó xornal 
....nunha lareira na cusiña de baixo ond’está
aquel cusiña de baixo 
cunha lareira 
..e cun trepio 
..tiña que ir a faser chulas tódolos días 
....de fariña con aghua 
sin 
ghuevos 
..e sin nada 
....chulas tódolos días 
pa cando cheghara miña nai comer as chulas 
<1,5>
quEntes 
..e::: 
eu máis miña irmán 
porque non había outra cousa 
vale 
..chUlas 
....{[f] sin leite }
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0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928

Diana
Modesta

Jorge
Diana
Modesta

aí 
fariña con aghua 
fariña con aghua 
..e mira que me mira que ghuapa {[b][b] estOu }
he he he ha ha ┌ha ha┐
└ah ┘
te das cuenta ?

Esta anécdota está introducida a través dun falso verba dicendi en 888 que, non obstante, actúa aquí
como recuperador do fío narrativo, despois dunhas intervencións nas que os demais participantes
demandáranlle á narradora algunhas precisión sobre o que viña contando e que detiveran
momentaneamente o avance da narración. Así pois, a partir de 888, Modesta recupera a actividade
narrativa para contar agora unha anécdota que serve, no contexto global da secuencia de historia, de
apoio á súa tese principal e de xustificación á crítica cara á súa irmá. Neste fragmento, Modesta
deixa de ser unha mera narradora ou animadora para converterse tamén en personaxe. En tanto
personaxe principal desta anécdota, a narradora constrúese como unha muller traballadora, que
dende os doce anos tivo que axudar a súa nai nas tarefas do fogar.
A través desta anécdota, a narradora exemplifica a dureza do pasado da súa familia no que o
matrimonio dos seus pais, con dúas fillas pequenas, tivo que facer fronte ás adversidades sen o
apoio da casa familiar. Na introdución do episodio, a modo de orientación (889-890), Modesta sitúa
a historia nun momento concreto do pasado, cando tiña doce anos (889 e entón eu tiña
dose ) e indica que aínda estaba estudando no colexio. Lembra entón como a súa nai foi falar
coas monxas do colexio para poder saír media hora antes da fin das clases e poder, así, ir a casa para
facer a comida (892-896). Outra vez, os verbos de movemento (891 e foi alá ), que fan
progresar a narración, e a introdución de discurso referido a través de verba dicendi (892
díxoll’as monxas  / 893 que tiña que salir  /(...) / 895 medi’hora
antes ) caracterizan o estilo narrativo de Modesta.
En 897, Diana intervén para indicar a hora, de modo que detén a narración de Modesta quen,
sorprendida, produce unha pregunta confirmativa: 898 pero eu tiña que salir  / 899

21

{[a] son as seis ?}. Trala risa de Cata pola intervención reactiva de Modesta
sorprendida, a narradora retoma a historia e, a partir de 901-902, Modesta segue recreando a
anécdota. Neste punto, Modesta disponse a introducir a acción principal da historia: primeiro,
xustifica por que debía saír antes do colexio (902 ..porque miña nai iba ó xornal
); a continuación, abunda en detalles secundarios da historia (por exemplo, que accesorios
rudimentarios empregaba para cociñar: a lareira e un trepio); finalmente, narra a acción principal en
906: ..tiña que ir a faser chulas tódolos días .
Este estilo narrativo, con tal profusión de detalles, está ao servizo da evocación dun mundo rural
tradicional, quizais descoñecido por algunha das persoas presentes; naquela época, cociñábase en
lareira, lousa ou grupo de lousas amontoadas onde se facía o lume, e, enriba, situábase un trepio
(estrutura de ferro con tres pés) para colocar a ola. Ademais, dende un punto de vista
antropolóxico, o imaxinario gastronómico desta pasaxe remite tamén a ese pasado cultural de
moitas familias galegas que, na aldea, tiñan que se alimentar cunha comida preparada con fariña e
auga: as chulas3. As chulas, unha palabra que remite a un ámbito xeográfico concreto e como comida
de carácter local e tradicional, teñen nesta narrativa un valor identitario na medida en que permiten
establecer unha asociación coas formas de vida rurais. A repetición constante do termo chulas en
906, 911, 912 e 919 estaría relacionada cunha recreación máis expresiva deste episodio da vida da
narradora; en efecto, Modesta sinala o escaso valor enerxético dese alimento, elaborado sen ovos e
sen outros condimentos máis nutritivos (908-910), e recréase no feito de que tivesen que comer
chulas todos os días (911). Deste xeito, a falante intensifica o carácter calamitoso da situación.
Neste caso, a anécdota do pasado aseméllase a outras narracións sobre momentos vergoñentos ou
embarazosos, en tanto que, en ámbolos dous casos, o humor adquire unha función de
autoengrandecemento do narrador. Segundo Norrick (2000), as narracións en clave humorística
sobre circunstancias embarazos demostra a capacidade do personaxe-narrador para rirse dos seus
propios erros, de modo que encerran un certo prestixio encuberto do propio falante.

Tradicionalmente, as chulas (tamén freixós, feixó ou feixón segundo a zona) preparábanse cunha masa líquida de
fariña e auga similar á das filloas. Como explica Mariño Ferro (2000: 175), “[o] amodoado [masa de chulas y
filloas] máis sinxelo e corrente elabórase con fariña triga disolta en auga”.
3
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Still, a kind of covert prestige attaches to having overcome foolish mistakes in the past.
In addition, the ability to laugh at one’s own foibles and errors demonstrates a sense of
humor, which also counts as a virtue. Far from resulting in a loss of face, the telling of
stories about personally embarrassing moments actually ends up working as covert selfaggrandizement. (Norrick, 2000: 142-143)

Así, cando Modesta narra acontecementos ou episodios sobre problemas ou conflitos do
seu pasado, mostra tamén un sentido do humor particular. No Fragmento 2 analizábamos como
Modesta realizaba unha intervención humorística coa que introducía unha avaliación sobre o
material narrativo do seu pasado; no Fragmento 3, tamén, a performance humorística da narradora
xorde como un mecanismo desencadeador da avaliación: a repetición da palabra chulas e, sobre
todo, a elaboración estilística do final da narrativa, que remata cun comentario avaliativo en 924925, provoca a gargallada de Jorge. O uso da palabra chulas, novamente en 919, con énfase na tónica
(chUlas ), e o aumento de volume en 920 ({[f] sin leite }) introducen un cambio
de estilo que reencadra a narrativa nun marco de xogo no que a falante producirá o seu comentario
valorativo, concibido como golpe de gracia (punch line). En efecto, despois da intervención de Diana
(921-922) para insistir, máis unha vez, en que as chulas estaban feitas con fariña e auga, Modesta
recupera a quenda de fala para introducir a valoración da súa narrativa, estilizada dun modo
humorístico: 923 fariña con aghua  / 924 ..e mira que m- / 925 e mira
que ghuapa {[b][b] estOu }. O tono baixo e a produción enfática da vogal tónica de
estou indexan precisamente esa intención humorística da narradora, que confronta aquel pasado
familiar, complexo e difícil, co presente.
Novamente, Modesta descarga a actividade interpretativa nos seu(s) interlocutor(es) en tanto pon a
proba a capacidade para interpretar o valor intencional da súa intervención de 924-925. A falante
non pon o foco na súa fermosura a fin de que os demais participantes poidan emitir un xuízo con
respecto a esa cuestión; quizabes, so un falante que non comparta as normas pragmáticas desta
comunidade tal vez interpretará a literalidade do enunciado e tratará de responder en consecuencia,
acaso cun acto de fala cortés que reforce a imaxe positiva da falante narradora. Pola contra, como
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enunciado valorativo, ten unha forte carga presuposicional: a exaltación que de si mesma fai
Modesta en 925, de maneira deliberadamente cómica, produce unha autorrepresentación da falante
como unha muller que superou as penurias daquel outro tempo no que tiña que comer chulas; ao
mesmo tempo, serve para establecer un contraste entre o presente e o pasado. En realidade, a
narradora recorre a unha calidade física (a fermosura, encarnada na súa propia persoa) para opoñer
un episodio traumático do pasado co presente, que se fundamenta no coñecemento compartido por
todos os participantes.
A indireccionalidade é unha das principais facetas da retranca. Na súa disertación sobre a retranca,
Prego Vázquez (2000) apunta precisamente ao feito de que o falante retranqueiro pode resultar
pouco cooperativo, aínda que a interpretación das súas intencións pode ser recoñecible polos
demais membros da súa comunidade, en tanto comparte a súa participación nunhas mesmas
prácticas que se rexen por uns mesmos patróns comunicativos:
aunque las estrategias y el modo de expresarse sea indirecto o presente lo que podría
parecer “cierta vaguedad” desde el punto de vista informativo, el oyente, que comparta
los patrones comunicativos culturales puede desvelar la verdadera intención
comunicativa y los múltiples significados inferidos sin ningún tipo de dificultad
adicional. De la misma manera, un “hablante retranquero”, aunque no exprese
directamente su intención comunicativa, sabe perfectamente cuál es ésta; los oyentes
que compartan estos patrones culturales saben que siempre tendrán que realizar un
amplio recorrido inferencial para obtener todos los significados que se esconden en las
sinuosidades del discurso de su interlocutor. (Prego Vázquez, 2000: 178)

Por outra banda, o humor volve funcionar, neste fragmento, como un distensor do dramatismo que
envolve toda a situación e como unha estratexia de afastamento respecto do pasado vivido e a súa
concepción tráxica.
A estilización humorística de Modesta provoca, novamente, a risa de Jorge (926). A través desta
resposta, Jorge deixa claro que recoñece a intencionalidade humorística da narradora. En definitiva,
este novo momento retranqueiro activa transitoriamente o marco de xogo que, na intervención
seguinte de Modesta (928), queda desactivado. A narradora recupera a quenda de fala para formular,
novamente nunha clave seria, unha pregunta (te das cuenta ?) e retomar a narración
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falando de como a súa nai tivo que facer fronte os problemas cotiás ela soa, sen axuda do seu
marido e da súa familia.

5. Conclusións
Nos fragmentos que vimos de analizar podemos observar unha alternancia entre marcos
interpretativos (marco serio  marco humorístico ou de xogo  marco serio) que contextualiza,
momento a momento, a interacción e a construción do self que realizan os falantes. Agora ben, a
estilización humorística que leva a cabo a narradora en cada un dos fragmentos analizados
(Fragmento 2 e Fragmento 3) non so establece a key interpretativa en consonancia coas súas propias
intencións senón que, ademais, contribúe á escenificación que Modesta realiza sobre a base da súa
experiencia pasada.
Tal e como comentabamos ao analizar cada un dos fragmentos anteriores, a falante que actúa como
narradora utiliza fundamentalmente o humor e a retranca para introducir valoracións e comentarios
con respecto aos materiais da propia narración e que revelan a súa posición no aquí e agora dende
onde narra. Deste xeito, pódese establecer unha nidia distinción entre a narración (Fragmento 1), na
que se conta unha historia nunha modalidade narrativa, e as valoración da propia narradora, á
marxe, sobre a propia historia (Fragmento 2 e Fragmento 3). A recorrencia ao humor serve, asemade,
para distender unha situación que podería resultar incómoda e, en todo caso, pode provocar dúbida
ou desconcerto sobre o modo como a propia falante quere que se interpreten esas intervencións
humorísticas.

Anexo I: Convencións de transcrición
Normas xerais de transcrición:
- Numeración dos segmentos de fala: cada número indica unha unidade prosódica.
- As falantes e os falantes identifícanse cun nome propio que, en xeral, non coincide co seu
nome real.
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Tipografía:
- Tipografía: O tipo de letra empregado na transcrición é Courier new, 11 puntos.
- Identificación dos códigos:
• Letra normal redonda: galego.
• Letra negriña: castelán.
• Letra cursiva: segmentos non atribuíbles a ningún dos dous códigos.
- Os antropónimos, topónimos e outros nomes propios transcríbense sempre en minúscula.
Fenómenos fonéticos dialectais:
Seseo: Utilizarase a grafía “s” para a realización seseante do fonema fricativo interdental xordo /θ/.
Gheada: Utilizarase a grafía “gh” para as posibles realizacións deste fenómeno.

Símbolos de transcrición
┌
└
┐
┘
..
….
<1>
Letra
maiúscula






?

:
=
[p]
[f]
[ac]
[dc]
[b]
[a]
{}
(())
(xx)
[]
ha ha

Lugar onde comeza un solapamento.
Lugar onde conclúe un solapamento.
Interrupcións e autocorreccións.
Pausa breve entre 0’’ y 0,5’’.
Pausa breve entre 0,5’’ y 1’’.
Pausa de máis dun segundo.
Énfases da vogal tónica.
Entoación ascendente moi marcada.
Entoación ascendente.
Entoación semiascendente.
Entoación sostida.
Entoación semidescendente.
Entoación descendente.
Entoación interrogativa.
Alongamento dun son.
Engarzamento de voces: o falante comeza a falar sen pausa aparente.
Volume baixo ou piano.
Volume alto ou fortis.
Ritmo acelerado.
Ritmo desacelerado.
Ton grave.
Ton agudo.
Segmento afectado polo fenómeno fonético [p], [f], [ac], [b] e [a].
Transcrición dubidosa.
Segmento inaudible ou indescifrable: poranse tantas aspas como golpes de
voz se aprecien.
Información paralingüística e anotacións do transcritor.
Risos
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