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Sammandrag 

 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av delar av essän Elogio y refutación 

del ingenio skriven av José Antonio Marina (1992). Först beskrivs källtexten och 

förutsättningarna för översättningen som inte är ett autentiskt uppdrag. Därefter följer en 

djupanalys som har till syfte att analysera argumentation och textbindning. Analysen bygger 

på både en kvantitativ och en intuitiv metod, och den inleds med en syntaktisk helhetsbild av 

KT. Därefter analyseras den ur tre aspekter utifrån ett argumentationsskelett: konnektiv-

bindning, referensbindning och retorisk bindning. Resultaten visar att Marina har en implicit 

och subtil textbindning och att han använder sig av olika textuella kompensationer för att 

konkretisera ett abstrakt innehåll och ge tyngd åt argumentationen. Analysen betonar särskilt 

författarens bruk av olika koncessiva och kausala verbfraser som i sin kontext får en 

textbindande funktion. Referensbindningen utgörs till stor del av pronominaliseringar men 

även av lexikala anaforer. Den retoriska bindningen präglas av upprepningar och antiteser.  
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referensbindning och retorisk bindning 

 

Engelsk titel: 

 

Argumentation and cohesion in Elogio y refutación del ingenio  

by José Antonio Marina 

 

Spansk titel: 

 

Argumentación y cohesión en Elogio y refutación del ingenio 

de José Antonio Marina 
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1. Inledning  

 

Detta är ett examensarbete (20 poäng) på Facköversättarutbildningen (60 poäng) vid Lunds 

universitet ht 2007. Examensarbetet består av en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska 

delen är en översättning av den spanska essän Elogio y refutación del ingenio (För- och 

nackdelar med infallsrikedom) av José Antonio Marina. Den teoretiska delen består av en 

förberedande analys och en djupanalys av ett textstycke som utgör 1/10 av den översatta 

essäns längd.  Det huvudsakliga syftet med de två delarna är att få tillfälle att tillämpa och 

utveckla de kunskaper i översättningsteori och textanalys som ingår i utbildningen. Både den 

förberedande analysen och djupanalysen baserar sig på modellen och terminologin i Vägar 

genom texten (Hellspong & Ledin 2006).  

      Jag har valt att översätta en filosofisk text eftersom ämnet intresserar mig och 

svårighetsgraden är hög. KT har en avancerad textuell struktur och ett abstrakt innehåll. 

Uppgiften har därför varit en utmaning och den har givit mig nya kunskaper och erfarenheter 

som inte bara kan bli användbara i den framtida yrkesutövningen som facköversättare utan 

också på det personliga planet.  
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2. Förberedande textanalys 

 

2.1 Presentation och analys av källtexten   

 

2.1.1 Källtext och författare  

Källtexten Elogio y refutación del ingenio (För- och nackdelar med infallsrikedom) 

(Anagrama, Barcelona 1992) är skriven av den spanske filosofen José Antonio Marina (född 

1939) och tilldelades bokförlaget Anagramas essäpris 1992 (Premio Anagrama de Ensayo 

1992).  

      José Antonio Marina är från början gymnasielärare och en av de mest betydelsefulla och 

lästa filosoferna i dagens Spanien. Han presenterar sig själv som ”filosof på gatunivå” och 

intresserar sig för vad mänsklig intelligens innebär. Han menar att den främst hjälper oss att 

organisera våra liv och framhåller att det intelligenta handlandet brukar grunda sig i godhet 

(Enkvist, I: 2006:137). Författaren har haft stor framgång med föreliggande essä som har 

givits ut i flera upplagor. Efter den har han skrivit ett tjugotal böcker. Denna höst (2007) är 

Marina högaktuell med en lärobok Educación para la Ciudadanía (Utbildning i 

medborgarkunskap) ämnad för ett nytt och omdiskuterat gymnasieämne. Marina har startat 

rörelsen Movilización eductiva de la sociedad civil (Det civila samhällets sammanslutning för 

bättre utbildning) som har en egen hemsida1 där skrifter om utbildning av olika slag och från 

många länder publiceras (Enkvist, I Axess 2007: 27). 

 

 

2.1.2 Innehåll  

Jag har översatt ca 15 % av hela essän vilket utgör 37 sidor av totalt 269. KT består av sju 

huvudkapitel som är indelade i underkapitel. Makrostrukturen ser ut så här: Förord, 

Introduktion, 1. Sinnets lekar – hur vår hjärna tillåter oss att leka, 2. Hur leker intelligensen?, 

3. Hur befrias vi genom infallsrikedom? 4. Infallsrikedomens kriterier, 5. Exempel på 

infallsrikedom i modern konst, 6. Den infallsrika kulturen, 7. För-och nackdelar med 

infallsrikedom, Avslutning och Efterskrift. De översatta delarna (MT) är följande:  

 
 

  

                                                 
1 www.movilizacioneducativa.net 
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MT 

 

Hänvisning i MT 

Förord, Introduktion Hela  I-II 
Sinnets lekar – hur vår hjärna tillåter oss att leka Underkapitlen 1-2 III-IV  
Hur leker intelligensen? Underkapitel 7 V 
Exempel på infallsrikedom i modern konst Underkapitel 2 VI  
Den infallsrika kulturen Underkapitel 2 VII  
Avslutning, Efterskrift Hela VIII  
 

Både i den förberedande analysen och i djupanalysen kommer jag att hänvisa till de översatta 

delarna genom att använda de latinska siffror som står ovan till höger. Till dem lägger jag ett 

kolon och ett radnummer, exempelvis V:255. I djupanalysen avviker jag från detta 

hänvisningssätt eftersom jag där i detalj studerar varje mening (se 3.1.4 Material).  

      Essäns makrotema är infallsrikedom och det förs fram genom ett antal frågeformulerade 

makropropositioner: Vad är infallsrikedom och hur definieras den? Vilka för- och nackdelar 

finns det med att låta infallsrika yttringar påverka våra liv? Varför mår vi bra av olika 

infallsrika yttringar? Hur fungerar den mänskliga intelligensen när den utför infallsrika 

handlingar? Förstår vi oss själva bättre genom att ha ett lekfullt sinne och tona ned logiken, 

moralen och verkligheten?  

      Det finns ett tydligt subjektsperspektiv (i den interpersonella strukturen t.ex. genom 

pronomen i första person Mi interés por el tema (Mitt intresse för ämnet), El asunto me atrajo 

(Ämnet tilltalade mig) och verb i första person pensé que sería interesante (jag tänkte att det 

skulle vara intressant), he dicho que (jag har sagt att) (Hellspong&Ledin 2006:136, 152). 

Författaren visar också sin närvaro när han tar med läsaren i 1:a person plural för att summera 

och förklara texten: de nuevo estamos etimologizando (nu återgår vi till ursprungsbetydelsen 

igen). I stort vilar KT på ett tydligt jämförelseperspektiv genom ett rikt textsamspel och en väl 

utarbetad retorisk argumentation (Hellspong&Ledin 2006:140, 153, 247, 268). 

      Makrotemat konkretiseras genom olika exempel på vad infallsrikedom är. Marina ger bl.a. 

exempel från den moderna konsten och den ekonomiska världen där variationsrika yttringar 

av infallsrikedom visar sig. Inom konsten finns det konstnärer som skriver ned värdet av 

verkligheten genom att släppa alla krav och eftersträva total frihet. Inom ekonomin 

exemplifierar Marina detta genom börshajar, högriskobligationer och skatteparadis. Kring 

mikrotemat Hur leker intelligensen? visar författaren hur språket kan vara lekfullt, t.ex. 

genom metaforer.  

      Marina vill säga att vi idag alltför högt värdesätter ett lustigt, lätt och humoristiskt 

skapande utan krav och förväntningar: El valor en alza es lo soft, lo light... Impera la moral 

del surf (VII:147) (De värden som är på modet just nu är soft och light... Nu härskar en moral 
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som man kan kalla surf). Följande citat sammanfattar den frihet som numera värderas: Hay 

lógicas múltiples, interpretaciones múltiples, teorías flotantes, obras abiertas. Todo es válido, 

aunque sea fugazmente, en el limbo de las equivalencias (VII:129) (Det finns mångtydig 

logik, mångtydiga tolkningar, flytande teorier och öppna verk. Allt är giltigt även om det är 

flyktigt och i likvärdighetens gråzon). Enligt författaren har den moderna konsten trätt in i ett 

kristillstånd och det behövs ett nytt frihetskoncept för att infallsrikedomen ska kunna ta nya 

former. I avslutningskapitlet, där Marina sammanfattar för- och nackdelar med 

infallsrikedom, för han fram att la época ingeniosa (den infallsrika epoken) är slut och att den 

nu måste följas av una época de plenitud poética (en helt igenom poetisk epok) baserad på en 

kreativ, generös och personlig subjektivitet.  

      Essäns innehåll är mångbottnat. Innehållet kan dock sammanfattas med att det inte räcker 

med infall i den skapande processen utan urvalet av infallen måste till för att det ska bli en 

meningsfull produkt. Friheten från gränser gör att allt är värdenivellerat och att det kan vara 

en av anledningarna till att den moderna konsten idag upplevs som tom. (Enkvist, I: 

2006:138-139). 

 

 

2.1.3 Kontext  

Essän ingår i en språkfilosofisk diskurs och har till syfte att förmedla författarens och andras 

idéer kring tanke- och handlingsmönster som präglar nutidens människor. Den handlar om 

vardagsfilosofiska resonemang på ett teoretiskt och abstrakt plan. För att få fram ett historiskt 

perspektiv utnyttjar Marina textrelevanta parallellexempel som han kombinerar med retoriska 

verkningsmedel. Framställningsformen är tydligt diskursiv, dvs. den är både argumenterande 

och utredande, men den har också flera narrativa drag som följande komiska anekdot. 

 

Ex.1 sp Hace siglos, Arcimboldo pintó retratos como mosaicos de frutas y verduras. Los  rostros eran 
 menestras pintadas. Picasso fue más poético y no convirtió la naricilla de Mme. Gilot en una 
 alcaparra, sino que transformó el rostro en una lunita azul, con sus ojitos insomnes (VI:113). 
 
Ex.1 sv För många sekler sedan gjorde Arcimboldo porträtt som var som frukt- och grönsaksmosaiker. 
 Ansiktena liknade grönsakssoppor. Picasso var mer poetisk och gjorde inte om Madame Gilots  
  lilla näsa till en kapris utan ändrade ansiktet till en blå liten måne med sin små sömnlösa 
 ögon.  
 

Essän är i första hand skriven för en spansk mottagargrupp men den kan också tänkas ha en 

publik i andra länder som är intresserade av filosofiska frågor. Den bör vara allmänt kulturellt 

intresserad och något bevandrad i den spanska litteraturhistorien för att kunna göra de rätta 



 8 

inferenserna (Lundquist 2005:14). Exempel på infallsrika personer, som förutsätts vara 

implicit kunskap, är spanska poeter såsom Alberti, Góngora och García Lorca. Textsamspelet 

är till för att konkretisera det abstrakta ämnet. Marina kommenterar själv detta i nedanstående 

exempel och vad det innebär för texten.  

 

Ex.2 sp El ejemplo del arte moderno pretendía lo que pretenden todos los ejemplos: incrustar un trozo de 
 realidad en un discurso pensado. Hacen que la exposición se vuelva heterógena, mezclan dos 
 géneros distintos, lo que da origen a graves problemas estilísticos (VIII:47).  
 
Ex.2 sv Exemplet på modern konst hade samma syfte som alla exempel, nämligen att infoga en bild 
 av verkligheten i ett tänkt resonemang. Det gör att framställningen blir heterogen och att två 
 olika genrer blandas vilket ger upphov till stora stilistiska problem. 
 

 

2.1.4 Relation  

I KT dominerar påståenden men även retoriska frågor och imperativer är vanliga. Ett exempel 

på imperativ där författaren också tar med konsekvensen av uppmaningen är: Aumente el 

ejemplo… y asistirá a curiosos fenómenos (Sätt in exemplet … och du kommer att uppleva 

märkliga fenomen). Författaren använder sig ofta av metatextuella språkhandlingar där han 

kommenterar sig egen text samtidigt som han visar en försiktighetsattityd. Han föreslår ofta 

att läsaren ska agera på olika sätt. 

 

Ex.3 sp Sugiero al lector que conteste de nuevo al test con que comienza el libro. Si estoy en lo 
 cierto, no debería haber grandes variaciones entre las respuestas dadas antes y después de 
 leerlo, pero sí una comprensión más clara de por qué contestó como contestó. En caso de que 
 hubiese grandes discrepancias, me sería de gran utilidad que me las comunicara por carta, a 
 través de la editorial Anagrama. (VIII:118) 
 
Ex.3 sv Jag föreslår att du som läser denna bok än en gång svarar på testet som finns i början av boken. 
 Om jag har rätt bör det inte finnas stora variationer mellan svaren som du gav före och efter 
 läsningen. Däremot bör du ha en tydligare förståelse för varför du svarade som du gjorde. Om 
 svaren avviker mycket skulle det vara till nytta för mig om du berättade genom att skicka ett 
 brev till bokförlaget Anagrama. 
 

Läsarperspektivet i den interpersonella strukturen märks tydligast i de partier där Marina intar 

rollen som den filosofilärare han egentligen är. Han föreläser och vägleder läsaren med 

konkreta citat och referenser, tilltalar och omtalar läsaren i 3: dje person sg (Usted), omtalar 

sig själv i 1:a person sg (yo), tilltalar läsaren och inbegriper sig själv genom 1:a person pl 

nuestro (vår). Relationen mellan ett textjag och ett textni skapar en tydlig ram åt KT. Den 

spanska kulturkontextens Usted-tilltal (Ni 3: dje person sg) skiljer sig från det svenska och 

därför låter jag tilltalet övergå till ett du i MT utan att för den skull ändra på KT:s ram. 
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      Många andra röster än författarens hörs i de inbäddade texterna.  I slutet av boken finns en 

riklig källförteckning som författaren hänvisar till. Han ger på så sätt läsaren en möjlighet till 

viss rekontextualisering som kan vara till hjälp för en mottagargrupp som vill fördjupa sig i 

ämnet eller som tillhör en annan kulturkontext än den spanska.  

 

 

2.1.5 Form  

Ett markant lexikogrammatiskt språkdrag är ett flertal abstrakta nominaliseringar. En del av 

dem tillhör en filosofisk diskurs vilket gör texten informationstät. Andra är verbalsubstantiv 

som har en avgränsad och abstrakt betydelse i sin kontext: desligación (frigörelse), 

devaluación (nedvärdering), despilfarro (frikostighet) och deroche (slöseri). MT blir 

svårtillgänglig för en svensk läsare om inte satsgraden i de abstrakta nominalfraserna och 

verbalsubstantiven höjs till en svensk bisats.  

      KT innehåller också en hel del vad vi på svenska kallar ”främmande ord”: operacíon, 

manía, preferencia, extravagante och complejo. Eftersom innehållet i sig är abstrakt kräver  

dessa främmande ord oftast ett svenskt ekvivalent uttryck så att innebörden blir tydligare. 

      På det lexikogrammatiska området utmärker sig också KT för att innehålla synonyma 

uttryck i samma mening eller samma textpassage: parecido (likhet) och semejanza (likhet). 

Dessa begrepp ställs sedan i kontrast till varandra: disparate (olikhet). Författaren använder 

sig också av ordlekar som fördjupar innehållet samtidigt som de ”lättar upp” läsningen. 

      Det rika textsamspelet gör att flera egennamn på i första hand filosofer nämns. Namnen 

följs ofta av ett citat eller en indirekt anföring av vad den refererade personen har skrivit eller 

sagt. Marina fyller på med egna anekdoter. Dessa exempel konkretiserar hur författaren ser på 

infallsrikedom och visar vilka yttringar den kan ta. KT är främst skriven i presens vilket gör 

att innehållet får hög relevans och att argumentationen tydligt framgår (jfr Hellspong & Ledin 

2006:70).  

      Ett återkommande språkdrag i KT är förutom de redan nämnda nominaliseringarna andra 

typer av inbäddade satser, s.k. kvasisatser såsom participuttryck, infinitivsatser och 

predikatslösa konstruktioner (Ingo 1991:114). De tunga och abstrakta nominalfraserna verkar 

ha en betydelsebärande funktion. Det verkar också som Marina upprepar dessa för att 

koherensen ska framträda. De olika makro- och mikrotemana förs fram enligt en additiv 

struktur och positioneras först eller sist i ett stycke.  
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      Tydliga konnektorer såsom konjunktioner och subjunktioner saknas i många fall. Många 

grafiska meningar består av flera huvudsatser och ibland innehåller de mer än en bisats vilket 

gör att jag ofta måste läsa texten flera gånger för att förstå innehållet och sambandet mellan 

satserna. Ex. 4 visar hur jag har förtydligat KT:s konnektivbindning i MT. Kolontecknet 

skrivs om till ett förklarande adverb nämligen och tidsadverbialet då visar på konsekvens. 

 

Ex. 4 sp Se percibe algo más: la libertad de la inteligencia, su poder para reagrupar disparatadamente 
 todos los seres e introducirlos en la red total de los parecidos. En esa orgía de las equivalencias, 
 la alegría procede de la libertad que se hace consciente de sí misma. (V: 57) 
 
Ex. 4 sv Man uppfattar något mer, nämligen intelligensens frihet och förmåga att ologiskt gruppera om 
 alla varelser och föra tillbaka dem i likhetens totala nät. I denna orgie av likheter uppstår glädjen 
 ur friheten som då blir medveten om sig själv.  

 

 

2.1.6 Stil 

Marina har en vetenskaplig-teoretisk stil särskilt i de avsnitt där han beskriver verkligheten 

filosofiskt (jfr Ingo 1990:153). För att nå ut till en bred mottagargrupp med den täta 

informationen utnyttjar författaren förutom ett rikt textsamspel och en tydligt interpersonell 

struktur dessutom retoriska medel. De viktigaste stilfigurerna verkar vara de många 

metaforerna och antiteserna. Intressant att notera är att Marina ägnar ett helt kapitel åt just 

metaforernas betydelse både i språket. I kapitlet Hur leker intelligensen? beskriver han och 

ger exempel på vad metaforer är, hur och varför vi gärna använder sådana och vilken verkan 

de har. Kapitlet avslutas med konkreta uppgifter i form av gåtor som är skrivna av spanska 

litterärare tungviktare som Quevedo och García Lorca. Läsaren ska där gissa metaforernas 

innebörd och får i slutet facit till uppgifterna. På så sätt ger Marina en implicit metatextuell 

kommentar till sin egen stil genom att indirekt motivera sitt ymniga bruk av retoriska medel. 

Med följande liknelse inleder Marina sin beskrivning av hur infallsrikedom kan te sig inom 

den moderna konsten. 

 

Ex.5 sp Para disfrutar de un carrusel fantástico, de un vertiginoso repetorio de ocurrencias circenses, 
 sólo tenemos que visitar los artistas en sus talleres. (VI:15) 
  
Ex.5 sv Om vi vill njuta av en fantastisk karusell med en svindlande repertoar av cirkusliknande påhitt 
 behöver vi bara besöka konstnärerna i deras ateljéer. 
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2.2 Förutsättningar för översättningen 

 

2.2.1 Konkret översättningssituation 

Eftersom jag själv har valt KT är uppgiften inte ett autentiskt översättningsuppdrag. 

Målgruppen är därför inte heller uttalad. I ett vidare perspektiv tänker jag mig dock en 

målgrupp som är allmänbildad och intresserad av språkfilosofiska frågor.  

      I examensarbetet ingår att översätta ca 30-35 sidor text (10 000 ord). De sidorna utgör 

endast en liten del av KT som består av ca 270 sidor. Därför var det inte självklart vilka 

textdelar jag skulle välja ut. Ett alternativ var att översätta de första 10 000 orden i boken men 

för att få en helhetsbild av essäns abstrakta innehåll, komplexa begreppsvärld och 

komplicerade textuella struktur valde jag istället att översätta olika representativa delar för att 

få en klarare bild av hur Marina tänker och argumenterar (se 2.1.2 ovan). 

 

 

2.2.2 Beskrivning av översättningssituationen  

Marina utnyttjar essägenrens konventioner genom att visa egna känslor och attityder explicit. 

Han låter då och då humor och ironi lätta upp ett komplicerat och abstrakt resonemang.  

Essäns syfte är att få läsaren att reflektera och filosofera över ämnet. Så här beskriver Marina 

själv det i inledningen: ”Den här boken är en övning i lingvistisk psykoanalys. På divanen 

ligger ordet infallsrikedom utsträckt. Eller rättare sagt är det en talare som använder ordet 

infallsrikedom och som representerar oss alla”. Vi får också veta att den lingvistiska 

psykoanalysen är ett led i ett större forskningsarbete som författaren själv håller på med, 

nämligen att skriva en ordbok om ordlekar (Diccionario de equívocos).  

      Marina tar upp allmänmänskliga frågor och jag tänker mig därför att KT har samma syfte 

och funktion både i målspråkets och i källspråkets textkultur. Den textuella strukturen vilar på 

en spansk text- och stiltradition, samtidigt som den interpersonella strukturen tydligt visar på 

en spansk målgrupp. Man kan spekulera i varför Marinas texter i så liten grad finns översatta 

till andra språk. En Googlesökning visar att José Antonio Marina får 1 träff på de svenska 

sidorna, cirka 1000 träffar på de engelska sidorna och nästan 200 000 träffar på de spanska 

sidorna. När jag söker vidare på Google hittar jag inte heller så många belägg för att 

författaren deltar i konferenser och sammanhang där man talar andra språk än spanska.  

      Det rika textsamspelet bygger, som tidigare sagts, på en intertextuell struktur som till stor 

del är kulturspecifik. De olika röster som kommer fram i texterna tillhör både den spanska och 
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den latinska världen i stort. Det finns t.ex. oöversatta citat på franska: «J’ai fait des assiettes 

on vous l’a dit? Elles sont très bien (la voix devient grave). On puet manger dedans» (VI:94) 

(”Har de berättat att jag har gjort några tallrikar? Rösten blir allvarlig: De är mycket fina. Man 

kan äta på dem.”). Även citat på italienska förekommer: vivere risolutamente (viljan till livet). 

Om MT ska ha samma syfte som KT behöver jag översätta dessa citat till svenska så att MT 

anpassas till den svenska kulturkontexten. Jag väljer att göra det i en liten fotnot markerad 

med ”Översättarens kommentar” och en numrering ”xxx 1-8”. Alla kommentarerna placerar 

jag sist i MT. 

       Förutom stilen skiljer sig KT också i fråga om ideationell och textuell struktur från 

svenska språkfilosofiska texter utgivna kring millennieskiftet. Retoriken och textsamspelet 

upplever jag också som ”ymnigt” i en svensk kontext. 

      I Spanien finns det fler exempel på den stiltradition som Marina företräder och jag tänker 

då i första hand på den spanske filosofen Fernando Savater som i essäform också berör 

liknande teman. I Sverige finns Georg Klein som skrivit en essäsamling med titeln Skapelsens 

fullkomlighet och livets tragik. Den har ett filosofiskt innehåll men trots en personligt präglad 

stil saknas den nära interpersonella struktur som Marinas essä har. Kleins bok har inte heller 

den stilistiska form och den retorik som präglar den spanska stiltraditionen. Däremot 

använder han sig också av ett textsamspel, men det kan i sitt omfång inte jämföras med 

Marinas essä. En annan svensk parallelltext är Det som muser viskat skriven av Nina Burton. 

Ytterligare svenska författare som behandlar liknande teman är Stefan Einhorn och Torbjörn 

Tännsjö.  

 

 

2.2.3 Översättningsstrategi 

Mitt huvudsakliga mål med översättningen är att överföra en spansk KT till en svensk MT så 

att den ska kunna läsas med god behållning av en svensk målgrupp. Det ställer krav på att 

argumentationen och de logiska sambanden tydligt framträder i MT. Det innebär att jag 

fokuserar på KT:s textuella och ideationella strukturer så att jag förstår författarens tankar och 

intentioner när jag vid översättningen försöker ge dem en svensk ekvivalens. Målet innebär 

också att jag anpassar MT till en svensk interpersonell struktur och därmed en svensk stil- och 

språknorm. Min inledande globala översättningsstrategi är därför imitativ vilket medför att jag 

endast avviker från KT och gör obligatoriska översättningsbyten då situationen kräver ett 
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förtydligande (Ingo 1991:81 ff, Lundquist2005:37). På så sätt anpassar jag MT till den 

svenska kulturkontexten.  

      På det textuella planet är det främst den syntaktiska strukturen som måste förtydligas 

genom en höjning av satsgrader. En tydliggörande konnektiv- och referensbindning krävs 

också för att sammanhang och innehåll ska explicitgöras i MT. Även textsamspelet och de 

stilistiska verkningsmedlen är exempel på vad som behöver genomarbetas innehållsligt och 

syntaktiskt. För att uppnå detta använder jag mig av Vinay och Darbelnets indirekta 

översättningsstrategier (Lundquist 2005:31). Det finns även begrepp i KT som endast 

existerar i den spanskspråkiga kulturkontexten och dessa behöver skrivas om, anpassas eller 

ges ekvivalens genom avvikande semantik, stilmedel eller struktur. Till detta lägger jag 

ordlekar och lexikala uttryck. 

 

 

 

3. Redovisning av fördjupningsuppgift: Argumentation 

och textbindning i Elogio y refutación del ingenio 

 

3.1 Introduktion 

 

3.1.1 Bakgrund 

Elogio y refutación del ingenio handlar om för- och nackdelar med infallsrikedom. När jag 

läser rubriken första gången och ska översätta substantivet ingenio – infallsrik kommer jag att 

tänka på Cervantes bok ”El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Den handlar om en 

infallsrik och lekfull man som blivit smått tokig av att ha förläst sig på riddarromaner och som 

ger sig ut på ett privat korståg mot ondskan för att upprätthålla riddaräran. Don Quijote är 

först en löjlig figur, men blir mot slutet en man med goda egenskaper. Adjektivet ingenioso i 

betydelsen ”påhittig, fyndig, snillrik, kvick och spirituell” är för mig ett ord med starka 

positiva konnotationer. Jag påbörjade därför arbetet med frågan: Finns det verkligen 

nackdelar med att vara infallsrik? 
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      I vår tid låter vi oss gärna förföras av infallsrika idéer och vi ser upp till infallsrika 

personer. Vi tycker att Picasso var infallsrik när han målade Dora Maar som en fågel och 

Françoise som en sol. Vi fascineras av Anna Lockwoods musik när utövaren av hennes verk 

inte gör något annat än spänner strängarna tills de går av. Góngoras och Nerudas dikter som 

är fulla av genialiska metaforer hänför oss och vi känner oss själva infallsrika när vi skapar 

poesi efter Tristan Tzaras recept (VI:177). 

      Det Marina främst vill förmedla är att infallsrikedom i dagens samhälle i många fall har 

gått för långt. Han menar att detta gäller den moderna konsten och speciellt den typ av 

konceptuell konst där själva idén har tagit överhanden över de traditionellt estetiska eller 

materiella övervägandena. Konstverket identifieras inte längre med ett speciellt slags objekt 

utan hellre exempelvis med en snabb och flyktig happening där verksamhetsivern segrar över 

det slutgiltiga verket och där leklusten har blivit till en fix idé. Marina menar att det bakom 

dessa glada gester döljer sig ett ”desillusionerat verklighetskoncept”. 

      I början av läsningen ”förleds” läsaren att tro att fördelarna med infallsrikedom överväger 

nackdelarna. Marinas tydliga additiva struktur medför att sambanden mellan de olika makro- 

och mikrotemana framträder. Han går fram med små myrsteg när han argumenterar för och 

emot ämnet. Det går att karaktärisera Marinas argumentation som både koncessiv, kausal och 

adversativ. Den inledande analysen visade att KT är diskursiv men den kan dessutom 

karaktäriseras som expressiv och vokativ eftersom den präglas av författarens personlighet och 

påkallar läsarens uppmärksamhet (Holm 1995:51).  

      Ämnets karaktär och komplexitet gör att Marina i sin argumentation flitigt tar till allmänt 

kända auktoriteter från en västerländsk idévärld. I det analyserade textstycket (se nedan 3.1.4) 

framträder fem röster, nämligen Jules Verne (implicit M8), Kierkegaard (explicit M12, M28, 

M32, M31), Bibeln (implicit Skapelseberättelsen M15), ordbok (implicit M17) och Pascal 

(explicit M35-36). Ytterligare en röst är Marinas egen metatextuella kommentar (M47) när 

han hänvisar till sin egen text. Av de fem rösterna är det Kierkegaard, men i viss mån också 

Pascal, som Marina utnyttjar i adversativt syfte, dvs. genom antiteser ställer han dem i motpol 

till sig själv. Både Kierkegaard och Pascal var nämligen överdrivet negativa till 

infallsrikedom vilket Marina betonar. I sin argumentation medger han emellertid mellan 

raderna att han borde ha dragit lärdom av dem och inte okritiskt låtit sig hänföras av 

infallsrikedom (M12). Han använder textsamspelet med Bibeln och liknelsen med giftormen 

för att illustrera hur lätt han frestats. Det implicita textsamspelet med ordboken i det 

djupanalyserade textpartiet fungerar också som ett hållbart argument från en auktoritet 
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eftersom man i en ordbok klart och tydligt kan läsa att ordet infallsrikedom idag är 

gränsöverskridande och att det är besläktat med ord som ofta har en negativ nyans.  

      Marina är beläst och besitter stora kunskaper som han använder sig av i argumentationen. 

En läsare, som inte är så bevandrad i filosofi, kan lätt tappa bort sig och det är Marina väl 

medveten om. När han argumenterar utnyttjar han därför också pedagogiskt en tydlig 

interpersonell struktur som redan nämnts i den förberedande analysen. När han ”känner på 

sig” att något är svårförståeligt finns han där, förklarar och lägger till rätta. Ibland sker detta 

genom ironi: ¡Qué hermoso que se pueda comer en los platos! (VI:108) (Vad fantastiskt att 

man kan äta på tallrikarna!). Det vanligaste sättet att visa att det finns ett läsarperspektiv och 

att författaren vill leda läsaren i en viss riktning är genom små förklaringar som han smyger in 

här och där: de nuevo estamos etimologizando (nu går vi till ursprungsbetydelsen igen (M21) 

eller också genom olika metatextuella kommentarer i form av deiktiska uttryck (Lundquist 

2005:17, 82). Marina uttrycker också argumentativ riktning genom positivt emotiva adverb 

(con gusto M4), adjektiv (brillante M28) och substantiv (fiesta M37) (Lundquist 2005:13).  

      Jag upplever KT som en stilistiskt mycket väl genomarbetad text med ett rikt språkligt 

register och som en text som till fullo fyller både sitt retoriska och pragmatiska syfte. Trots 

det blir jag tvungen att stanna upp i mitt arbete ett flertal gånger för att tolka och förstå både 

språk och innehåll. På det textuella planet undrar jag då och då: Vilka led hör ihop med 

varandra? Betyder detta kommatecken ett ”och” eller ett ”därför att”? Vad syftar tillbaka på 

vad? Hur ser egentligen den underliggande textbindningen ut? 

 

 

3.1.2 Syfte 

Under arbetet med översättningen av KT noterar jag att Marina är sparsam med 

konnektivbindning vilket tidigare nämnts. Det verkar som sambanden ligger på en djupare 

nivå än vad den syntaktiska ytstrukturen visar. Följande citat illustrerar min känsla: ”Vissa 

sambandstyper är lätta att upptäcka och beskriva, men andra kräver en känslig och nyanserad 

begreppsapparat som för oss till gränsen av, och ibland utanför, den nuvarande lingvistikens 

och semantikens landvinningar” (Enkvist, N-E 1974:179). När konnektiver saknas i en text 

blir sammanhanget svårgripbart. Därmed inte sagt att en text blir bättre av att ha många 

konnektiver (Hellspong & Ledin 2006:89).  

      Syftet med min djupanalys är att se om mitt första intryck stämmer. Min övergripande 

fråga är: Vilka olika typer av textbindning använder Marina för att föra fram sin 
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argumentation? För att få svar på frågan väljer jag att analysera textbindningen ur tre 

aspekter: konnektivbindning, referensbindning och retorisk bindning 

 

 

3.1.3 Metod  

Djupanalysen bygger både på ett kvantitativt och intuitivt arbetssätt. För att få en syntaktisk 

helhetsbild börjar jag med en formell kopplingsanalys. Den bygger på den terminologi för 

kopplingsanalys som presenteras i Från källspråk till målspråk (Ingo, Rune 1991) och 

Konsten att översätta (Ingo, Rune 2007). Här använder jag mig av en kvantitativ metod. Ett 

förenklat argumentationsskelett visar därefter hur konnektivbindningen ser ut i 

argumentationen. Huvuddelen av djupanalysen består av de tre aspekter som jag har 

presenterat ovan. Jag använder mig av en intuitiv metod när jag analyserar referensbindning 

och retorisk bindning och återgår sedan till den kvantitativa metoden när jag analyserar 

konnektivbindning. Jag redovisar mina resultat successivt. Till sist sammanfattar jag 

resultaten och därefter följer ett kort slutord.  

      KT har ett retoriskt syfte och ingår i en argumentativ texttyp som har fokus på 

argumentation. Eftersom min inledande översättningsstrategi är imitativ kommer jag inte att 

diskutera beviskraften, dvs. värdera hållbarheten eller relevansen i de argument Marina för 

fram. 

      Min analys utgår från den definition av text som Lita Lundquist refererar till i sin artikel 

Tekstlingvistik (ur Sprog og sprogbeskrivelse av Herslund & Jensen 2003: 229) och som utgår 

från Hallidays tre funktioner: ”En text er en kommunkativ enhed mellem hvis dele der er 

sammenhæng. Sammahængene ska være till stede i både den ideationelle, den textuelle og 

den interpersonelle komponent”.  

      Som framgår i den förberedande analysen (se 2.1.2-2.1.5 ovan) och introduktionen (se 

3.1.1. ovan) uppfyller KT både den ideationella och interpersonella strukturen vad gäller 

samband. Nu återstår det att analysera hur sambanden visar sig i den textuella strukturen ur 

argumentationssynpunkt. 

 

 

3.1.4 Material 

Det textstycke som ligger till grund för djupanalysen är kapitel I:1 i KT (se 2.1.2 ovan). Det 

har hänvisningssiffrorna III:1 - III:179 och utgör ca 10 % av MT. Det består av 919 ord 
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fördelade på 48 grafiska meningar. Jag kommer att referera till detta textstycke med siffrorna 

1- 48 och benämna dem M1(mening 1), M2 (mening 2) osv. De ord och uttryck som står i fet 

stil har en konnektivbindande funktion och jag kommer att kommentera dem längre fram (se 

3.2.3.2 och 3.2.3.3 nedan). Det djupanalyserade textstycket följer här: 

 

M 1 Comenzaré con una confesión. M1 Jag ska börja med en bekännelse. 
M 2 El psicoanálisis del ingenio me ha llevado a 

donde no tenía intención de ir. 
M2 Psykoanalysen av infallsrikedomen har lett mig 

in på en väg som jag inte hade för avsikt att gå. 
M 3 Siempre he incluido el ingenio en un 

brillante cortejo de actividades libres, 
intrascendentes y espléndidas, en el que le 
acompañan el biale, el juego o el vuelo 
acrobático.  

M3a Jag har alltid räknat in infallsrikedomen i en 
lysande rad av fria, lekfulla och storslagna 
aktiviteter. 

  M3b I denna rad går dans, lek och flygakrobatik hand 
i hand med infallsrikedomen. 

M 4 Cedo con gusto a su feliz seducción, me 
siento dichosamente arrastrado por ellas. 

M4 Jag låter mig gärna lockas, förföras och dras 
med. 

M 5 Para decirlo etimologizando: hacen que me 
sienta eufórico.  

M5 (ej översatt: För att säga det genom att gå till 
ursprungsbetydelsen: de gör att jag känner mig 
euforisk.) 

M 6 Empecé, pues, la investigación con ánimo 
divertido.  

M6 Jag påbörjade alltså forskningen uppsluppen. 
 

M 7  
 

El tema me contagiaba su ligereza. M7 (ej översatt: ämnets lätthet smittade av sig på 
mig.) 

M 8 Sin embargo, conforme avanzaba, se 
desvanecían mis sueños aerostáticos, porque 
me veía obligado a descender a niveles 
profundos y graves de la naturaleza humana.  

M8 Men ju mer jag trängde in i ämnet desto mer 
försvann mina luftballongsdrömmar för jag blev 
tvungen att gå ner på djupa och allvarsamma 
nivåer i den mänskliga naturen. 

M 9 Se acabó el viaje en globo y empezaron las 
mil leguas de viaje submarino.  

M9 Resan i luftballongen tog slut och den långväga 
resan under vattenytan tog vid.    

M10 La universal admiración por los ingeniosos 
no es una manía, sino el espejismo de un 
paraíso 

M10 Allas beundran för de infallsrika är ingen fix idé, 
utan en illusion om paradiset. 
 

M11 El ingenio no es una diversión, sino un 
ambivalente modo de supervivencia. 

M11 Infallsrikedom är inget nöje, utan ett mångtydigt 
överlevnadssätt 

M12 Unas palabras de Sören Kierkegaard que 
conocía de antiguo hubieran debido 
ponerme sobre aviso: «Que conste que no 
soy amigo de ingeniosidades.  

M12 Några av Sören Kierkegaards ord som jag kände 
till sedan länge borde ha förvarnat mig: “Jag vill 
slå fast att jag inte är vän av infallsrikedom”. 

M13 No me cansaré nunca de hacer frente a las 
tentaciones de la serpiente infernal, que así 
como al principio se dedicó a echar lazos a 
Adán y Eva, con el decurso de los tiempos se 
ha puesto a tentar a los escritores para que 
sean ingeniosos.» 

M13 Jag kommer aldrig att förtröttas i min kamp mot 
frestelserna från den giftorm som i begynnelsen 
ägnade sig åt att gillra fällor åt Adam och Eva 
och som med tiden också har börjat locka 
författare till att bli infallsrika.”  
 

M14 Kierkegaard fue un escritor hiperbólico, es 
verdad.  

M14 Det är sant att Kierkegaard var en författare som 
ofta överdrev 

M15 Y también lo es que su inagotable veta de 
ocurrencias ingeniosas hubo de parecerle a 
veces peligrosa, pero aun así cuesta trabajo 
aceptar tan hoscas y retincentes palabras, y 
descubrir una mueca diabólica en el amable 
rostro del ingenio.  

M15 Det är också sant att hans outtröttliga ådra för 
infallsrika påhitt ibland verkade farliga för 
honom själv. Ändå är det svårt att acceptera så 
barska och insinuanta ord och att upptäcka en 
djävulsk grimas i den infallsrikes vänliga 
ansikte.   

M16 Nadie está tan en gracia como él. M16 Ingen är så benådad som han. 
M17 Sin duda alguna el lenguaje lo considera 

levemente transgresor, basta abrir un 
M17a Det är otvivelaktigt så att språkbruket visar att 

”infallsrikedom” innebär ett visst 
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diccionario para comprobarlo: «ingenio» 
se empareja con «agudeza, malicia, 
picardía».  

gränsöverskridande. 

  M17b Det räcker att slå upp ordet i ett lexikon för att få 
bekräftat att det hör ihop med ”vitsighet, elakhet 
och slughet”. 

M18 El campo léxico incluido al final de este 
libro muestra al detalle estos parentescos 
desvergonzados.  

M18 Kapitlet med ord- och begreppsförklaringar i 
slutet av den här boken förklarar detaljerat 
släktskapet med ord som innehåller en negativ 
nyans. 

M19 Pero no encontraremos en él nada perverso, 
porque la maldad está devaluada y el 
pecado se ha convertido en diablura.  
 

M19 Men vi kommer inte att hitta något ondskefullt i 
det eftersom innebörden av synd har tunnats ut 
och den onda gärningen har omvandlats till 
pojkstreck. 

M20  
 

El calificativo que mejor cuadra al ingenioso 
es el de «fresco». 

M20 De ord som bäst beskriver det infallsrika är 
adjektiven ”frisk” och ”fräck”. 

M21 La palabra «frescura» conserva de sus 
orígenes germánicos – de nuevo estamos 
etimologizando – la idea de juventud, 
agilidad y viveza.  

M21 Substantiven ”friskhet” och ”fräckhet” har kvar 
sina germanska rötter – nu går vi till 
ursprungsbetydelsen igen– i begreppen ungdom, 
spänst och rörlighet. 

M22 Lo fresco tiene prestancia de lo no usado, de 
lo que renace continuamente sin estancarse, 
ni envejecer, sin dejar que lo encallezcan las 
rutinas.  

M22 Det friska har det förfinade draget av något 
oanvänt, av något som oavbrutet återföds utan 
att stagnera eller åldras och som inte heller låter 
sig stelna i sina rutiner. 

M23 Fresco es también el pan recién hecho. M23 Friskt inbegriper också färskt nybakat bröd … 
M24 Fresca es la hierba nueva y la ligereza de las 

telas veraniegas que no embarazan ni 
agobian.  

M24 … nytt och friskt gräs och sommarlätta fräscha 
tyger som varken sitter åt eller trycker mot 
huden.  

M25 La frescura es espontaneidad, ausencia de 
resabios, existencia resuelta.  

M25 Friskhet är spontanitet, frånvaro av dålig 
eftersmak och ett väl fungerande liv. 

M26 Cualidades tan pulcras sufrieron un desliz y 
la frescura adoptó un gesto pícaro de 
liviandad divertida.  

M26 Sådana fina egenskaper i ordet har utsatts för en 
betydelseförskjutning och friskhet och fräckhet 
har övergått till att bli skälmaktiga beteckningar 
för komisk lättfärdighet. 

M27 Osciló entre ser una virtud frívola o un 
pecado venial, es decir, un pecado al que se 
da la venia. 

M27 Det har pendlat mellan att vara en lättsinnig 
dygd och en synd som blir förlåten eller 
ursäktad.    

M28 Kierkegaard desdeñaba – o tal vez temía por 
apreciarla demasiado – la apariencia 
brillante en la que yo quedo enredado.  

M28 Kierkegaard föraktade eller var kanske rädd för 
att överskatta den lysande förklädnad som jag 
snärjt in mig i. 

M29 Poseía un sexto sentido para lo secreto y, 
mientras los demás mortales disfrutábamos 
con los reflejos, él buceó hasta el otro lado 
del espejo, supongo.  

M29a Han hade ett sjätte sinne för det fördolda.  

  M29b Medan vi andra dödliga njöt av spegelbilder 
fördjupade han sig i ämnet ända tills han kom till 
spegelns baksida, förmodar jag 

M30 En mi inventario, el desenfado, la travesura, 
la originalidad, la astucia figuran en el haber 
del ingenio.  

M30  I min inventarieförteckning finns skämtsamhet, 
busstreck, originalitet och list på 
infallsrikedomens kreditsida 

M31 Kierkegaard los anotaba en el debe.  M31 Kierkegaard förde in dem på debetsidan 
M32 El ingenio ciertamente carece de buenas 

referencias, no hay más que leer sus 
referencias léxicas.  

M32 Det är sant att infallsrikedom saknar positiva 
referenser – man behöver bara läsa 
ordboksförklaringarna 

M33 En ellas no se incluyen la verdad, la 
honradez, el pudor, ni tampoco la seriedad, 
la exactitud o la bondad.  

M33 Där räknar man inte in sanning, hederlighet, 
återhållsamhet och inte heller allvar, exakthet 
och godhet. 

M34 No puede ocultar su querencia por la 
transgresión.    

M34  Ordet har en förkärlek för överträdelse.   

M35 La crítica de Kierkegaard contra el ingenioso M35 Kierkegaards överdrivna kritik mot den 
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me recuerda por su exageración la diatriba 
de Pascal contra el hombre que abdicando 
de su trágica dignidad se entrega al 
divertissement.  

infallsrike påminner mig om Pascals smädeskrift 
om mannen som avsäger sig den värdighet han 
har genom att hänge sig åt förlustelser. 

M36 Entre ellos se da – ¿tendré que decirlo? – un 
aire de familia: no son serios, no cesan de 
jugar, cambian continuamente y su 
irrequietud se debe, como dice Pascal, a ne 
se savoir pas se tenir en repos dans une 
chambre, o dicho en versión libre, a no 
soportar la monotonía de lo cotidiano.    

M36a Ska jag behöva säga att det finns ett gemensamt 
familjedrag hos dem?  
 

  M36b De är inte seriösa, de upphör inte att leka, de 
ändrar sig hela tiden och deras rastlöshet beror 
på som Pascal sa – ne se savoir pas se tenir en 
repos dans une chambre - fritt översatt – att de 
inte står ut med den dagliga monotonin. 

M37 Para mí el ingenio es una fiesta.  M37 För mig är infallsrikedom en fest.  
M38 Pues bien, el imprevisto rumbo de mi 

investigación ha estado a punto de 
aguármela. 

M38 Nåväl, den oförutsägbara väg som min forskning 
har lett mig in på har nästan förstört nöjet för 
mig. 

M39 Pretendía analizar una habilidad intelectual, 
un juego retórico – en definitiva un tema 
estético –, y me di de bruces con la 
metafísica y la moral al comprobar que el 
ingenio es un proyecto existencial, un 
sistema de vida, y que tan imponente 
carácter es lo que unifica sus variadísimas 
manifestaciones.   

M39 Jag hade för avsikt att analysera en intellektuell 
färdighet, en retorisk lek – helt klart ett estetiskt 
ämne – och jag gick rakt in i metafysiken och 
moralen när jag förstod att infallsrikedom är ett 
existentiellt projekt, ett levnadssätt, och att det är 
det som förenar infallsrikedomens otaliga 
yttringar.  
 

M40 Ésta es su definición: Ingenio es el proyecto 
que elabora la inteligencia para vivir 
jugando.  

M40 Det här är definitionen av infallsrikedom: Det är 
den plan som intelligensen utformar för att 
kunna leva lekfullt. 

M41 Su meta es conseguir una libertad desligada, 
a salvo de la veneración y la norma.  

M41 Målet är att uppnå en frihet utan band, en frihet 
som är befriad från dyrkan och normer. 

M42 Su método, la devaluación generalizada de la 
realidad.  

M42 Sättet att nå dit är att skriva ner värdet av det 
som verkligheten beskriver. 

M43 Al abrir el bulto que menciona Gracián  he 
encontrado la clave genética del ingenio 
cifrada en cuatro palabras: libertad, 
desligación, devaluación y juego.   
 

M43 Genom att öppna upp det bylte, som Gracián 
nämner, har jag kommit på infallsrikedomens 
genetiska kod som kan sammanfattas i fyra ord: 
frihet, frigörelse från alla band, 
värdenedskrivning och lek. 

M44 Las redes semánticos, los campos léxicos, 
los ecos, resonancias y connotaciones 
funcionan como «índices», son mensajes 
que se escapan del inconsciente y cumplen 
en el psicoanálisis lingüístico el mismo papel 
que los sueños en el freduiano. 

M44a De semantiska områdena, de lexikala fälten, 
efterklangerna, genklangerna och 
konnotationerna fungerar som ”tecken”. 

  M44b De är meddelanden som sipprar fram ur det 
undermedvetna och spelar samma roll i den 
lingvistiska psykoanalysen som drömmarna i 
den freudianska. 

M45 O tal vez habría que decirlo al revés: que los 
sueños tienen el mismo papel en el análisis 
freudiano que las relaciones semánticas 
profundas en el lingüìstico, habida cuenta 
de que Freud fue poderosamente influido en 
sus investigaciones por la filología.  

M45a Eller kanske det skulle beskrivas tvärtom. 

  
 

M45b Drömmarna spelar samma roll i den freudianska 
analysen som de djupa semantiska sambanden 
gör i språkvetenskapen, med hänsyn tagen till att 
Freud var starkt påverkad av språkvetenskapen i 
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sina undersökningar. 
M46 Me atrevería a decir que el psicoanálisis 

clínico es un fragmento del psicoanálisis 
lingüìstico (Forrester, 1980).  
 

M46 Jag skulle våga säga att den medicinska 
psykoanalysen är en liten del av den 
språkvetenskapliga psykoanalysen (Forrester 
1980). 

M47 La fuerza de mi argumentación dependerá 
de cómo consiga integrar todas esas 
referencias dispersas en un esquema 
coherente. 

M47 Styrkan i min argumentation kommer att bero på 
hur jag i fortsättningen lyckas integrera ordets 
alla spridda betydelser i ett sammanhållet 
schema. 

M48 Hasta nuevo aviso, pues, consideraré el 
ingenio como el sueño de una inteligencia 
que sueña con la libertad, que desea vivir 
desligada, sin unción, sin respeto, sin 
coacciones, sin miedo, dedicada a jugar.  

 Tills vidare kommer jag alltså att betrakta 
infallsrikedom som en intelligens som drömmer 
om frihet, som önskar leva frigjort, utan plikt, 
utan all respekt, utan tvång, utan rädsla och som 
ägnar sig åt lek. 

 

 

 

3.2 Djupanalys: argumentation och textbindning 

 

3.2.1 Syntaktisk helhetsbild av KT – kopplingsanalys  

 

3.2.1.1 Meningslängd 

För att få en syntaktisk helhetsbild av texten gör jag en kopplingsanalys som utgår från det 

antal grafiska meningar som finns i det analyserade materialet. En grafisk mening definieras 

som ”alla ord som står mellan stor bokstav och större skiljetecken, dvs. punkt, frågetecken, 

utropstecken samt i vissa fall kolon” (Jörgensen & Svensson 1986:158). Av de 48 grafiska 

meningarna består den kortaste meningen av 4 ord och den längsta av 53 ord. Den 

genomsnittliga meningen innehåller 19 ord. Som framgår av tabell 1 består cirka en tredjedel 

av texten av ovanligt långa grafiska meningar. Marina låter dock meningslängden variera 

vilket är karaktäristiskt för en god stil (Ingo 1990:230). Det förekommer 1 meningsfragment 

(M42). Denna s.k. ellips saknar finit verb (jfr Jörgensen & Svensson 1986:159) och är inte 

med i mina beräkningar fortsättningsvis. Dock kommenterar jag dess kvasisatser (se 3.2.1.3 

nedan). 

 

Tabell 1. Fördelning mellan de 48 grafiska meningarnas längd och antal ord  
 
Antal ord 4-11 11-19 20-29 30-53 Totalt 
Antal grafiska 
meningar 

11 19 11 7 48 
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3.2.1.2 Grafiska meningar – syntaktiska meningar, huvudsatser och bisatser 

Tabell 2 visar att 12 av de kvarvarande 47 grafiska meningarna består av 1 huvudsats och 7 av 

2 huvudsatser. Dessa 19 meningar saknar bisats(er). De flesta grafiska meningarna består 

enbart av 1 huvudsats och 1 bisats, eller 1 huvudsats och 2 bisatser. En mening utmärker sig 

genom att bestå av 1 huvudsats och 6 bisatser (M22 – 24 ord). Som tidigare nämnts blandar 

Marina långa och korta meningar och en av de långa är syntaktiskt avancerad och konstruerad 

av 6 huvudsatser och 4 bisatser. Den är också textstyckets längsta mening (M36 – 53 ord). En 

annan lång mening innehåller 2 huvudsatser och 5 bisatser (M39 – 49 ord). Totalt finns det 56 

bisatser. 

      Tabellen visar också att det finns 71 syntaktiska meningar (jfr Jörgensen & Svensson 

1986:157). Merparten av de grafiska meningarna består av 1 eller 2 syntaktiska meningar. Det 

finns 3 grafiska meningar som innehåller 3 syntaktiska meningar. Textens längsta mening är 

också dess mest komplexa eftersom den innehåller 6 syntaktiska meningar (M36).  

  

Tabell 2. Grafiska meningar – syntaktiska meningar, huvudsatser och bisatser 

Antal grafiska meningar syntaktiska meningar bisatser 
1hs 
1hs1bs 
1hs2bs 
1hs3bs 
1hs4bs 
1hs6bs 
2hs 
2hs1bs 
2hs2bs 
2hs3bs 
2hs5bs 
3hs1bs 
3hs2bs 
6hs4bs 
 

12 
11 
  4 
  1 
  1 
  1 
  7 
  1 
  3 
  1 
  1 
  1 
  2 
  1 
 

12 
11 
  4 
  1 
  1 
  1 
14 
  2 
  6 
  2 
  2 
  3 
  6 
  6 
 

  0 
11 
  8 
  3 
  4 
  6 
  0 
  1 
  6 
  3 
  5 
  1 
  4 
  4 
 

Totalt 47 71 56 

 

 
3.2.1.3 Kvasisatser 

      Kopplingsanalysen visar att KT innehåller ett mångsidigt system av inbäddningar, sk. 

kvasisatser. Detta kan man också förvänta sig eftersom spanskan, i jämförelse med svenskan, 

har en rik ”inbäddningsarsenal” (Ingo 2007:48). Typiska sådana satsförkortningar är 

participuttrycken (incluido M18), desligada (M41), infinitivkonstruktionen al + infintiv (al 

abrir el bulto M43), gerundiumformen (etimologizando M5), de verbavledda nominali-
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seringarna (desligación, devaluación M43) och den predikatslösa konstruktionen (escritor 

hiperbólico M14) (Jfr Ingo 2007:185, 208).  

      Av tabell 3 nedan går det att utläsa att de meningar som består av 1 huvudsats och ev. 

bisats(er) innehåller ett flertal nominaliseringar och predikatslösa konstruktioner. I dessa 

meningar är participuttryck mer frekventa än infinitiver. Även den korta elliptiska satsen, som 

jag har valt att plocka bort ur beräkningsmaterialet, innehåller en nominalisering och en 

predikatslös konstruktion (M42). 

 

Tabell 3. En grafisk mening med satsförkortningar (1 huvudsats + ev. bisats/er/) 
 
En grafisk 
mening 

 1 hs 1hs +1bs 1hs +2bs 1hs +3bs 1hs +4bs 1hs +6bs Totalt  

participuttryck  5   1 5 1 2 1 15 
infinitiv 
nominalisering 
predikatslös 
konstruktion  

 
 
 

1 
7 
2 

  2 
10 
13 

1 
3 
3 

1 
1 
4 

1 
 
4 

3   9 
21 
26 

         

 

Tabellerna 4 och 5 visar att de grafiska meningar som består av 2 eller 3 huvudsatser och ev. 

bisats(er) också innehåller rikligt med infinitiver, nominaliseringar och predikatslösa 

konstruktioner. Däremot är participuttryck inte så frekventa som i de grafiska meningar som 

består av 1 huvudsats och ev. bisatser. 

 

Tabell 4. En grafisk mening med satsförkortningar (2 huvudsatser + ev. bisats/er/)  
 
En grafisk 
mening 

2 hs 2hs + 1bs 2hs +2bs 2hs + 3 bs 2hs + 5 bs Totalt 

participuttryck   1 1 1     3 
infinitiv   1 1  3 1   6 
nominalisering 
predikatslös 
konstruktion  

11 
10 

 
1 

1 2 
1 

1 
6 

15 
18 

       
 

Tabell 5. En grafisk mening med satsförkortningar (3 huvudsatser eller fler + ev. bisats/er/) 
 
En grafisk 
mening 

3 hs + 1 bs 3 hs + 2bs 6 hs + 4 bs   Totalt 

participuttryck   1     1 
infinitiv 3  4     7 
nominalisering 
predikatslös 
konstruktion  

4 
9 

 
4 

1 
1 

  
 

  5 
14 
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Tabell 6 nedan är en sammanställning av siffrorna i tabellerna 3-5, nu uttryckta i procent. Den 

visar fördelningen av huvudsatserna, bisatserna och de olika satsförkortningarna, de sk. 

kvasisatserna, i de grafiska meningarna. Eftersom svenskan använder högre satsgrader, och i 

de flesta fall kortare grafiska meningar än spanskan, innebär det att jag ofta måste skriva om 

de långa och inbäddade satserna till kortare meningar med bisatser. Detta gäller främst 

nominaliseringarna och de predikatslösa konstruktionerna, men denna syntaktiska fråga 

utreder jag inte vidare här. 

 
Tabell 6. Procentuell fördelning av bisatser och olika typer av kvasisatser 
 
Hs+Bs Bisats Participuttryck Infinitiv Nominalisering Predikatslös 

konstruktion 
1hs 0bs 
1hs 1bs 
1hs 2bs 
1hs 3bs 
1hs 4bs 
1hs 6bs 
2hs 0bs 
2hs 1bs 
2hs 2bs 
2hs 3bs 
2hs 5bs 
3hs 1bs 
3hs 2bs 
6hs 4bs 

25,5 % 
23,5 % 
  8,5 % 
  2.1 % 
  2.1 % 
  2.1 % 
15,0 % 
  2.1 % 
  6.5 % 
  2.1 % 
  2.1 % 
  2.1 % 
  4,2 % 
  2,1 % 

26,2 % 
  5,3 % 
26,2 % 
  5,3 % 
10,5 % 
  5,3 % 
  5,3 % 
  5,3 % 
  5,3 % 
- 
- 
- 
- 
  5,3 % 

  4,6 % 
  9,0  % 
  4,6 % 
  4,6 % 
  4,6 % 
13,6 % 
  4,6 % 
  4,6 % 
- 
13,6 % 
  4,6 % 
13,6 % 
- 
18,0 % 

17,0 % 
24,3 % 
  7,3 % 
  2,5 % 
- 
- 
26,8 % 
- 
  2,5 % 
  4,9 % 
  2,5 % 
  9,7 % 
- 
  2.5 % 

  3,4 % 
22,4 % 
  5,2 % 
  6,9 % 
  6,9 % 
- 
17,3 % 
  1,7 % 
- 
  1,7 % 
10,4 % 
15,5 % 
  6,9 % 
  1,7 % 

      
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 
 

En summering av hur stor procentandelen bisatser, participuttryck, infinitiver och 

predikatslösa konstruktioner hela analystexten innehåller i relation till det totala antalet 

bisatser och kvasisatser ger följande resultat (totalt 100 %): bisatser 28,5 %, participuttryck  

10 %, infinitiver 11 %, nominaliseringar 21 % och predikatslösa konstruktioner 29,5 %. 

 

 

3.2.2 Argumentationsskelett  

För att tydligt se hur Marina hur konnektivbindningen ser ut i argumentationen utgår jag från 

KT och formulerar ett förenklat ”argumentationsskelett”. De konnektivbindande uttryck som 

har en koncessiv, kausal eller adversativ funktion markerar jag med fet stil, och de ord och 

fraser som uttrycker de olika funktionerna på spanska följer inom parentes. ”Skelettet” bygger 

på en intuitiv och subjektiv analys. Detta ”argumentationsskelett” fungerar således som 

bollplank när jag analyserar och systematiserar hur textbindningen ser ut utifrån de 

konnektivbindande uttrycken (se 3.2.3.4 – 3.2.4.6 nedan). 
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A  R  G  U  M  E  N  T  A  T  I  O  N  S  S  K  E  L  E  T  T 

 

För Marina är infallsrikedom något lekfullt. Eftersom han låter sig förföras (Cedo con 

gusto a su feliz seducción) medger han (una confesión) att den gör honom euforisk och 

han förklarar varför (para decirlo etimologizando). Han förklarar att han alltså (pues) 

påbörjar han den lingvistiska analysen på gott humör. Emellertid (sin embargo) blir han 

skeptisk eftersom (porque) han måste tränga djupt ner i ämnet och (y) en lång resa 

börjar. Infallsrikedom är ingen fix idé utan (sino) en illusion om paradiset, inget nöje, 

utan (sino) ett överlevnadssätt. Marina medger (Unas palabras de …hubieran debido 

ponerme de aviso) att han borde ha lyssnat på Kierkegaard. Marina medger (no me 

cansaré nunca) att han frestas av infallsrikedom. Marina medger (es verdad) att 

Kierkegaard överdrev i sin kritik mot infallsrikedom. Ändå (aun así) är det svårt att 

acceptera hans barska och insinuanta ord och (y) att upptäcka en djävulsk grimas i 

Kierkegaards ansikte. Marina anger orsak till att ingen är så benådad som han (Nadie 

está tan en gracia como él). Marina medger (sin duda alguna) att ordet infallsrikedom är 

gränsöverskridande och har utsatts för en negativ betydelseförskjutning. För att 

kontrollera det räcker det (para comprobarlo) att slå upp ordet i en ordbok. Men (pero) 

det betyder inte att det finns något ondskefullt i det eftersom (porque) innebörden av 

synd har tunnats ut och (y) ordet omvandlats till pojkstreck. Ordet har kvar sina 

germanska rötter, dvs. ungdom, spänst och rörlighet (- de nuevo estamos 

etimologizando -). Infallsrikedom handlar om friskhet och fräckhet och dess betydelse 

har pendlat mellan att vara en lättsinnig dygd och en synd som blir förlåten. Marina 

medger att Kierkegaard hade ett sjätte sinne (poseía un sexto sentido) och (y) medan 

(mientras) de andra inte hade det. Marina konstaterar att Kierkegaard och han själv ser 

olika (el haber#el debe) på ordets betydelse. Marina betonar (ciertamente) att det inte 

finns så många positiva referenser i ordböckerna eftersom (no hay más que) det räcker 

att läsa i en ordbok. Eftersom Kierkegaards kritik är så överdriven påminner den 

honom om (por su exageración) Pascal som också var mot infallsrikedom. Marina 

förklarar varför (- tendré que decirlo?-) de liknar varandra (un aire de familia) och 

varför de har mycket gemensamt. Marina understryker kontrasten (para mí). 

Infallsrikedom är för honom en fest. Nåväl, Marina förklarar  att (pues bien) den 

lingvistiska analysen har gjort att han fått en kluven inställning. Han förklarar (– en 

definitiva un tema estético –) vad infallsrikedom är. Han medger (me di de bruces con) 
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att infallsrikedom är ett levnadssätt och (y) att den yttrar sig på olika sätt. Han 

omformulerar definitionen (ésta es) av infallsrikedom genom att säga: ”Det är den plan 

som intelligensen utformar för att kunna leva lekfullt” (para vivir jugando). Därefter 

specificerar Marina målet (su meta es), metoden (su método es) och sättet att nå dit, dvs. 

den genetiska koden (la clave genética). De semantiska fälten fyller samma funktion 

som drömmarna i Freuds analys. Den lingvistiska analys som Marina har satt igång är 

viktig. Han liknar den vid Freuds psykoanalys eftersom (habida cuenta de) Freud var 

påverkad av språkvetenskap. Författaren förklarar  att han tills vidare alltså (pues) 

kommer att betrakta infallsrikedom som ”en intelligens som drömmer om frihet, som 

önskar leva frigjort och som ägnar sig åt lek”. 

 

 

 

3.2.3 Argumentation och konnektivbindning 

 

3.2.3.1 Allmänt om konnektivbindning 

Med satskoppling (satskonnektion) menas de logiska relationer som råder mellan satserna. 

Ord som signalerar en viss typ av relation mellan satserna kallas kopplingsmarkörer och de 

har en textbindande funktion (Jörgensen & Svensson 1986:177). En kopplingsmarkör brukar 

också kallas konnektor och jag använder mig av den benämningen fortsättningsvis när jag 

talar om textens konnektivbindning. Konnektorer binder således samman en text till en logisk 

och meningsfull enhet (Holm 1995:92). Allmänt sett går det att urskilja fyra huvudgrupper av 

konnektivbindning. 1. Kopulativ innebär att de sammanbundna leden har lika giltighet i 

förhållande till kontexten 2. Temporal handlar om tid, 3. Adversativ uttrycker medgivande 

och 4. Kausal syftar på konsekvens, villkor eller avsikt. Dessa huvudgrupper kan uttryckas 

med konjunktioner, subjunktioner och s.k. konjunktionella adverb (Hellspong & Ledin 

2006:89, Hultman2003:184).  

      Konjunktioner används för att knyta samman ord, satsdelar eller satser till samordnade 

enheter. Den traditionella normen föreskriver att syntaktiska meningar som ingår i komplexa 

meningar ska samordnas med en konjunktion. Det är emellertid vanligt att led som är 

syntaktisk oberoende av varandra skils åt enbart av kommatecken, s.k. satsradning eller 

asyndes (Hultman 2003:278). Subjunktioner inleder bisatser och visar relation mellan bisatsen 

och den överordnade satsen. Relativa pronomen fungerar som bisatsinledare i relativa bisatser 



 26 

och adverb fungerar som bisatsinledare i indirekta frågesatser, i adverbiella bisatser och i 

relativsatser. Konjunktionella adverb uttrycker också olika slags relation mellan satsens 

innehåll och kontext, och de har starka likheter med konjunktioner (Hultman 2003:276, 

Jörgensen & Svensson 1986:26, 37-39). Förutom dessa konnektorer binder också exempelvis 

adverbiella prepositionsfraser samman satser: under tiden markerar tidssammanhang, med 

andra ord omformulerar något och en förkortning som t.ex. specificerar något. Även vissa 

verb kan ha en konnektiv funktion och visa på konsekvens som t.ex. verbet medför 

(Hellspong & Ledin 1997: 88).  

 

3.2.3.2 KT:s konnektorer i huvudsatser och bisatser  

KT:s relativt långa grafiska meningar innehåller också flera syntaktiska meningar. I dessa 

meningar framträder de kopulativa konjunktionerna y (och) 8 gånger och o (eller) 1 gång. Den 

adversativa konjunktionen pero (men) binder samman huvudsatser 1 gång. I syfte att uttrycka 

kontrast samordnar Marina 2 gånger med konjunktionen sino (utan) efter negationen no (inte). 

Analysen visar att det finns totalt 12 samordnande konjunktioner. Förutom dessa 

konjunktioner används i 4 fall tankstreck för att avskilja inskott i satsen. Två av dessa inskott 

är huvudsatser. Det finns 4 kolon varav 2 skiljer huvudsatser från varandra, och 4 exempel på 

att enbart ett kommatecken skiljer huvudsatser åt, sk. satsradning. Marina använder inga 

semikolon just i det analyserade stycket vilket annars är vanligt förekommande i spanskan 

och i andra delar av den föreliggande essän. 

      Många meningar innehåller också flera bisatser, men Marina använder olika konnektorer  

för att binda samman dem. Det finns 2 belägg för kausal (porque = eftersom), 1 för final 

(para que = för att) och 1 för temporal subjunktion (mientras = medan) som i denna kontext 

kan tolkas få en koncessiv funktion mientras (que) (se 3.2.3.6, 3.2.4 nedan) (jfr (Fält 

2000:354). Det relativa pronomenet que (som) inleder 12 relativa bisatser, medan 

bisatsinledaren que (att) inleder 10 att-bisatser. Det interrogativa pronomenet cómo (hur) finns 

i 1 frågesats. Olika relativa adverb såsom a donde (dit), en el que (i vilken) lo que (vilket) 

osv. finns representerade 5 gånger. Det förekommer också ett antal konjunktionella adverb i 

texten som binder samman huvudsatser med bisatser, exempelvis sin embargo (emellertid) 

och aún así (ändå). Även adverbet pues/pues bien, som i spanskan kan vara en konjunktion 

(ty), används här talspråkligt totalt 3 gånger som ett konjunktionellt adverb (alltså, nåväl - 

således). 

      Kopplingsanalysen visade att texten innehåller ett flertal syntaktiska meningar, många 

bisatser och kvasisatser. Resultatet tycks bekräfta mitt första intryck att Marina är sparsam 
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med att använda konnektiver, i varje fall så länge det handlar om konjunktioner och 

subjunktioner. Trots detta kan texten karaktäriseras som väl genomarbetad på det textuella 

planet. För att konkret se hur både den explicita och implicita textbindningen ser ut går jag 

vidare i djupanalysen, och jag utgår nu från mitt argumentationsskelett (se 3.2.2 ovan).  

 

3.2.3.3 Konnektivbindningens olika funktioner i argumentationen 

Förutom de redovisade konjunktionerna och subjunktionerna innehåller KT således olika 

typer av konjunktionella adverb och andra uttryck som har ett koncessivt, kausalt eller 

adversativt syfte. Liksom konjunktionerna och subjunktionerna har de en textbindande 

funktion genom att de uttrycker en logisk relation mellan innehåll och kontext. Marina 

använder dem när han argumenterar för och emot infallsrikedom. Han bemöter ett 

motargument genom att ”medge” (koncessiv funktion) att argumentet är värdefullt, eller 

också håller han med ”till viss del”, och förklarar (kausal funktion) varför han gör det. Ibland 

visar han också på kontrast (adversativ funktion). Utifrån argumentationsskelettet visar jag 

fortsättningsvis hur detta manifesteras konkret. I redovisningen beskriver jag först de explicita 

konnektorer som finns, därefter visar jag de implicita konnektorer jag har funnit utifrån mitt 

intuitiva arbetssätt (se 3.1.3 ovan). 

 

3.2.3.4 Koncessiv funktion 

Trots det tydliga subjektsperspektivet och trots att texten är både argumenterande och 

utredande utnyttjar Marina inte någon koncessiv subjunktion eller något konjunktionellt 

adverb för att uttrycka att det finns en motsättning mellan innehållet i bisatserna och de 

överordnade satserna. Argumentationsskelettet visar dock att Marina ofta implicit medger 

något. Tydligt är att Marina då gärna använder sig av olika verbfraser, dvs. självständiga, 

infogade eller appositivt tillfogade huvudsatser, samt vissa infinita verbkonstruktioner. 

      I M1 påkallar författaren direkt läsarens uppmärksamhet med meningen Comenzaré con 

una confesión (Jag ska börja med en bekännelse). Nominaliseringen i verbfrasen una 

confesión (bekännelse) kommer från verbet confesar (bekänna). Läsaren får veta att den 

påbörjade psykolingvistiska analysen har lett författaren in på intressanta områden. Hela 

frasen är ett metatextuellt medgivande som pekar framåt och binder samman meningen med 

de följande meningarna. Liknande metatextuella kommentarer med medgivande funktion är 

verbfraserna no me cansaré nunca (M13) (Jag kommer aldrig att förtröttas) Eftersom dessa 

verbfraser är viktiga i argumentationen kan de också beskrivas som argumentativa markörer, 

dvs. författaren vill med dem visa på samband genom att styra läsaren mot en viss riktning 
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(Lundquist 2005:13). Ett annat uttrycksalternativ är den appositivt tillfogade huvudsatsen es 

verdad (det är sant) som får en konnektiv funktion i M14 eftersom Marina här medger att 

Kierkegaard ofta överdrev i sin kritik mot infallsrikedom. 

      Två verbfraser, som implicit innebär ett medgivande, handlar om Kierkegaard. Först 

medger Marina att han borde ha lyssnat bättre på Kierkegaard när han sa att han inte var vän 

av infallsrikedom Unas palabras de … hubieran debido ponerme sobre aviso (M12) (Några 

av Sören Kierkegaards ord … borde ha förvarnat mig). Lite längre fram i texten ”erkänner” 

han att Kierkegaard hade en övernaturlig intuition Poseía un sexto sentido (M29) (Han hade 

ett sjätte sinne för det fördolda). Detta sjätte sinne gjorde att Kierkegaard fördjupade sig i de 

stora frågorna. Med denna verbfras kan läsaren ana att Marina markerar att det ligger något i 

Kierkegaards negativism till infallsrikedom. Ytterligare ett implicit medgivande finner jag i 

den adverbiella prepositionsfrasen i M16 sin duda alguna (eg. tveklöst, här översatt: Det är 

otvivelaktigt så). Den koncessiva funktionen i denna fras kontrasteras längre fram med den 

adversativa konjunktionen pero i M19 (se 3.2.3.6 nedan). 

      Ytterligare en verbfras handlar om Marinas egen inställning till infallsrikedom. I M39 

säger han nämligen att hans avsikt var att analysera en retorisk lek. I samma mening, inom 

sammanbindande tankstreck, medger han att han hamnat i något som låg på ett högre plan – 

me di de bruces con la metafísica y la moral– (jag gick rakt in i metafysiken och moralen).  

 

3.2.3.5 Kausal funktion  

Trots den diskursiva karaktären saknar KT även förklarande konjunktioner och som tidigare 

sagts finns enbart två belägg för kausal subjunktion. I M8 uttrycker bisatsen som följer 

porque (eftersom) orsaken till varför luftballongsdrömmarna försvann. Det andra explicita 

orsaksförhållandet märks i M19 där innehållet i bisatsen efter porque förklarar att innebörden 

av ordet infallsrikedom har tunnats ut.  

      Ett subtilt orsakssammanhang finns i satsradningen i M4 Cedo con gusto a su feliz 

seducción, me siento dichosamente arrastrado por ellas (eg. Jag låter mig gärna förföras, jag 

känner mig härligt tilldragen av dem, här översatt: Jag låter mig gärna lockas, förföras och 

dras med). Meningarna hålls ihop av ett kommatecken, men innehållet visar explicit att det 

finns ett orsakssamband mellan meningarna.  

      I M16 ger Marina i en verbfras ett sammanfattande omdöme om Kierkegaard Nadie está 

tan en gracia como él (Ingen är så benådad som han). Hela meningen har ett samband med 

det föregående resonemanget kring beskrivningen av Kierkegaard. Allt som Marina säger om 
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honom i M12-M15 ligger till grund för att Marina kan uttala sig om varför vi idag tycker att 

Kierkegaard är en benådad filosof. 

      Verbfrasen i M32 no hay más que (man behöver bara läsa) står mellan tankstreck och den 

markerar också en metatextuell kommentar i vilken författaren förklarar varför ordet 

infallsrikedom saknar positiva referenser. I M35 använder Marina en prepositionsfras por su 

exageración (eg. pga. sin överdrift, här översatt: Kierkegaards överdrivna kritik) för att 

förklara anledningen till att han blev påmind om Pascal och att han vill nämna honom i 

argumentationen.  

      Ytterligare ett explicit orsakssammanhang finner jag i den predikatslösa konstruktionen i 

M45 habida cuenta de que (med hänsyn tagen till). Här förklarar Marina varför man kan 

jämföra den lingvistiska analysen med den freudianska. Han anför nämligen att Freud var 

starkt påverkad av språkvetenskapen i sina undersökningar.  

      I den förberedande analysen framgick det att KT har en tydlig interpersonell struktur och 

att den kan karaktäriseras som både expressiv och vokativ. Argumentationsskelettet visar de 

subtila markörer författaren strör ut när han vill markera att det är hans personliga åsikter han 

för fram, eller när han vill förklara något för läsaren och påkalla hans eller hennes 

uppmärksamhet. I detta syfte utnyttjar han exempelvis det konjunktionella adverbet pues/pues 

bien (alltså, nåväl - således) i M6, M48 och M38 vid 3 tillfällen. Detta uttryck används ofta i 

spanskan för att knyta an till vad som redan sagts, och det anger att den sats det står i följer av 

det föregående. Läsaren får på så sätt en förklaring till det redan sagda (jfr Fält 2000:466, 

Hultman 2003:277).  

      I M5 sammanfattar Marina olika argument från M1-4. Han inleder meningen med ett 

participuttryck Para decirlo etimologizando (För att säga det genom att gå till 

ursprungsbetydelsen) för att tydliggöra argumentationen.  

      Marina använder sig också av skiljetecken för att binda samman satser. Exempel på detta 

är när han binder ihop en förklaring till den tidigare satsen genom att utnyttja tankstreck. Det 

första tankstrecket finns i M21 – de nuevo estamos etimologizando – (nu återgår vi till 

ursprungsbetydelsen igen M21). I verbfrasen uttryckt med ett participuttryck får läsaren en 

direkt förklaring till varför ordet ”frescura” har germanska rötter. Ytterligare en metatextuell 

förklaring till vad som redan sagts återfinns M28. Den får också en textbindande funktion när 

författaren kommenterar vad han precis har sagt genom att ge ett omdöme om sig själv la 

aparencia brillante en la que yo quedo enredado (den lysande förklädnad som jag har snärjt 

in mig i). Ett annat tankstreckspar finns i M36 och det omger en retorisk fråga - ¿tendré que 

decirlo?– (måste jag säga det?). Den är också riktad direkt till läsaren i syfte att han eller hon 
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ska fokusera på den efterföljande nominalfrasen där förklaringen finns un aire de familia (ett 

gemensamt familjedrag) till vad som står före tankstrecket, nämligen att Kierkegaard och 

Pascal har mycket gemensamt. Det fjärde exemplet på hur författaren använder sig av 

tankstreck som konnektor finns i M39 där han i en verbfras, uttryckt med en predikatslös 

konstruktion, utvecklar definitionen av infallsrikedom genom att slå fast– en definitiva un 

tema estético – (helt klart ett estetiskt ämne).  

      Ännu ett skiljetecken som fungerar som konnektor och har en förklarande funktion är de 

fyra kolon som framträder i texten. Ett av dem (M12) föregår ett direkt citat. Två av dem (M5, 

M40) signalerar Marinas definition av vad infallsrikedom är. Det fjärde kolonet (M36) har 

också ett direkt samband med den föregående satsen eftersom Marina där förklarar varför 

Kierkegaard och Pascal har mycket gemensamt.  

 

3.2.3.6 Adversativ funktion 

Argumentationsskelettet visar också att Marina gärna uttrycker sig antitetiskt. I M10 finns det 

exempelvis en motsats mellan det negerade första ledet no es una manía som följs av 

konjunktionen sino, och det andra ledet (det är ingen fix idé … utan). En liknande motsättning 

följer i M11 no es una diversión … sino (det är inget nöje … utan). Den samordnande 

konjunktionen sino innebär att det andra elementet upphäver det första efter en negation (jfr 

Fält 2000: 465). Den fixa idén blir till en illusion om paradiset, och infallsrikedom är inget 

nöje utan helt enkelt ett överlevnadssätt. Genom att sätta leden i kontrast förstärker Marina sin 

definition av vad infallsrikedom är och argumentationen tydliggörs.  

      För att visa att det finns en motsättning mellan det första och andra ledet i den samordnade 

satsen i M19 använder sig Marina av den samordnande konjunktionen pero (men). 

Följdargument till den första utsagan är att det räcker att slå upp ordet infallsrikedom i ett 

lexikon för att se att ordet har utsatts för en betydelseförskjutning. Ett annat exempel på 

motsättning mellan två led uttrycker subjunktionen mientras i M 29 som här kan tolkas ha ett 

underförstått eller utelämnat que (att). Konnektorns adversativa funktion i den här kontexten 

förstärks av den följande antitesen los demás mortales # él (jfr 3.2.4 nedan). 

      Eftersom KT är argumenterande har Marina behov av att ställa olika argument i kontrast 

till varandra. Detta gör han explicit när han använder de två konjunktionella adverben sin 

embargo (emellertid M8) och aun así (ändå M15) (jfr Hultman 2003:277). Det första 

använder Marina när han beskriver att han var på gott humör när han satte igång den 

lingvistiska analysen, men att han emellertid snart blev skeptisk. Här framträder även 

författarens sinnesstämning eftersom hans ”goda humör” kontrasteras mot hans under-
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förstådda skepticism. Det andra motsättande satsadverbialet använder han för att medge att 

även om Kierkegaard överdrev i sin kritik är det ändå svårt att acceptera hans barska ord. 

 

 

3.2.4 Argumentation och referensbindning 

 

Det vanligaste sättet att skapa sammanhang i en text är att syfta tillbaka på något som redan är 

nämnt. När två eller flera språkliga uttryck refererar till samma referens talar man om 

koreferens. Upprepningen av referens görs genom anaforer. Dessa visar i texten tillbaka till ett 

korrelat, också kallat ”antecedent”. Anaforerna kan delas in i pronomen, lexikalisk anafor och 

ellips. Det mest frekventa sättet att uttrycka en anafor är genom en pronominalisering eller en 

lexikalisering. Ellips innebär att en anafor utelämnas (Lundquist 2005: 12, 58 ff). 

      Spanska verb har tre modus innehållande personböjda former, nämligen indikativ, 

konjunktiv och imperativ. Detta innebär att det personliga pronomenet endast skrivs ut för att 

ge eftertryck åt subjektet, eller för att uttrycka kontrast (Fält 2000:121-122, 235). Denna 

kontrastverkan utnyttjar Marina 2 gånger, dels i M 28 där yo (jag) står i kontrast till 

Kierkegaard, och dels i M29 där él (han) står i kontrast till los demás mortales (vi andra 

dödliga). Generellt sett behöver spanskan således inte sätta ut det personliga pronomenet och 

därför väljer jag att inte här vidare kommenterar ellipserna i de personböjda predikatsverben.  

      Djupanalysen visar att Marina främst använder pronomen för att visa koreferens. Exempel 

på detta är det relativa pronomenet que (som) som förekommer 12 gånger. De antecedenter 

som författaren oftast refererar till med ett pronomen är makrotemat infallsrikedom (13 

gånger), Kierkegaard (4 gånger) och Kierkegaard och Pascal (2 gånger). För att syfta tillbaka 

på en eller flera grafiska meningar använder Marina pronomenet lo (det) i M5 och i M45, 

vilket benämns resumptiv anafor (Lundquist 2005:61).  

      Det är intressant att analysera och kommentera de lexikala anaforerna eftersom de visar på 

språklig variation och har tydlig textbindande funktion. En lexikal anafor kan antingen vara 

en lexikal upprepning eller en lexikal variation av antecedenten, dvs. en synonym (Lundquist 

2005:12, 58 ff). Ett exempel på det sistnämnda finner jag i M12 där Sören Kierkegaard 

introduceras med för- och efternamn. Därefter refererar författaren till honom enbart genom 

efternamnet men oftast, som ovan sagts, genom pronominalisering. Den intressantaste 

lexikala anaforen är en ironisk dubbeltydig kommentar som även den handlar om 
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Kierkegaard. I anaforen el amable rostro del ingenio (i den infallsrikes vänliga ansikte M15) 

låter Marina nämligen läsaren själv tolka ironin.  

 

 

3.2.5 Argumentation och retorisk bindning  

 

Retorisk bindning bygger ofta på upprepningar av element i den textuella strukturen. De kan 

vara fonetiska, lexikala eller syntaktiska och syfta till att skapa effekt och visa på samband 

(Hellspong & Ledin 2006: 94). Stilistiska fenomen såsom anaforer, antiteser, liknelser, 

associationer, parallellismer och frågor - svar kan också utnyttjas för att visa samband. 

Motsatser och jämförelser kan kopplas ihop med vad som tidigare sagts, och associationer kan 

binda ihop meningar genom att visa samhörighet i tid och rum. Retorisk bindning fungerar 

också mellan stycken (Strömquist 1994: 142, Gettrup 1986:158-160).  

      Exempel på retorisk bindning i KT är två direkta frågor (M28, 45) och en retorisk fråga 

(M36). Marina utnyttjar anaforer när han effektfullt upprepar substantivet la frescura 

(friskhet) i M21, 25 och adjektivet fresco (frisk) i M 22 och M23. Andra exempel på anaforer 

som används i retoriskt syfte är konjunktionen sino (utan) som återkommer två gånger i M10-

11, och prepositionen sin (utan) som upprepas fyra gånger i M48. Bisatsen dedicada a jugar 

(som ägnar sig åt lek) som följer de uppradade leden med sin i M48 står dessutom i kontrast 

till budskapet i de negerade prepositionsfraserna i samma mening.  

      Analysen har visat att ett av de mest framträdande dragen i framställningssättet är 

konnektivbindningens adversativa funktion. Marina visar också motsatsförhållande genom att 

använda många antiteser. Redan i M8 beskriver han den lingvistiska analysen genom en 

liknelse och en antites. Läsaren och författaren är på väg tillsammans, och den raka vägen 

liknas vid luftballongsdrömmar som är riktade upp mot himlen. Marina medger att vägen 

kroknar och blir svårare att följa eftersom han måste rikta sig djupt ner i den mänskliga 

naturen. Vi anar genom bildspråket att den inslagna vägen kanske inte är den rätta. En viss 

komplikation har uppstått men trots det är vi på väg mot något intressant. Liknelsen uttrycker 

spatial orientering upp # ner och den visar sambandet mellan euforin # osäkerheten, dvs. att 

författaren känner upprymdhet över resan samtidigt som han känner en viss osäkerhet över 

vart den lingvistiska psykoanalysen egentligen kommer att leda honom och läsaren (Lakoff & 

Johnsson:1980:14-17).  
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      I M27 sammanfattar författaren definitionen av infallsrikedom genom en antites som 

utvecklas i två led una virtud frívola # un pecado venial, es decir un pecado al que se da la 

venia (en lättsinnig dygd # en ursäktlig synd/1/ dvs. en synd som blir förlåten eller 

ursäktad/2/). Här ställs inte bara begreppen lättsinnig och ursäktlig i kontrast till varandra 

utan också nominalfraserna virtud (dygd) # pecado (synd). På så sätt upphävs det negativa 

innehållet till viss del. 

      I M29 ställer Marina sig själv yo (jag) som motpol till Kierkegaard. Det antitetiska 

förhållandet dem emellan får fokus i argumentationen. Kontrasten förstärks ytterligare mellan 

dem när Marina identifierar sig med los demás mortales (vi andra dödliga).   

      Ytterligare en antites framträder i nominaliseringarna el debe # el haber (M30-31) som 

konkretiserar skillnaden mellan Marina och Kierkegaard. Läsaren kan lätt föreställa sig att 

Marina har ett konto fullt med plustecken på sin lista över vad infallsrikedom innebär, medan 

Kierkegaards konto mest innehåller minustecken.  

 

 

 

3.3 Resultat och sammanfattning  

 

Djupanalysen började med en syntaktisk helhetsbild av KT. Kopplingsanalysen visade att KT 

har en syntaktisk struktur med långa grafiska meningar. En del av dem innehåller 3-6 

syntaktiska meningar. De flesta meningarna innehåller mer än 1 huvudsats och flera bisatser. 

Analysen visade också att KT har en typisk spansk syntax med många olika satsförkortningar, 

sk. kvasisatser. De mest frekventa av dem är predikatslösa konstruktioner och 

nominaliseringar.  

      För att få svar på frågan hur textbindningen ser ut började jag med att analysera 

konnektivbindningen utifrån ett argumentationsskelett. Därefter analyserade jag referens-

bindningen och den retoriska bindningen. 

 

1. Konnektivbindning. Marina använder ett fåtal samordnande konjunktioner för att binda 

samman huvudsatser. Ett flertal skiljetecken skiljer huvudsatser åt. Bisatser inleds främst av 

subjunktionen que i betydelsen att, relativa pronomen och relativa adverb. Konjunktionella 

adverb har både en kausal och adversativ funktion i konnektivbindningen. Analysen visade att 
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Marina gärna använder olika verbfraser som antingen kan vara självständiga med metatextuell 

funktion, eller infogade eller appositivt tillfogade huvudsatser. Dessa fungerar som ett 

uttrycksalternativ till traditionella konnektorer och får i sin kontext ofta funktionen av en 

koncessiv och kausal konnektor. Författaren använder också skiljetecken såsom tankstreck, 

kommatecken och kolon i kausalt syfte, och de får en tydlig funktion i den interpersonella 

strukturen. 

      Denna typ av konnektivbindning är subtil eftersom de många implicita konnektorerna gör 

att det är kontexten som visar uttryckens textbindande funktion vilket ställer krav på läsaren 

och översättaren att verkligen förstå texten för att kunna se sambanden. Argumentations-

skelettet gav vid handen att texten främst präglas av tre konnektivbindande funktioner som 

jag avslutningsvis strukturerar här: 

 

o Koncessiv funktion. Koncessiva subjunktioner är ovanliga. Däremot är de kontext-

avhängiga verbfraserna vanliga och de fungerar ibland som argumentativa markörer. 

Ett tankstreck före verbfrasen får också funktion av konnektor.  

 

o Kausal funktion. Även de kausala konnektorerna är ovanliga. Endast 1 kausal 

subjunktion framträder 2 gånger i materialet. Däremot finns rikligt med exempel på att 

verbfraser bestående av självständiga, infogade eller appositivt tillfogade huvudsatser 

eller infinita verbkonstruktioner fungerar som konnektorer förutom prepositionsfraser, 

konjunktionella adverb, och skiljetecken. Den interpersonella strukturen är tydlig 

genom vissa av dessa konnektorer. Eftersom Marinas syfte är att förklara orsak och 

sammanhang för läsaren binder de samman innehåll och argumentation. 

 

o Adversativ funktion. I argumentationen uttrycker Marina ofta olika antitetiska 

förhållanden främst genom samordnande konjunktioner och konjunktionella adverb, 

men exempel på adversativ subjunktion finns också. I mitt material har jag inte hittat 

några implicita konnektorer som uttrycker motsättning. 

 

2. Referensbindning. Med tanke på essäns abstrakta innehåll och den ofta implicita 

konnektivbindningen blir det särskilt angeläget för Marina att ha en ”enkel” och tydlig 

referensbindning. Koreferens uttrycks nämligen till största del med pronominalisering och 

den syftar ofta tillbaka på infallsrikedom eller Kierkegaard. Dessa antecedenter får också 
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lexikala anaforer då Marina syftar tillbaka på dem med en upprepning eller ett synonymt 

uttryck. Exempel på resumptiva anaforer finns också. 

 

3. Retorisk bindning. Marina utnyttjar medvetet kontrastverkan. Detta märks explicit och 

implicit inte bara i konnektivbindningen utan också i den retoriska bindningen. Det 

förekommer rikligt med antiteser vilket gör att KT kan beskrivas ha ett tydligt adversativt 

framställningssätt. Upprepningar och frågor har också en sammanhållande funktion i texten. 

Den retoriska bindningen blir ett textuellt komplement till konnektivbindningen eftersom den 

konkretiserar det abstrakta innehållet samtidigt som den ger tyngd åt argumentationen. 

 

 

 

4. Slutord 
 

Marina gör en psykolingvistisk analys av ordet infallsrikedom för att belysa begreppets för- 

och nackdelar. Temat är ovanligt men också metoden och syftet. Författaren är väl medveten 

om detta faktum och därför argumenterar han koncessivt, kontrastivt och adversativt. Marina 

använder olika språkliga medel för att inte tappa bort läsaren när han i argumentationen går 

fram och tillbaka med små steg. Han garderar sig, pekar på orsaker, belyser ämnet med olika 

exempel och låter essän mynna ut i en kritisk hållning. Det polyfona textsamspelet hjälper 

honom att belysa temats innehållsliga komplexitet och den tydliga interpersonella strukturen 

och den klara argumentativa riktningen hjälper läsaren att förstå texten.  

      Min djupanalys bygger på 10 % av de översatta sidorna och jag har använt mig både av en 

intuitiv och av en kvantitativ metod. Förhoppningsvis ger de resultat jag kommit fram till en 

bild av hur argumentationen och textbindningen ser ut i Elogio y refutación del ingenio.  
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