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EL REGISTRE I EL GENERE EN LA LINGUISTICA

SISTEMICA

Entre les propostes actuals d'analisi de la variacio linguistica, que

es troben en contextos o discursos ben diversos, un dels conceptes

centrals es el de registre. Amb menor frequencia s'hi parla de genere.

En aquest article em proposo d'exposar algunes de les aportacions de

la linguistica sistemica en el camp de la variacio social de la llengua i la

seva descripcio socio-funcional i situar la visio de dos plans, genere i

registre, com a arees diferenciades.

L'elaborac16 d'una analisi de la llengua en relac16 amb el context es

una de les preocupacions centrals en la linguistica sistemica'. En

aquesta escola s'han adoptat dos conceptes fonamentals per a explicar

la variacio de la llengua en els textos en tant que productes de les acti-

vitats socials amb el llenguatge: el registre i el genere. La noc16 de re-

gistre ha estat la primera a rebre atenc16 com un dels components es-

sencials de la concepc16 semiotico-social de la llengua. La consideracio

del genere, en el sentit especific, i diferenciat del registre, que s'adopta

en la linguistica sistemica, apareix posteriorment. Tot i que em cen-

trarc sobretot en el registre i el genere, ve a tomb relacionar-hi altres

conceptes, en especial el de dialecte o varietat.

Dins de les exposicions generals sobre la variacio, el terme registre

s'enten de maneres forcca diverses. N'hi ha prou amb una ullada als ma-

nuals de sociolinguistica: no s'hi troba un acord ni sobre els conceptes

ni sobre la terminologia.
Per exemple, R. A. Hudson (1980/81) dona al terme varietat el

1. La linguistica sistemica es el nom amb que es coneixen els treballs i les idees, I'es-

cola si es vol, que giren a I'entorn de Michael Halliday, seguidor de J. R. Firth, una de

les escoles reconegudes amb el nom de funcionalista, o millor, socio-funcionalista. Ve-

geu-ne una presenaui6 sumaria, amb els seas precedents, a Sampson (1980).
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sentit general de manifestacio del llenguatge. Segons Hudson, una va-

rietat de llenguatge seria el conjunt d'elements linguistics de similar

distribucio social, entenent per social qualsevol configuracio de par-

]ants. Hudson esmenta, en aquest treball, diversos exemples de varie-

tat: ]'angles, el frances, ]'angl'es londinenc, ('angl'es dels comentaris de

futbol, ]'angles d'una determinada colonia de la conca nord-occidental

de 1'Amazones, el llenguatge usat per una persona determinada. Amb

aixo, Hudson enten, doncs, que qualsevol parametre pot servir per a

configurar una varietat, de manera que aquest concepte apareix apare-

llat amb el de -variacio linguistica>>: la nocio de «varietat» inclou exem-

ples del que normalment s'anomenarien Ilenguatges, dialectes i regis-

tres (terme que aproximadament, segons diu, significa «estil»). En

altres mots, una varietat, segons aquesta definicio, no es res mes que

un terme omnicomprensiu per a qualsevol tipus de variaci6 2. En la ma-

teixa obra, recollint les propostes presentades a Halliday et al. (1964),

Hudson comenta que la distincio dialecte/registre es necessaria pel fet

que es poden usar formes linguistiques diverses per expressar el ma-

teix significat en situacions diferents (Hudson (1980/81), 59).

Una altra visio es la de R. Wardhaugh (1986), un manual de socio-
linguistica mes recent, que presenta la variacio linguistica amb els ter-
mes de dialecte, estil i registre, a mes del de llengua. Hi afegeix els
-styles of speaking., que es referirien al fet que hom pot parlar for-
malment o informalment segons les circumstancies, terme que fa con-
trastar amb el de -registre» corn a conjunt d'items de vocabulari asso-
ciats amb grups professionals o socials. El terme registre queda
restringit, doncs, segons aquest segon autor, al vocabulari especific
dels grups socials.

Es despren de la lectura d'aquests manuals que el terme registre
s'introdueix amb una finalitat mes aviat classificatoria de les formes
linguistiques i corn a solucio per als problemes de 1'abast del concepte
de dialecte. Es veura, pero, corn en el proposit de la linguistica siste-

2. Vegeu Lamuela (1985/87: 94) per a un us especific de ,varietat' , assimilable a dia-

lecte, opcio motivada per a... evitar al maxim aquest darrer terme [dialectel, que molt

sovint s'ut]'litza amb fortes connotations ideologiques i que, a mes, to el sentit traditio-

nal de varietat geografica>>.
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mica apareix nomes lateralment aquest us del terme: la seva utilitzaci6

preten inserir-se en una teoria operativa de 1'us social de la llengua. M.

A. K. Halliday, que encapcala la linguistica sistemica, recull les heren-

cies de l'escola de Praga i de J. R. Firth.

Si per una banda J. R. Firth es considera el predecessor immediat

d'aspectes essencials de la linguistica encapcalada per M. A. K. Halli-

day (anomenada tambe neofirthiana), per una altra, Halliday es vincula

tambe amb l'escola classica de Praga, a una major distancia temporal i

conceptual. El Cercle de Praga considera la variacio funcional i social

com un element ineludible de la descripci6 de les llengues. A la tercera

de les Tesis de 1929, intitulada <<Problemes des recherches sur les lan-

gues de diverses fonctions», es diu:

,,a) Sur les fonctions de la langue.
L'etude d'une langue exige que Pon tienne rigoureusement compte de la

variete des fonctions linguistiques et de leurs modes de realisation daps le

cas considers. Lorsqu'elle n'en tient pas compte, la caracterisation, soft
synchronique, soft diachronique, d'une langue quelconque s'en trouve
necessairement deformee et, jusqu'a un certain point, fictive. C'est d'a-
pres ces fonctions et ces modes que changent et la structure phonique et la
structure grammaticale et la composition lexical de la langue.» (:14)

I es consideren pertinents, en l'ordre de les funcions de la llengua,

les diferencies entre el «llenguatge intern- i el «llenguatge manifest-;

entre el «llenguatge intellectual- i el «llenguatge emocional-; entre el

«llenguatge practic- i el «llenguatge teoric o de formulaci6-. Mes en-

davant s'hi explicita que aixo no s'ha de situar en la parole de Saussure

sing que, per la rao que es convencional i pel principi de <<realisme la

llengua no es pot estudiar sense tenir en compte la variaci6 funcional.

A continuaci6, apareixen a les Tesis els -modes- de manifestaci6 lin-

guistica:

-Les modes de manifestations linguistiques sont: d'une part la mani-
festation orale, que se subdivise selon que 1'auditeur voit le sujet par-
lant ou ne le volt pas, d'autre part ]a manifestation ecrite; et en second
lieu le langage alternatif avec interruptions et le langage monologue
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continu. Il est important de determiner quels modes s'associent avec
queues functions et dans queue mesure.» (:15)

I, com a tercer dels objectes que el linguista ha d'observar, s'hi afe-

geix que la cohesio social, professional, territorial i familiar, dona lloc

a

«un melange de systemes linguistiques dans les langues citadines. Dans
cet ordre d'idees rentrent le probleme des langues pour les relations
interdialectales (langues dites communes), celui des langues speciales,
celui des langues adaptees aux relations avec un milieu de langue
etrangere, et celui de la distribution des couches linguistiques dans
les villes.>> (:15)

De la lectura de les Tests de Praga es despren que per a I'estudi de
la llengua cal tenir en compte dos factors: el de la funcio de la Ilengua i
el dels modes de manifestacio de la llengua, i a mes un tercer element:
('ambit de la Ilengua comuna, els llenguatges especials i els dialectes
socials -fent servir termes mes recents per als dos darrers.

L'angles J. R. Firth, al qua] he al-ludit mes amunt corn el precedent
mes immediat de la linguistica sistemica, se situa en una posicio sem-
blant a la dels praguencs, potser amb un to mes radical:

<<The multiplicity of social roles we have to play as members of a race,

nation, class, family, school, club, as sons, brothers, lovers, fathers, wor-

kers, churchgoers, golfers, newspaper readers, public speakers, involves

also a certain degree of linguistic specialization. Unity is the last con-

cept that should be applied to language. Unity of language is the most

fugitive ofall unities, whether it be historical, geographical, national, or

personal. There is no such thing as une langue une and there never has

been.,, (1935/57:29)

Per a Firth, el concepte de -context de situacio» es essencial per a
l'estudi del significat linguistic. Adopta el terme de B. Malinowski, el
qua], des de l'antropologia, havia fet veure la importancia que te, per al
significat, el context, que presenta en dues instancies diferenciades: el
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context de cultura i el context de situacio. Firth (1950/57: 182) pre-

senta el context de situacio com una construccio esquematica aplicable

als fets de llenguatge en la qua] es combinen elements pertanyents a les

tres categories seguents:

A. Els fets pertinents dels participants: persones, personalitats.

(i) L'accio verbal dels participants.

(ii) L'accio no-verbal dels participants.

B. Els objectes pertinents.

C. L'efecte de l'accio verbal.

I hi afegeix que, d'aquesta manera, els contextos de situacio i els ti-

pus de funcio del llenguatge es poden agrupar i classificar, de forma

que ban de constituir la base de les tecniques de la linguistica descrip-

tive per a descobrir els significats. Per a Firth, els significats no es po-

den descriure en una Bola analisi, a un so] nivell.

Segons el mateix Firth, aquesta v1si6 se situa a molta distancia de

1'estructuralisme de Saussure, que titila de mecanicista. Firth mani-

festa que ell es troba ]luny de la idea de subjecte parlant, que s'associa

amb la individualitat. Hi contraposa el concepte de personalitat: cada

persona social es un feix de personae, mes que no pas una entitat indi-

vidual.

.There is the element ofhabit, custom, tradition, the element of the past,

and the element of innovation, of the moment, in which the future is

being born. When you speak you fuse these elements in verbal creation,

the outcome of your language and of your personality. What you say

may be said to have style, and in this connexion a vast field of research

in stylistics awaits investigation in literature and speech.,, (Firth

1950/57: 184)

El concepte de personalitat de Firth correspon al de l'-home so-

cial,, de Halliday, que deriva de la consideracio dels rols dels individus

en la societat.

-Social roles are combinable, and the individual, as a member of a so-
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ciety, occupies not just one role but many at a time, always through the
medium of language. Language is again a necessary condition for this
final element in the process of the development of the individual, from
human being to person of the development of the individual, from hu-
man being to person to what may call "personality", a personality being
interpreted as a role complex.,, (Halliday 1978: 15)

M. A. K. Halliday i els sistemicistes recullen part del pensament de
1'escola de Praga i de J. R. Firth i els elaboren, amb opcions diverses,
en intents de formular una proposta general per a 1'explicaci6 del fun-
cionament de la llengua en contextos socials. En tots aquests intents,
el concepte de registre hi fa un paper central.

El registre apareix per primera vegada en ('ambit de la linguistica
d'herencia firthiana l'any 1964, en la publicacio de M. A. K. Halliday,
Angus McIntosh i Peter Strevens The Linguistic Sciences and Language
Teaching. La formulacio es presenta en contrast amb la nocio de dia-
lecte: es veu el dialecte com la variacio condicionada per l'usuari i el re-
gistre com la variacio condicionada per 1'6s. Els antecedents immediats
son un treball de T. B. W. Reid de 1956, el primer a utilitzar el terme
registre, i el desenvolupament elaborat per jean Ure'.

A Halliday et al. (1964), el registre s'enten com el conjunt de trets
formals diferencials, sobretot de lexic i de gramatica (i en algun cas de

3. Per a aquestes referencies vegeu Halliday (1978: 110). La nocid de registre es de-
senvolupa tambe en ambits francesos. Paquette (1983/85) es un interessant article clue
exposa la superacio de la nocio de «niveii -que havia aparegut els anys 50 a Franca en
estudis d'estilistica-, concepte que en els 70 i els anteriors s'havia utilitzat per a tractar
la variacio social de la Ilengua. Aquest autor es refereix a un treball de Guy Bourquin
del 1965 com el primer pas en que es proposa la nocio de registre>>, tot conservant par-
cialment la nomenclatura dels «nivells, per indicar ,nivell socio-cultural,, en el sentit
que "com mes amunt es col•loca el nivell S660-cultural el ventall de registres tendeix a
obrir-se i a matisar-se mes». La introduccio del terme >,registre,, va acompanyada do la
idea que la variacio linguistica no es pot presentar com a estrats horitzontals superpo-
sats, almenys en bona part, tal com suggeria el terme > nivell>'. La nocio de nivells tinguc
resso en els anys setanta a Catalunya a partir d'una aplicacio matussera al catala feta per
Lopez del Castillo (1976) en la qual es proposa de situar els >'dialectes socials, en una
escala vertical formada per la gradacio elevat-normal -mitja-baix. En aquest treball els
nivells es fan equivaldre als registres.
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pronunciacio'), seleccionats en funcio del context, es a dir, les cir-

cumstancies en que s'usa la llengua. Els parametres que es consideren

operatius en la descripcio i la classificacio dels registres son el -camp-,

el -mode,, i P«estil> i es defineixen, en l'obra citada, de la forma se-

giient:

-"Field of discours" refers to what is going on: to the area of operation

of language activity . Under this heading, registers are classified accor-

ding to the nature of the whole event of which the language activity

forms a part.
(...) "mode of discourse", (...) refers to the medium or mode of the lan-

guage activity , and it is this that determines , or rather correlates with,

the role played by the language activity in the situation . The primary

distinction on this dimension is that into spoken and written language,

the two having, by and large, different situational roles. In this connec-

tion , reading aloud is a special case of written rather than of spoken

language.

(...) "style of discourse", which refers to the relations among the partici-

pants . To the extent that these affect and determine features of the lan-

guage, they suggest a primary distinction into colloquial and polite.

(...)» (Halliday et al. 1964:90-2)1

El tercer component, en treballs posteriors, s'anomenara -tenor>>

en Iloc d'-estil>>, seguint una proposta de Spencer i Gregory del mateix

any 1964 (Halliday 1978: 33). El nou terme evita la multiplicitat de

significats amb que s'associa la paraula -estil>>.

Mes endavant, alguns autors han adoptat un esquema de quatre com-

ponents. J. Ure i J. Ellis (1974) separen dels tres parametres que s'han es-

mentat del de les funcions generals de la llengua. Inclouen en aquest quart

component, per una banda, si el llenguatge esta inserit en una activitat

practica o no, i, per una altra, la funcio narrativa, la funcio didactica, etc.

M. Gregory i S. Carroll (1978/86) estableixen, a mes dels parametres del

camp i del mode, la diferencia entre to personal i to funcional.

4. «Some registers (...) have distinctive features at other levels, such as the voice quality
associated with the register of church services,, (Halliday et al. (1964:88) ).

5. Aquesta formulacio es troba recollida a Vallverdu (1973: 77-81).
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Aquesta proposta de quatre components ha tingut forca partidaris

en catala, seguint, sobretot , el llibre de Gregory i Carroll. I. Mari

(1985) fa servir els termes -tenor funcional » ( o proposit ) i -tenor im-

personal » ( o nivell de formalitat ) >, que tambe apareixen a Castella

(1992: 121 ). L. Payrato ( 1988:45 ) utilitza -tenor funcional » ( el -pro-

posit comunicatiu ») i ,to interpersonal . X. Lamuela ( 1985/87:105) hi

afegeix un parametre mes, amb la qual cosa presenta cinc components

del registre : - l'expressio dels papers assignats a les persones implica-

des en el discurs » i la «funcio del discurs >>, el -domini del discurs-, la
-forma del discurs » 1 l'-estandardicitat>.

En definitiva , si prescindim de 1'adequacio de la terminologia i les
definicions, es pot veure com es forca general, en ]' ambit conformat
pels treballs que recullo , que el -proposit » es consideri un component
separat dels altres '. Evidentment , aquesta posicio mena a una reestruc-
turacio dels significats dels altres components.

A mes d'aquesta questio, es interessant d'observar com, en els pri-

mers desenvolupaments , el registre va ser concebut en termes lexico-

gramaticals . Despres el concepte sofrira una modificacio en el sentit

que es veura en termes semantics i no pas com una mera agrupacio de

formes.

El registre , en aquella primera formulacio que s ' ha citat rattles

amunt, compren les varietats lingiiistiques que apareixen quan s'ob-
serva que fa la gent amb la llengua. Els registres diferirien per les for-

mes que tria l'usuari de la llengua segons la situacio . No es pas que Ia

6. Seguint un treball de J.-M. Adam , Mari considera que en el tenor funcional hi ca-
ben les categories «narratiu , descriptiu , explicatiu , argumentatiu , injuntiu , predictiu,
conversacional i retoric». En un treball anterior, d ' intencio mes divulgativa , s'hi referia
simplement amb el terme <proposit o intencionalitat » ( Mari (1983 : 34-5)).

7. Les raons arguides per Halliday per a considerar tres components son fonalmen-
talment les d'establir una connexio coherent dels parametres generals del registre amb
els components d'una gramatica decididament funcional. L'espai no permet de desen-
volupar aixo aqui ; valgui , pero, esmentar que en la gramatica funcional hallidaiana -de-
senvolupada darrerament a Halliday ( 1985)- s'estableixen correlacions entre el regis-
tre i els components funcionals de la gramatica : el camp correlaciona amb la funcio
ideativa, el tenor amb la funcio interpersonal i el mode amb la funcio textual. Per a mes
details sobre les diferencies en la formulacio del registre, vegeu Young (1985), clue
compara set obres angleses.
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situacio material tingui implications directes en els registres: el que cal

es reconeixer unes categories especffiques que relacionin significativa-

ment el context amb la llengua, tot i que sembla raonable reconeixer

que hi ha tipus diferents de situacio material que corresponen a dife-

rents registres. D'aquf que aparegui l'adjectivacio «discurs- en els pa-

rametres per a l'analisi del registre: camp del discurs, mode del discurs

i tenor del discurs.

Als anys 70 apareix, en la linguistica hallidaiana, una manera dife-

rent de com s'ha d'entendre el registre. La diferencia es que si fins

aquestes dates es parlava del registre com a selecc16 de formes, ara

s'explica en termes semantics. Aquest canvi va d'acord amb la concep-

tualitzacio de la llengua com a «potencial semantic, una de les idees

centrals de la linguistica sistemica, que s'exposa en el recull de treballs

de 1978 de Halliday, escrits poc abans, que duu per tftol Language as

Social Semiotics. El registre es mes que, i inclou tambe, les formes dife-

rencials condicionades pel context, es el significat potencial o allo que
es pot <<significar>> en determinades configuracions del context, i in-

clou les seves realitzacions lingiifstiques.

La concepcio <<semantica- del registre apareix ja a Cohesion in En-

glish, obra del 1976:

<<The register is the set of meanings, the configuration of semantic pat-

terns, that are typically drawn upon under the specified conditions,

along with the words and structures that are used in the realization of

these meanings.,, (Halliday i Hasan 1976:23)

A Halliday ( 1978) es pot veure mes desenvolupada aquesta con-

cepcio. Com a il•lustracio , considerem les diverses possibilitats de

«distancia social - expressada mitjancant la llengua. Aquests significats

de registre , dins l ' escala de , distancia social ,,, en catala, es poden ex-

8. De vegades aquesta nova posic16 s'enten, en altres linguistes, en el sentit que, do-

nat el registre en termes lexico-gramaticats, s'hi poden veure implications semantiques,

tal corn diuen Gregory & Carroll (1978/86: 28 i 107). En Halliday, pero, no es tracta de

reflexos semantics de la tria de formes, sing que el registre s'ha de considerar integrat

per conceptes d'ordre semantic.
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pressar mitjancant les formes lingiistiques <<voste», <<vos» i «tu,,. L'ac-

tual perdua progressiva del «vos» representa no solament el desus

d'una forma linguistica, sino una reduccio de les possibilitats de signi-

ficar la distancia social; el sistema catala de tres possibilitats passa a es-

devenir un sistema de dues possibilitats, com el frances o I'espanyol.

Joan Coromines (1958/74), aplicant implicitament el pensament es-

tructuralista, ho exposa en aquests mots:

<<Frances i castella son Ilengues que no tenen mes que dos tracta-
ments; d'altres, corn Tangles o les Ilengues classiques, nomes en te-
nen un; d'altres en tenen tres, com el catala; d'altres (el javanes per
exemple, i en certa manera el portugues) en tenen mes de tres i mes
de quatre. Es el sistema el que importa abans que tot, i el sistema
castella es identic al frances encara que els mots siguin diferents.<'
(:89)

Les raons de la desaparicio progressiva del «vos» en la societat cata-

lana actual tenen a veure, sens dubte, amb la pressio cultural exercida

per cultures alienes. El pas al sistema de dos valors consisteix en la per-

dua de la diferencia de significats associats a <<vos> -<tractament cor-

dial i decoros alhora»-, i a <<voste» -«cerimonios, sovint fred i distant

(...), propi per a persones de sexes diferents i per als casos de diferen-

cia considerable d'edat o de posicio social, en el mon rural usat per a

dirigir-se <a un superior o a un enemic o almenys un que insistim a

mantenir a distancia» -. Aquests valors de significat componen el re-

gistre, valors que es realitzen en la llengua de maneres diverses. En el

cas del tractament no es redueixen a 1'aparici6 de les formes pronomi-

nals, sing que s'expressen tambe amb les terminacions verbals corres-

ponents, i amb una tensio particular del discurs, que no es pot identifi-

car directament en formes linguistiques concretes.

Els treballs dels darrers anys han incidit en l'afinament dels valors

que s'han de considerar en els parametres del registre. R. Hasan (Ha-
lliday i Hasan 1985) ofereix una elaboracio dels aspectes integrants del
camp, del tenor i del mode. A mes de definicions mes acurades, s'iden-
tifiquen diversos subapartats dins dell components generals. Conside-
rem, a continuacio, el cas del mode tal com el presenta aquesta autora.



El registre i el genere en la lingtiictica cistcnrica 263

El primer subcomponent del mode considera si la llengua hi es

constitutiva o subsidiaria. Aixo formaria una escala que va des de les

activitats en que la llengua es tot el que passa, com en els generes « lite-

raris>, en que tot esta constitult per material linguistic, fins a multiples

activitats socials en que el Ilenguatge n'es nomes una part. Per exem-

pie, en l'activitat social de comprar-i-vendre, les expressions lingufsti-

ques no son l'unic que hi apareix, sing que cal considerar els intercan-

vis de mercaderies i diners.

En segon 11oc, un altre aspecte del mode observaria si el proces es
compartit o no. En un dialeg, en una entrevista, el text no el fa un sol
autor. Pero no es imprescindible que l'autoria del discurs sigui com-
partida: la presencia d'un oient, o d'una audiencia, i les seves reaccions,
expressades amb la gestualitat, conformen el text del parlant sensible
al receptor d'una manera determinada. Els professors o els conferen-
ciants habils poden variar la seva estrategia linguistica al Ilarg d'una ex-
posicio atenent les reactions dels qui escolten.

I, en tercer lloc, caldria considerar el medi, que pot ser parlat o es-

crit, que determina una complexitat gramatical i una densitat lexica de-

terminades -en termes relatius, 1exicament, la llengua escrita es densa,

mentre que la llengua parlada es esparsa (Halliday 1985/89:62). No es

poden confondre, segons diu convincentment Hasan, el canal fonic o

grafic, amb el medi parlat o escrit.

Hasan, a mes d'aquestes precisions, introdueix el terme ,configu-

racio contextual>' per a anomenar el conjunt de selections operades en

cada un dels parametres -camp, tenor i mode- en un cas determinat:

en un text concret com a tal, o com a representant d'un genere. El

concepte recull el fet que les options lingufstiques molt sovint estan
governades per una combinacio de variables determinada mes que no

pas pel camp, pel tenor o pel mode independentment (Halliday & Ha-

san 1985/89:56).

A Halliday et al. (1964), el genere, concebut amb una accepcio mes
general que la de «generes literaris>>, ocupava un espai dins del mode
del discurs. S'hi explica de la manera seguent: despres dels modes pri-
maris, el parlat i I'escrit, es poden reconeixer modes secundaris. El que
es reconeixeria com a registre periodfstic es podria subclassificar a
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posteriori en reportatge, comentari editorial, cronica de fets diversos,

etc.

En els treballs que parlen dels registres apareix el terme «estructura

generica>>. Aixf, a Halliday (1977), on s'analitza una faula, es considers

('estructura generica com un element de la textura o aqualitat,, que te-

nen els textos en ser considerats com a tals.

En els escrits de Halliday no se so] trobar una diferenciacio d'am-

bits entre registre i genere: el genere s'inclou dins del registre com un

dels seus components. Aixo es pot veure en els seus comentaris sobre

el conte traditional. Indica que hi ha indicis de registre en determinats

items i posa l'exemple seguent:

<(...) sometimes wefind that a particular register also has indexical fea-

tures, indices in the form of particular words, particular grammatical

signals, or even sometimes phonological signals that have the function

of indicating to the participants that this is the register in question, like

(...) once upon a time. , Once upon a time - is an indexical feature that

serves to signal the fact that we are embarking on traditional tale,

(Halliday 1980/84:39)

Es clar que, en aquest cas, es refereix a formes lingufstiques parti-

culars que ens permeten de dir que estem davant d'un tipus de text de-

terminat. El mes rellevant, pero, es identificar una estructura de ge-

nere que permeti de descobrir els requisite imprescindibles que es

demanen a un text perque es consideri de tal o tal genere, a mes de qui-

nes caracterfstiques son opcionals.

En l'estudi de R. Hasan (1981/84) sobre les narrations anomena-

des ,nursery tales. (contes infantils), l'autora identifica el Potencial

d'Estructura, el qual es pot representar de la forma seguent:

[(<Situacio> ^) Fet initial/'] Fet seguent 'Fet final I (Final) (Moral)]

Els parentesis rodons indiquen elements opcionals -els que no

hi queden inclosos son obligatoris-. Els parentesis quadrats, que

('element es pot trobar realitzat lingufsticament inclos dins d'un altre
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element de l'estructura. El punt volat indica que l'ordre es reversi-

ble amb 1'element anterior; i el signe A, que l'ordre es relativament

fix.

Hasan explica els significats centrals d'alguns d'aquests compo-

nents. En el component anomenat Situacio -que es realitza, entre al-

tres possibilitats, mitjan^ant formulations com Net aqui que una ve-

gada hi havia un pages...,,- hi ha el significat -distancia temporal>> -el

temps de la narracio no es concreta i s'interpreta com un temps allu-

nyat- i el significat -impersonalitzacio» -ni al narrador ni a 1'audien-

cia se'ls assigna cap paper en la narracio-. Per aquests factors, aquest

genere es diferencia de les narrations d'experiencies personals (Hasan

1981/84:106); ambdos alhora es podrien considerar generes especifics

dins el genere narratiu general.

Si en els treballs que hem comentat el genere se situa, mes o menys

explicitament, dins de la variacio del registre o dependent d'algun dels

seus components basics, J. R. Martin (1985) aporta una consideracio

diferent de 1'espai que ocupa el genere. Genere i registre s'entenen, se-

gons Martin, com dos sistemes semiotics separats.' Els generes repre-

senten «tipus d'activitat realitzada linguisticament» en una cultural en

el sentit que son constructions del context de cultura en el qual ope-

ren els parlants. Els registres, en canvi, representen activitats en un

context de situacio dins d'una cultural de manera que les seleccions

que es fan en el registre -les de camp, tenor i mode- estan condicio-

nades pel genere. La diferencia remet directament als conceptes de

context de cultura i context de situacio que havia establert B. Mali-

novski als anys vint, assumits per J. R. Firth i posteriorment els siste-

micistes. Els generes estan orientats a un objectiu. El proposit o objec-

tiu se situa, segons Martin, en un sistema semiotic diferenciat del

registre. El -tenor funcional», identificat en els treballs citats abans

com a quart parametre del registre, se situaria en un ordre diferent: el

del genere.

El quadre seguent il•lustra la proposta de Martin:

9. D'altres autors prefereixen parlar de plans (Ventola (1988) ), un terme de conno-

tacions menys compromeses.
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Quadre 1. El genere, el registre i la llengua a Martin (1985)

genere

registre

Ilengua

Basant-se en aquesta idea, Richardson (1991:178) ofereix un es-
quema alternatiu:

Quadre 2. Contextos, genere, registre i llengua a Richardson (1991)

La diferencia amb el primer esquema es que aquest sembla donar a
entendre que es tracta de conjunts inclosos, en el sentit que tot alto
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que hi ha en un text esta marcat per un registre i per un genere. Si el

«llenguatge com a text< inclou tot el llenguatge, podriem suposar que

no hi ha formes o fragments de text que no estiguin marcats per un ge-

nere i una configuracio de registre. Malgrat que aixo es pugui posar a

discussio, l'esquema alternatiu de Richardson posa emfasi en una hi-

potesi central de 1'enfocament funcional: la llengua -els textos- estan

inserits sempre dins d'un context".

Sembla particularment util la concepcio del genere com a configura-

cio textual conformada per una cultura en funcio d'un proposit. Seria

un espai que aplegaria, a mes de la funcio del discurs (o tenor funcional)

els <<formats>' que esmenta Lamuela (1985/87) -entre els quals l'autor

considera els generes literaris''-. Separar el genere, entes com proposit

i estructura generica, dels registres, permet observar l'origen de la ma-

jor o menor plasticitat de I'activitat linguistica i dels seus productes, els

textos. Mes enlla d'un exemple evident com el de la instancia, que per-

met un marge d'opcions forca reduft, es pot observar com hi ha generes,

tipicament configurats per una cultura, que fixen uns valors en el regis-

tre. Aixf, per exemple, una Ile] o un judici serien generes que estableix

un camp, un tenor i un mode relativament poc variables; en una Carta, en

canvi, la variabilitat en el registre es cons iderablement mes gran.

Alguns autors, com J.-M. Paquette o R. Fowler''-, s'han manifestat

raonablement esceptics alhora de plantejar-se la possibilitat d'establir

el conjunt de registres d'una llengua. A aixo es podria respondre que

amb la consideracio de les restriccions imposades pels generes, l'ob-

servacio dels registres es fa mes abastable i organitzada.

10. Aquesta proposta ha tingut alternatives: R. Melrose (1988: 80), per exemple,

identifica tres plans: registre, discurs i codificacio. El genere formaria part del pla del

discurs.

11. "Es pot concebre un gran nombre de formats diversos: pensem en les Iletres, les

instancies, els telegrames, els diversos generes i subgeneres literaris...» Reserva, per

tant, el terme «genere,, per at sentit mes tradicional. Una dificultat terminologica, pot-

set menor, es que la frontera entre els formats literaris i els que no ho son es dificil o

impossible d'establir en termes de categories linguistiques i contextuals.

12. "1 am not particularly wedded to the notion that a language consists of a set of re-

gisters: there are considerable procedural difficulties in drawing the boundaries between

them, and, significantly, few "registers" have been defined with any precision.,, (Fowler

(1991: 36)).



_'68 Vi zi r Lima

Hipoteticament es podrien combinar totes les variants dels tres pa-

rametres del registre entre elles (Payrato 1988), pero es purament una
ficcio si observem la realitat social. Les restriccions imposades pels ge-

neres expliquen que no totes les possibilitats de combinacio de camp,

tenor i mode es poden donar. Martin (1985:250-1) expressa aixo dient
que hi ha forats (holes) en els paradigmes dels registres d'una cultura.
Podem suposar raonablement, diu Martin, que no hi ha cultures en

que apareguin conferencies academiques sobre com escriure a ma-

quina. Hi ha camps, com aquest, que no es combinen amb un mode

que sigui un monoleg de reflexio abstracta i un tenor consistent en
una gran distancia social entre qui parla i l'auditori, components habi-

tuals de les conferencies academiques. Pero aquesta situacio es pot
imaginar en una comedia que pretengui tenir efectes humoristics. Es

interessant de veure com un dels recursos per provocar efectes de sor-
presa es establir combinacions inhabituals de camp, mode i tenor. La

literatura del segle xx ofereix exemples d'aquestes combinacions.

La narracio de Kafka «Un report per a una Academia- to aquest

component de combinacio sorprenent. Un cas semblant, corn en po-

driem trobar d'altres en la literatura contemporania, es troba al primer

capitol de I'Ulisses de J. Joyce en que, mitjancant la ficcio del genere

novel•listic, es combina un camp, la vida domestica, amb el ritual reli-

gios catolic, els quals, fora de la ficcio literaria, son excloents:

<.Solemnement , el rabassut Boc Mulligan aparegue al capdamunt de
I'escala portant un bol d 'escuma amb un mirall i una navalla plans a
sobre. Per darrera , I'oreig del mati aguantava suaument la bata groga

descordada . Al4a el bol salmodiant:

- Introibo ad altare Del'.
(...)» (tr. de J. Mallafre, p. 7)

Son dos casos exemplars per veure que la literatura -els sews gene-

res- to una funcio particular, ben diferent, per dir-ho aixi, de les fun-

cions practiques de 1'6s de la llengua en contextos de la vida corrent.

X. Lamuela esmenta aquesta funcio fictiva i la diferencia de les altres

funcions del Ilenguatge (Lamuela 1986:103). En tot cas, amb la litera-



El registre i el genere en is linguistics szstentica 269

tura estem davant d'un tipus de llenguatge diferenciat que no es pot

identificar ni per les formes linguistiques ni per les configuracions de

registre. Es en una area jerarquicament superior que s'identifica alto

que es literatura : 1'area del genere . No es pertinent , doncs, de parlar de

registres literaris, sing de generes i subgeneres literaris , els quals es po-

den identificar , en part, pets proposits i per les estructures generiques.

Com diu Hasan (1978:244):

"(...) the remarks that have been made about the relationship between

values of the CC [configuracio contextual) and elements of the text

structure would seem not to apply to verbal artefacts and will give none

but disappointing results if applied to Middlemarch or War and Peace.

The schema seems best suited to small self-contained verbal interac-

tions, and will probably pose some very interestint problems if extended

to the analysis of texts which must display continuity either by explicit

allusion to other verbal interactions as in the case of citing precedents in

law or to such established events as , say, the broad cast of news."

En l'evolucio cultural i ideologica i les seves relacions amb la llen-

gua, s'observen canvis en els valors dels parametres del registre. Com a

exemple, es pot posar el cas de les fluctuacions de la distancia social en

espais de comunicacio determinats , com l'ensenyament , el llenguatge

administratiu o el Ilenguatge legislatiu. La democratitzacio, la voluntat

d'apropament dels poders a la ciutadania o altres canvis ideologics

comporten canvis en 1'actuaci6 linguistica " que es reflecteixen en els

significats dels contextos del discurs linguistic. Hi ha generes mes es-

tatics al llarg del temps que altres.

13. Per veure un cas analitzat , es pot acudir a Particle de F. Bowers ( 1988) en el qual

s'examinen els efectes linguistics del tractament del Tema en les propostes de Bentham

sobre el llenguatge legislatiu . Bentham, el 1839 , redacta una obra titulada Nomography,

en la qua] -his concern is with the practical purposes of legislative language, and it leads

him to two interconnected principles : first, that law is "addressed always to a person or set

ofpersons at whose hands compliance is constantly looked for" in respect to their intellec-

tual, volitional and behavioural capacities (Bentham (1839: 233)); second, that the form

of law as the subservient but essential instrument of the matter of law should be principally

concerned with facilitating the reader 's understanding of legal provisions - de manera que

proposa formes determinades en funcio d'aquest proposit de facilitacio.
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Hi ha generes que limiters considerablement les possibilitats de tria
dels valors del registre, corn poden ser els de les diverses facetes del
Ilenguatge juridic o el de les cerimonies. Hi ha generes molt dinamics
-a mes dell literaris-, com els de la publicitat, en que la innovacio to
la funcio de captar l'atencio de l'audiencia. I hi ha tambe un tipus de
publicitat mes estereotipada, per exemple la dels productes de neteja,
que van dirigits a una personalitat conservadora: la de les mestresses de
casa. El proposit es el mateix: induir a comprar un producte; els valors
del registre, pero, poden variar considerablement segons a qui vagi di-
rigit l'anunci. Si I'anunci va dirigit a la joventut pot ser convenient fer
servir formes de ('argot, les quals serveixen d'apropament i d'intromis-
sio en el grup.

La diferenciacio de les arees del genere, del registre i de la Ilengua
es convenient per a la diferenciacio entre Ilengua estandard i Ilengua
comuna -o codificada, que sovint tambe s'anomena estandard-. X.
Lamuela i J. Murgades desvetllen els dos significats del terme «Ilengua
estandard,:

-Standard language es un terme encunyat des d'una perspective que

confon I'existencia d'una Ilengua codificada amb la seva vigencia

com a model linguistic actiu, assumit pels parlants com a norma im-

plicita apropiada als usos que tenen valor referencial. Nosaltres, en
canvi, distingim la Ilengua simplement codificada de la Ilengua est in-

dard.» (Lamuela i Murgades: 79)14

Es a dir, una cosa es I'existencia d'una Ilengua normativa, que to un
caracter referencial, i una altra es que aquestes formes apareguin en les
activitats socials. La Ilengua estandard seria la que s'identificaria amb la

configuracio de registre que es requereix en determinats generes, corn

els de comunicacio de massa -generes amb el proposit d'una amplia
difusio-. La Ilengua comuna o codificada -la Ilengua literaria de Fa-

bra- es una variant disponible per a aquelles configuracions de regis-

tre i aquells generes. Amb la Ilengua comuna o codificada entrariem,

14. Vegeu, tambe, Lamuela (1985/87: 98).
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per altra banda, en un ordre diferent d'objectes linguistics , els que es-

tan relacionats amb els usuaris d'una llengua - el terreny dels dialectes

i els valors socials que s'hi associen -. La llengua comuna es la dels

usuaris instructs en una varietat elaborada . Les implicacions evidents

dels generes I els registres amb els dialectes - esbossades esquematica-

ment, per exemple , a Halliday & Hasan ( 1985/89: 41-2)- farien que

m'allunyes de 1'objectiu d'aquest article.

Amb les consideracions que s'han presentat fins aqui, el quadre de

Martin ( 1985) es podria completar de la manera seguent:

Quadre 3. Arees de descripcio socio-funcional de la llengua

Context de cultura

Genere : proposit,

estructura generica

Context de situacio

Usuaris

Llengua com a text Llengua com a varietat:

llengua comuna,

dialectes geografics i socials,

llenguatges sectorials,

argots

En aquest quadre s'inclou la idea que les varietats , a mes d'estar

condicionades per l'usuari , tambe ho estan pel registre , i alhora, a un

nivell mes alt , pel genere . Amb aixo es vol dir que hi pot haver parlants

que dominin diverses varietats - en les societats escolaritzades , els in-

dividus solen dominar el dialecte <<natural>> (geografic i/o social) i la

varietat comuna que s'apren a l'escola , als mitjans de comunicacio i en

el contacte amb els individus que la practiquen -, cosa que configura el

Kegistre: camp

tenor

mode
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que s'ha anomenat el repertori. La tria d'una varietat o altra, almenys
en part, esta condicionada pel registre.

La diversitat de conceptual 1tzacions que es fa del registre, segons
s'ha exposat, nomes en part, en aquest article, apunta cap a la possibili-

tat d'entendre'l com una nocio prote'iforme. Lemke (1985) recull les
diverses facetes que es presenten en el concepte de registre i hi indica

que es una nocio -usefully protean-. Es pot veure el registre, segons

Lemke, de cinc maneres diferents:

1. Com a sistemes paradigmatics de discurs que proporcionen una
tipologia de textos segons les seleccions gramaticals -la complexitat

de les clausules, posem per cas-, es a dir, que permet observar com

s'assemblen, o com es diferencien les formes gramaticals triades en els
textos: una <<topologia>> per al conjunt dels textos. Aquesta topologia

fara veure si hi ha registres -perduts• o <forats• en una societat.

Aquests ,buits>> poden jugar un paper en el manteniment de I'estabili-

tat de l'ordre social d'una comunitat.

2. Com a restricci6 del potencial total de significat d'una llengua,
en el sentit que en un registre particular nomes es realitza una porcio
d'aquest potencial. Els textos d'un mateix registre no nomes compar-
teixen certs trets linguistics formals, sino que fan nomes determinades
menes de significat. Si els significats dels registres ,perduts>> es pro-
dueixen, aixo representa un punt critic en el canvi de potencial i una
desestabilitzacio de 1'ordre social anterior.

3. Com a tipologia dels contextos de situacio: el -camp- caracte-

ritza la mena d'activitat; el -tenor. distingeix les situacions pets papers

o rols en la interaccio social; el -mode,> caracteritza les diferents mane-

res com s'usa el llenguatge. Aqui Lemke inclou, a mes del medi de co-

municaci6, els patrons retorics i de genere".

4. Com a practiques sistematiques per desenvolupar certs recur-

sos del sistema de la llengua per a proposits particulars en contextos

de situacio.

15. Vegeu Milian (1990) per a I'analIs i de la tipologia textual que partiria dels regis-
tres en contrast amb altres propostes.
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5. Com a sistema semiotic per dret propi enure la semiotica del ge-

nere, que captura la tipologia de lee accions socials amb significat, i la

semiotica propia de la llengua (fonologia, lexicogramatica i cohesio del

discurs), segons ho presenta Martin (1985). La llengua seria 1'ancora

de tot el sistema de significat.

Lemke se centra en el terreny dels sistemicistes. Si I'operacio d'i-

dentificar lee diferents maneres de conceptualitzar el registre s'esten-

gues fora d'aquest territori, la seva propietat prote'iforme en resultaria

encara mes corroborada. Amadeu Viana (1987) exposa la visio de Mar-

tin Joos, que es basa en dues escales: l'escala dels estils o registres

(amb cinc valors: «directe, colloquial, informatiu, formal, elaborat»"^)

i I'escala dels repertoris («popular, regional, estandard, correcte i lite-

rari») que es creuen en un diagrama en el qual s'introdueixen lee valo-

racions socials associades a lee varietats. Sembla clar, pero, que els va-

lors que es poden identificar en aquestes escales son discutibles i, en

tot car, depenen de cada cultura: es evident que lee distancies socials

que estableix la llengua no son lee mateixes en angles que en catala.

Fins i tot per a cada llengua caldria especificar en quins grups so-

cials -o en yuines varietats- es donen escales determinades. Coromi-

nes (]958/74), amb els comentaris sobre el «vos», fa veure que poden

conviure diverses escales de distancia social en una mateixa llengua i en

una mateixa epoca.

Per altra banda, Sembla acceptable -sense entrar en questions psi-

colinguistiyues- que, en parlar o escriure, primer se selecciona el pro-

posit i el genere i, posteriorment, i amb lee restriccions que aquests

imposen, es trien valors determinate de camp, tenor i mode, segons el

context de situacio. En essencia, aquesta es la base amb que s'han esta-

blert recentment programer d'educacio lingiiistica: els «genre-based

writing approach» (Richardson 1991).

Amb tot, segurament encara som en un estadi fora intuitiu de 1'e-

16. EI Hombre de graus d'aquesta escala es discutible, com indiquen Crystal i Davy

(1969: 74) respects a la proposta de Joos:.<.., we feel this to be premature. It is likely that

a scale offormality exists, but the number oflinguistic terms along the scale, and the nature
of the polarities, are still matters for speculation».
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laboracio d'una teoria operativa del registre i el genere. La teoria,
pero, es desenvolupara necessariament amb els treballs descriptius,
cosa que esta, almenys per al catala, encara als inicis. El meu conven-
ciment es que separar el pla del genere del pla del registre es un re-
curs operatiu per a 1'analisi de la variacio linguistica.

XAVIER LUNA

Universitat Autonoma de Barcelona
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