
5.EL REGISTRE 
 

1.FACTORS QUE DETERMINEN L’ÚS D’UN 
REGISTRE O ALTRE    

 
 
 

 

 



L’estàndard és una varietat neutra que no és pròpia de cap grup específic, que 
neutralitza les diferències dialectals (geogràfiques, d’edat i socials). Permet la 

intercomunicació generalitzada en una comunitat lingüística en els àmbits 
formals (mitjans de comunicació, relació dels ciutadans amb l’administració…) i 
servix de model de referència per a tots els parlants d’una llengua.Es basa en la 

normativa, però admet l’existència de formes dialectals sempre que no 
dificulten la comunicació entre els parlants. Pren la normativa com a base 

perquè ha de ser una varietat neutra, apresa en l’escola, que ha de servir de 
model de referència per a tots els parlants, els quals l’han de conéixer, i que ha 
de permetre la intercomunicació generalitzada en una comunitat lingüística en 

els àmbits formals. reflexió teòrica fins als textos divulgatius, i que pretenen 
que la societat valenciana prenga consciència de la seua identitat i dels seus 

problemes, al mateix temps que formulen unes conclusions vàlides per a la 
col·lectivitat. 

 
Com que el registre col·loquial tracta temes propis de la vida quotidiana, amb 
poca especialització, i el seu objectiu bàsic és intercanviar informació ordinària, 

es caracteritza per l’espontaneïtat i per un nivell de formalitat baix. Posseïx una 
gran riquesa de recursos expressius: llenguatge corporal, onomatopeies, 

interjeccions, eufemismes, augmentatius, diminutius, refranys, frases fetes, 
comparacions, metàfores, repeticions, termes d’argot… Utilitza un llenguatge 
polisèmic, una sintaxi simple i un lèxic limitat i poc precís. És el registre propi 

d’una conversa familiar, una discussió entre amic 
 

El registre científic és el que s’usa en els articles de les revistes 
especialitzades en ciència, tecnologia, medicina, etc. El lèxic és precís, defuig la 
polisèmia i inclou termes especialitzats amb un significat únic (sovint són 

neologismes usats i coneguts només en el seu camp). 
El registre literari es caracteritza per la subjectivitat i per la intenció estètica: 

intenta crear emoció i plaer. Utilitza un llenguatge molt elaborat, ple de 
recursos fonètics, estructurals, semàntics, sintàctics, lògics, etc., per tal 
d’aconseguir una gran força expressiva. Combina registres i varietats ja que, 

per exemple, els diàlegs entre els personatges han de reflectir els trets que els 
particularitzarien en la vida real (dialecte geogràfic, estrat social, nivell 

cultural…) i mostrar versemblança en les situacions comunicatives en què es 
troben. És el propi dels textos literaris. 

 

 
 
2.TIPUS DE REGISTRES 

 
Atenent el tema,mode i canal i grau de preparació, podem establir els registres 
següents: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 registres informals registres formals 

 VULGAR COL.LOQUIAL ESTÀNDARD CULTE 

T
E
M

A
 

Quotidià 
(amb presència de 

vulgarismes, 
barbarismes, 
localismes, 

col.loquia- 
dialectalismes, etc) 

 

Quotidià 
(amb presència de 

col.loquialismes, 
dialectalismes, etc) 

General 
(amb presència    

d’un lèxic propi 
de la matèria 
però sense 

excessius 
tecnicismes ni 

col.loquialismes
,ni 

dialectalismes) 

 

especialitzat 
(amb pre- 

sència dels 
tecnicismes 
necessaris) 

 

M
O

D
E
 molt informal informal formal molt formal 

C
A
N

A
L
 oral oral oral/escrit oral/escrit 

 

ACTIVITATS 
En la llengua col.loquial solen abundar les paraules “jòquer” o 
“comodí”, que usem en lloc de termes molt més exactes. En la llengua 
estàndard aquesta mena de paraules ambivalents són inadmissibles. 

Substitueix dues d’aquestes paraules –FER i COSA-  per equivalents 
més precisos. 

1.L’enveja és una COSA freqüent. 
2.Els estudiants han de FER la sol.licitud de la beca. 
3.Al voltant de l’Albufera es FA molt d’arròs. 

4.Els moros i cristians són una COSA tradicional d’Alcoi. 
5.Davant del Jardí Botànic volen FER un edifici de molts pisos. 

6.La COSA dels incendis ens afecta tots els estius. 
7.La policia encara no ha atrapat els delinqüents que van FER el robatori. 

8.Els metges recepten COSES molt difícils de trobar a les farmàcies. 
9.Sempre havia somiat de FER de protagonista en una obra de teatre. 
10.La seua intervenció va afegir COSES noves al debat. 

11.No havien FET tres quilòmetres i ja estaven cansats. 
12.Les COSES de la  política internacional són molt complicades. 

 
En el nivell estàndard s’han d’evitar tant els col.loquialismes com les 
expressions massa cultes. Ací en tens dels dos tipus: col.loquialismes 

(esquerra) i vulgarismes (dreta). Corregeix-los. 
 



1.Raere de totes les mogudes està 
ella. 

2.L’auia estava encalmà,però es va 
aufegar. 

3.Ahir em vaig fotre una bona 
paelleta. 
4.El concert de Blur fou al.lucinant.El 

cantant s’enrotllà molt. 
5.Cal que els ciutadans fagen bé la 

declaració. 
6.Tota la penya es posà a juar a 
fútbol. 

7.Volen dur la xiqueta al metge dels 
ulls. 

8.No volen que consevol tinga un 
d’això… 
9.Ploguent ploguent els abres estan 

nets. 
10.Els juaors del València estaven fets 

pols. 
11.És llògic que li donen el prèmit a 

d’ell. 

1.Hom pensa que la inflació 
descendirà. 

2.Els matrimonis i llurs fills anaren al 
parc. 

3.L’alcalde va cloure la sessió a les 7. 
4.No heu de romandre més de 5 
minuts en aquesta sala. 

5.Àdhuc els discapacitats assistiren a 
la conferència. 

6.Hi ha quelcom que vull comunicar-
vos. 
7.El candidat va aparéixer a la fi del 

míting. 
8.Moveu mans i peus ensems. 

9.L’alcalde obsequià els visitants amb 
sengles regals. 
10.El suspengueren i, nogensmenys, 

estava content. 
11.El regraciaré per la seua amabilitat. 

 
Busca expressions més senzilles per substituir les següents. 

1.en un breu període de temps. 8.en la jornada d’avui. 
2.24 anys edat. 9.va fer acte de presència. 

3.repetides ocasions. 10.donar per acabat. 
4.dipositar la papereta de vot. 11.tindre notícies de 

5.evolucionar favorablement. 12.posar de manifest. 
6.en la pràctica totalitat. 13.a la zona de la serra mariola. 
7.haver-hi precipitacions en forma de 

neu. 

14.li van efectuar un transplantament 

de fetge. 
 

 

Totes aquestes paraules 

pertanyen a un registre molt 
formal(culte). 
Busca’n un sinònim estàndard per 

a cadascuna. 
immundícia  obnubilat 

acquiescència grévol 
equànime immiscir-se 
reticent parquedat 

paroxisme minimitzar 
parsimònia jaculatòria 

inexhaurible escrutini 
perniciós encolerir-se 
horripilant extemporani 

eclèctic  
 

Totes aquestes expressions 
estàndard es poden substituir per 

blanques amb tota classe de quadres i 

gravats.  
18.Les revoltes socials anaren en augment 
fins que desembocaren en una revolució. 

19.Ningú no coneix com es guanya la vida, 
quin és el seu sustent. 

20.Tot està ja inventat. Res del que em 
digues no em sorprendrà. 
21.El medi en què viu aquest animal, no és 

el més apropiat. 
22.Ara com ara, convocar eleccions seria la 

millor solució. 
 
 

Localitza els vulgarismes que hi ha en 
aquestes oracions i corregix-los. 

– T’he dit coranta vegaes que vingues pac 
ací. 



llatinismes, amb la qual cosa el 
registre esdevindria molt 

formal,culte. Intenta trobar 
aquests llatinismes.Són molt 

coneguts. 
1.Aquella xica s’ha convertit en 
motiu d’enfrontament entre Màrius 

i Pere. 
2.L’opositor a la plaça obtingué 

“excel.lent”, amb felicitació del 
tribunal examinador. 
3.Ningú no l’ha obligat.Ha anat a 

donar sang per voluntat pròpia. 
4.Jo ja no et puc ajudar més. El que 

haja de passar, passarà. 
5.En general, podem dir que les 
despeses seran més grans que els 

beneficis. 
6.He vingut a posta per saludar-te. 

7.Aquest treball no està ben 
fet.L’haurem de començar de nou. 

8.El comportament de Jordi sempre 
ha sigut molt peculiar. 
9.No tots els mamífers són terrestres; 

les balenes, per exemple,habiten el 
mar. 

10.La vida és curta.Aprofitem-la. 
11.Ha escrit “crompar” en lloc de 
“comprar”. Ha sigut un error 

lingüístic per culpa de les presses. 
12.Si vols la pau, prepara’t per a 

la guerra. 
13.És comenta que el candidat a la 
presidència amb més possibilitats 

de ser nomenat és Josep. 
14.Sóc amic de Marià però no 

mentiré per en judici per salvar-lo. 
15.No puc aprendre’m tota la 
matèria en tan poc de temps. 

16.Si no ets atrevit, no aconseguiràs 
res en la vida.17.En alguns etapes 

tenien tanta por a l’espai buit, que 
cobrien les parets. 

– Quidra’l fort, que quan s’arriba a la vellea 
tot lo món té l’orella fluixa. 

– Vosatros coneixeu algun remei pa les 
cremaes? 

– Estic diguent-te que el gavinet no s’ha 
d’agafar aixina! 
– La calitat de les teles que em va astendre 

sobre el mostraor era indiscutible. 
– Li s’ha olvidat dir-te que el convenit preveu 

tres dies de permís per defunció d’un 
familiar. 
– Això que has fet és un mal eixemple pals 

xiquets. 
–  Han aumentat els preus de les armeles 

casi un coranta per cent. 
–  El grèmit d’encofraors està prenguent 
mesures per a traurer el sector de la crisis. 

–  Ja li s’han acabat les quereguilles novelles 
hasta l’istiu. 

–  Heu vol tot pa d’ell; mai li s’ha passat per 
lo cap compartir les coses amb els atres. 

–  Per què no m’hau dixat la calculaora 
mentres vosatros féieu la gràfica? 
–  Mos ham inventat un eixemple pa explicar 

la inflació molt bo. 
–  No te se pot dir res quant estàs vegent la 

tele. 
–  Si jueu amb l’auia, podeu agafar un 
costipat. 

–  Va fer una juà que casi mos deixa sense 
respiració. 

–  En tot lo món ha aumentat la pobrea des 
de que començà la crisis. 
–  No ham segut acapaços de distinguir lo bo 

de lo roí. 
–  Li s’ha averiat l’amoto mentres anava paca 

ta casa. 
–  Fes-te pacallà a veure si puc posar una 
atra cahira. 

–  No li s’ha ocurrit una atra cosa que discutir 
amb l’àrbit. 

–  Vosatros begueu auia en gas o sense gas? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


