
ELS REGISTRES DE LA LLENGUA 

Els registres lingüístics són les diferents varietats de la llengua que el parlant tria en funció 

de l'ús que fa de la llengua en contextos o situacions diferents. 

La tria d'un registre o d'un altre depèn de condicionants com: 

1. la relació entre emissor o receptor: determinarà si el registre és més formal (per tant, més 

culte) o menys formal (per tant, més col·loquial) 

2. el tema: si un tema és especialitzat (va adreçat a un públic especialista), el registre és més 

formal. Si un tema és general, és a dir, el pot entendre tothom, la formalitat baixa i, per tant, el 

registre és estàndard o col·loquial. 

3. el canal: normalment s’associa el canal escrit amb registre culte i formal i el canal oral amb 

registre informal. No sempre és així. Hi ha textos orals en què s’utilitza un registre formal 

(conferències, discursos, classes...) i textos escrits en els quals es reprodueix el registre 

col·loquial o vulgar. 

4. la intenció: segons quin sigui l’objectiu de l’emissor en parlar o escriure, haurà de triar un 

registre o un altre. 

Els registres lingüístics són: 

A) REGISTRES FORMALS 

 

- cientificotècnic 

- jurídic i administratiu 

- literari 

- estàndard (formalitat mitjana-alta, mitjans de comunicació, llengua de l’ensenyament) 

 

B) REGISTRES INFORMALS 

- col·loquial o familiar 

- vulgar 

- argot 

 



Els registres permeten dir una mateixa cosa de manera diversa, segons el tipus de públic o 

d’allò que es pretén comunicar. Una manera adequada de l’ús dels diferents registres 

demostra el domini de la llengua per part de l’usuari. 

 

EXERCICIS 

1. Digues quins dels textos següents creus que utilitzen un registre formal o culte i quins 

utilitzen un registre informal. 

TEXT 1 

Avui, quan esmentes la paraula "bombolla", de seguida es pensa en la immobiliària. Fa uns 

anys també era la de les punt-com, i ara ja es comença a parlar de la de les dos-punt-zero. En 

tot cas, totes són exemples de bombolles econòmiques. I de tant parlar-ne, arribem a oblidar 

algunes bombolles ben interessants: les de tota la vida, les del cava, les de sabó o les de l'aigua 

bullint. Unes bombolles que amaguen fenòmens insospitats. 

En principi, una bombolla només és una certa quantitat de gas atrapada dins d'un fluid més 

dens, habitualment un líquid. Tenen forma rodona, sobretot quan són petites, perquè és la 

que reparteix millor les pressions i l'energia de la membrana de la bombolla. I si les podem 

veure és gràcies al fet que la llum, en passar del gas al líquid pateix una certa refracció que 

marca la frontera. 

TEXT 2 

Dissabte passat vam mirar unes pel·lis a casa. Després en Jordi em va dir que tenia ganes 

d’anar a fer uns cubates, d’anar a fer una mica el txorra. Jo l’endemà havia de currar, però vaig 

pensar que era millor no posar-me borde amb ell, perquè sempre diu que m’escaquejo cada 

vegada que ell vol sortir. Li vaig dir que no em volia gastar una pasta i em va dir que no, que 

aniríem a un bareto cutre que tenien els cubates a 3 euros. Estava molt ratllat però vam sortir. 

 

TEXT 3 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Tossa de Mar 

Judici de faltes 33/2002 

PROVISIÓ 

Jutgessa: Marina Cruells Jansana 

Tossa de Mar, 6 d’abril de 2002 



L’advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López,  

ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient, un recurs d’apel·lació  

contra la Sentència de data 3 d’abril de 2002, dictada en aquest procediment.  

Tinc per presentat el recurs i l’admeto a tràmit a ambdós efectes. Uniu-lo a les actuacions.  

D’acord amb l’article 787.3 de la Llei d’enjudiciament criminal, lliureu una còpia del  

recurs al fiscal i a les parts personades, perquè en el termini de deu dies al·leguin  

per escrit el que considerin convenient i presentin els documents que justifiquen les  

seves pretensions.  

Un cop transcorregut el termini, trameteu les actuacions originals a l’Audiència Provincial de 

Barcelona a fi que resolgui el recurs.  

Així ho mano i ho signo. En dono fe. 

La jutgessa  El secretari judicial 

(rúbrica)  rúbrica) 

 

2. Us donem una llista amb característiques pròpies dels registres cultes o formals i dels 

registres informals. Marqueu-les amb una X segons correspongui. 

 

 Registres 

formals 

Registres 

informals 

Segueixen la normativa gramatical.   

Espontanis i poc elaborats   

Llenguatge clar i precís   

Tecnicismes   

Adreçats a receptors especialitzats   

Frases fetes   

Ordenació del contingut   

Acostumen a utilitzar-se en textos orals   

Propis de textos de l’àmbit científic, literari, jurídic, 

periodístic... 

  

Propis dels àmbits familiars   

Acostumen a utilitzar-se en textos escrits   



3. Passa aquestes oracions escrites en registre col·loquial o vulgar a registre estàndard. 

Subratlla els col·loquialismes o vulgarismes. 

a) L’han fotut a la garjola perquè és un pispa. 

b) Estic fins als nassos, això ja passa de taca d’oli! 

c) El llibre em va valguer 18 euros. 

d) No m’hi guipo, hauré d’anar a l’oculista. 

e) Quin paio! És un màquina amb els videojocs. 

f) Tinc bastanta gana. Em jalaria un bou! 

 

4. En aquests exercici trobareu tres mots que són sinònims, però que pertanyen a tres 

registres diferents. Relacioneu-los. 

 

Registre formal Registre estàndard Registre col·loquial 

occir 

loquaç 

facultatiu 

expirar 

embriagar-se 

docent 

irritar-se 

 

enfadar-se 

emborratxar-se 

morir 

professor 

matar 

parlador 

metge 

 

 

mata-sans 

profe 

xerraire 

entrompar-se 

palmar 

emprenyar-se 

pelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


