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ABSTRACT 

Catalan Sign Language (LSC), like most sign languages worldwide, is a minority language. 

Grammatical studies about sign languages have developed increasingly over the last few years, 

but there is little research of the discourse level. Specific knowledge about register and language 

variation in LSC is still lacking. In this paper we analysed a real informal LSC discourse to 

observe and define phonetic variation in tone. The results indicate that the informal tone is 

mainly characterized by a change in the configuration and in the location of the signs. Moreover, 

the weak drop phenomenon appears regularly, regardless of whether the signers are holding an 

object in their hands. There is also a phenomenon so far not contemplated: dominance reversals. 

Likewise, we found that phonetic variation is affected by body language as well. This paper 

provides valuable evidence of phonetic variation in an unstudied field in LSC discourse. 

 

Keywords: Catalan Sign Language (LSC); Language Variation; Informal register; Phonetic 

variation; Sign languages (SL). 

 

RESUM 

La llengua de signes catalana (LSC), com la majoria d’altres llengües de signes (LS) d’arreu del 

món, és una llengua minoritària. Els estudis gramaticals de les LS han avançat força en els darrers 

anys, però hi ha poc coneixement en relació amb l’àmbit discursiu. Concretament sobre registre i 

variació lingüística en LSC hi ha molt poca informació. En aquest treball analitzem un discurs 

informal real en LSC per observar i definir la variació fonètica en funció del to. Els resultats 

indiquen que el to informal es caracteritza, principalment, per la variació en la configuració i en el 

lloc d’articulació. També, la caiguda de la mà no dominant apareix, independentment de si els 

signants sostenen un objecte. A més, hem observat un fenomen fins ara no contemplat: el canvi 

de dominància. També, hem observat que el llenguatge corporal afecta la producció fonètica. Per 

això, aquest treball aporta coneixements sobre la variació fins ara no estudiats en LSC. 

 

Paraules clau: Llengua de signes catalana (LSC); variació lingüística; registre informal; variació 

fonètica; Llengües de signes (LSC). 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Tema i objectius 
En llengua de signes catalana (LSC), com en altres llengües de signes (LS), hi ha molt pocs 

estudis en relació a la variació de registre. La distinció entre el to formal o informal en llengua de 

signes no és clara ni està definida i, sovint, no hi ha variació lèxica entre un registre i un altre. 

L’objectiu d’aquest treball és aprofundir en l’estudi de la variació fonètica del registre informal en 

LSC a través de l’estudi d’un discurs informal real en particular i la comparació amb un discurs 

formal real del mateix àmbit temàtic. Concretament, observarem certs elements fonètics en 

particular que exposem a continuació i que desenvolupem amb detall a l’apartat 3.4. D’una 

banda, tenim l’objectiu d’observar la variació de registre en els cinc paràmetres formatius de les 

llengües de signes, que són la configuració de la mà, el lloc d’articulació del signe, l’orientació del 

palmell de la mà, el moviment del signe i els marcadors no manuals (MNM). D’altra banda, 

observarem la variació de registre en els articuladors manuals, concretament, el fenomen de la 

caiguda de la mà no dominant.  

 

Cal exposar que a Moya-Avilés (2017) vam analitzar una situació comunicativa informal en LSC 

amb l’objectiu de realitzar una primera aproximació a les característiques fonètiques de l’LSC en 

funció del registre. Tanmateix, el discurs que vam analitzar forma part d’un context d’oralitat 

col·loquial fingida i és per aquest motiu que pretenem analitzar un context informal real per 

examinar si la proporció de variació en els paràmetres és similar o diferent. Així, és important 

continuar treballant en aquest àmbit tan poc estudiat i corroborar si les dades que vam obtenir a 

Moya-Avilés (2017) es validen també en altres situacions comunicatives informals reals i, a més, 

si poden entrar en joc altres factors de variació no contemplats fins al moment.  

  
Tenint en compte els resultats de Moya-Avilés (2017) i de les obres de referència —vegeu apartat 

3.4— ens interessa especialment parar atenció a a) el lloc d’articulació, b) als marcadors no 

manuals i c) a la caiguda de la mà no dominant. A partir d’aquesta informació, partim dels quatre 

supòsits següents. En el registre informal: 

 

1. La caiguda de la mà no dominant serà molt freqüent i apareixerà independentment de si 

el signant té un objecte a la mà o no. 

2. El lloc d’articulació serà el paràmetre que més variarà. 

3. Hi haurà més assimilació fonètica. 

4. Els marcadors no manuals (MNM) tindran una funció semàntico-pragmàtica rellevant. 
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Encara que aquests elements siguin el nostre interès principal, també observarem que succeeix 

amb els altres paràmetres formatius dels signes i altres qüestions rellevants que puguin aparèixer. 

A tall de síntesi, aquest estudi aportarà més dades empíriques sobre variació lingüística i fonètica 

real en LSC. 

 
1.2. Les llengües de signes i la llengua de signes catalana (LSC) 
Amb l’objectiu de contextualitzar aquest treball, a continuació es presenten conceptes bàsics que 

és important conèixer sobre les llengües de signes i la seva comunitat. Primerament, s’entén com 

a comunitat Sorda «el conjunt de persones principalment Sordes (tot i que també inclou a oients) 

que utilitzen la llengua de signes, mantenen una visió cultural de la sordesa i tenen uns objectius i 

una identitat en comú» (Padden i Humphries, 1988, citats a Chapa 2001: 1).  

 

Tal com exposa Baker (2016), les llengües de signes (LS) són les llengües emprades per les 

persones Sordes, de modalitat visual i gestual. Contràriament al pensament generalitzat entre la 

societat oient, són llengües naturals. Així doncs, no són artificials ni creades per persones oients, 

ni tampoc són llengües derivades de les llengües orals (LO). Han sorgit espontàniament a causa 

de la necessitat de comunicació de les persones Sordes. Per aquest motiu, les LS no són 

universals, sinó que cada comunitat Sorda de cada regió del món té la seva pròpia i no té per què 

coincidir amb la LO que es parla en la mateixa zona. Això és perquè les LS tenen el seu propi 

recorregut històric independent de les LO. En relació a la modalitat visual i gestual, la producció 

del discurs és necessàriament diferent de les LO: els signes s’articulen amb les mans, la cara i 

altres parts del cos en una zona propera al signant. Aquest espai on es produeix el discurs per a 

les llengües de signes occidentals s’anomena espai sígnic i es mostra a la Figura 1. Es tracta d’un 

espai delimitat i, per tant, no es pot signar en qualsevol espai que ens envolta ni a qualsevol 

alçada; només en ocasions extraordinàries es produeixen signes fora d’aquesta zona (Baker, 

2016). 
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Figura 1. Espai sígnic occidental 

 
En relació a l’LSC en particular, tal com es defineix a la Llei 17/2010, «La llengua de signes 

catalana és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta d’una 

llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones sordes i 

sordcegues com a sistema lingüístic primari». Totes les persones, sordes o oients, que es 

comuniquen en llengua de signes en el seu entorn quotidià s’anomenen signants. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Recollida de dades 
Per realitzar aquest treball, hem analitzat una situació comunicativa informal real i, també, una 

situació formal per tal d’establir comparacions entre els dos registres. El corpus signat s’ha 

obtingut a través de gravacions de vídeo de discursos informals i formals; concretament, els 

participants van jugar a un joc de cartes i en van descriure les instruccions, respectivament. El 

lloc de gravació va ser el campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Els 

participants d’aquest treball són tres persones sordes joves —en endavant S1, S2 i S3—, una noia 

de 25 anys, una altra noia de 18 anys i un noi de 25 anys que tenen una relació personal estreta i 

són signants nadius d’LSC. Vam controlar el factor de l’edat perquè ens interessava obtenir dades 

de la llengua de signes dels joves, que sembla ser més propensa a variar en situacions informals. 

També, vam tenir en compte el camp del discurs i, per això, tant en el discurs informal com en el 

formal el tema principal era el joc de cartes. Un dels reptes principals per a la recollida de dades 

és aconseguir un discurs informal realment espontani, atès que la presència d’una càmera de 

filmació pot interferir i influenciar els signants. Per això, s’han tingut en compte un seguit de 

factors que exposem a continuació. 

  

Pel que fa als participants, en primer lloc, s’ha tingut en compte que els signants fossin persones 

amb poca distància social entre elles, ja que aquest factor és el que determina el registre, com 

exposem més detalladament a l’apartat 3.2. Així, les persones que han participat en les gravacions 

mantenen una amistat des de fa temps, la qual cosa afavoreix el to discursiu informal. En segon 

lloc, un requisit indispensable era que fossin persones sordes i nadiues d’LSC, ja que el discurs 

signat que requereix aquest estudi ha de ser tan genuí en LSC com sigui possible. Recordem que 

l’objectiu de l’anàlisi és observar i definir la variació fonètica de l’LSC en situacions informals, de 

manera que els signants han de tenir un domini excel·lent de la llengua, perquè no interfereixin 

altres variables en la variació fonètica, com ara falta de fluïdesa verbal, entre d’altres. A més, era 

important que totes tres fossin sordes, ja que com exposa Schermer (2016: 288) «a deaf person 

signs differently to a hearing person than to a deaf sign language user». Per això, vam descartar 

l’opció d’incloure un participant oient signant, encara que fos nadiu d’LSC.  

 

Pel que fa a la situació familiar i l’escolarització dels signants, d’una banda, tant S1 com S3 tenen 

els pares i mares sords i, per tant, han adquirit l’LSC a casa. A més, tots dos han estat 

escolaritzats en un model bilingüe de llengua oral i llengua de signes, concretament a l’escola 

Josep Pla de Barcelona. En canvi, el pare i la mare d’S2 són oients. Tanmateix, van aprendre LSC 
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per poder comunicar-se amb la seva filla; també, van optar per l’educació bilingüe en LSC a 

l’escola, concretament a l’escola Tres Pins, a Barcelona. Així, tots tres han estudiat en un model 

bilingüe i han pogut comunicar-se en la seva llengua natural a l’entorn familiar. 

 

Pel que fa al tema de la conversa, com que l’objectiu era que els tres participants trobessin un 

moment per dur a terme una activitat quotidiana en un context informal, van jugar a un joc de 

cartes anomenat Dixit a la terrassa de la Universitat, i els vam oferir que prenguessin alguna cosa. 

És a dir, vam construir una situació el més similar possible a les activitats que fan habitualment 

en el seu temps lliure. A més, el dia de la gravació, el lloc i el joc de cartes els van triar els 

participants, de manera que vam intervenir el mínim possible per no interferir en la situació 

comunicativa i així promoure la seva comoditat i, per extensió, la informalitat en el discurs. Cal 

afegir que tant S1 com S2 estudien a la Universitat Pompeu Fabra el curs de formació 

Especialista docent en Llengua de Signes Catalana (LSC) des del setembre del 2017, de manera 

que l’espai on es va dur a terme la gravació era conegut i un punt de trobada habitual per elles. 

 

En relació a la situació formal, els tres participants van signar de manera individual una explicació 

de les instruccions del joc de taula al nostre despatx de la Universitat, de manera que el context 

promovia que el registre fos més formal. El corpus consta de 50' 16'' de discurs informal, gravat 

amb dues càmeres —50' 16'' amb una càmera des d’un angle i 50' 16'' amb una altra càmera des 

d’un altre angle—. En total, s’han transcrit i analitzat 23' 10'' de tots dos angles perquè, d’una 

banda, ens ha semblat que ja eren representatius del discurs signat informal i, d’altra banda, per 

motius de temps i espai del treball. El discurs informal té un total de 6' 13'' (2'41'' d’S1, 1'53'' d’ 

S2 i 1'45'' d’S3) i s’ha anotat per complet.  

 

2.2. Anotació del corpus 
Per a l’anàlisi de les dades hem fet servir el programa ELAN1. Es tracta d’una eina multimodal en 

què es pot anotar i transcriure de manera sincronitzada enregistraments de vídeo. Com mostrem 

a la Figura 2, el programa permet establir diverses línies d’anotació que apareixen en diversos 

colors en una columna a la part esquerra. Després, es poden seleccionar fragments específics del 

vídeo (vegeu Figura 2 selecció en color blau) i anotar-hi comentaris en relació a les línies 

establertes, entre moltes altres funcions.  

                                                
1 ELAN (Versión 5.0.0-beta) [Computer software]. (2018, Març 18). Nijmegen: Max Planck Institute for 
Psycholinguistics. Disponible a. https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 
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Figura 2. Captura de pantalla del programa ELAN 

 
En aquest cas, com s’observa a la imatge de la Figura 2, hem elaborat les 10 línies d’anotació. De 

fet, són 10 línies per a cada signant (S1, S2 i S3) i, per tant, hem creat 30 línies d’anotació en total: 

les 10 primeres corresponen a S1, les 10 següents a S2 i les últimes 10 a S3. Davant de cada línia 

hem escrit S1, S2 o S3 per distingir-les, com mostrem a la Figura 3. 
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Figura 3. Línies d’anotació a l’ELAN 

 

A continuació, expliquem breument quina informació correspon a cada línia: 

 

1. Glossa mà dominant: signe que es realitza amb la mà dominant 

2. Glossa mà no dominant: signe que es realitza amb la mà no dominant 

3. Configuració: forma dels dits i de la mà 

4. Lloc d’articulació: zona de l’espai sígnic on s’articula el signe 

5. Orientació: orientació del palmell de les mans 

6. Moviment: moviment del signe 

7. MNM (marcadors no manuals): expressió facial i corporal 

8. Articuladors: signes que són monomanuals o bimanuals, canvi de dominància, etc. 

9. Altres: altres variables, com ara l’assimilació fonètica 

10. Comentaris: informació que creiem rellevant per la variació, principalment, si els signants 

tenen un objecte a la mà, entre altres. 

 

Els 7 primers elements els vam triar tenint en compte els paràmetres formatius bàsics de les 

llengües de signes —vegeu explicació detallada a l’apartat 3.2—. Aquests components principals 

de l’LSC determinen la producció fonètica de la llengua i, per tant, són els elements que cal 

observar per analitzar la variació fonètica del registre informal. També, hem afegit la línia 
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articuladors per anotar la quantitat de mans que es fan servir per signar. A més, hem afegit la 

casella altres per incloure factors que puguin aparèixer, especialment l’assimilació, i comentaris per 

poder anotar si els signants tenen un objecte a la mà. Amb l’elaboració d’aquestes línies podem 

anotar comentaris específics sobre aquestes qüestions en fragments concrets de les gravacions. 

Cal afegir que hem anotat exclusivament els fragments rellevants per l’anàlisi que ens ocupa, és a 

dir, aquells en què hi hem detectat variació fonètica respecte a la producció dels signes en la seva 

forma canònica. 

 

També, el programa ELAN permet crear el que anomena vocabularis controlats, és a dir, 

elaborar un llistat d’opcions per anotar a cada línia, de manera que quan es fa l’anotació el 

programa et suggereix les opcions de vocabulari que prèviament s’han establert per facilitar i 

agilitzar l’anotació. En aquest cas, per al corpus informal s’ha establert el vocabulari controlat per 

a unes línies específiques que mostrem a continuació: 

 

● Configuració: 

○ alteració lleug (alteració lleugera): petits canvis en la configuració del signe en què 

no varien els dits seleccionats  

○ alteració mà dominant: variació en la configuració del signe en la mà dominant 

○ alteració mà no dominant: variació en la configuració del signe en la mà no dominant 

○ alteració mà dominant total: canvis importants de la configuració del signe en la mà 

no dominant 

○ alteració mà no dominant total. canvis importants de la configuració del signe en la 

mà no dominant 

● Lloc d’articulació: 

○ canvi de mà no dominant a objecte: signes que canvien de la mà no dominant com a 

punt de contacte a l’objecte que aquesta mà està sostenint 

○ canvi amunt: signes que s’articulen en una zona més alta que la que correspon a la 

forma de citació 

○ canvi abaix: signes que s’articulen en una zona més baixa que la que correspon a la 

forma de citació 

○ canvi més endavant: signes que s’articulen al centre de l’espai sígnic, però més 

allunyats del cos del signant 

○ canvi més a la dreta: signes que s’articulen més a la dreta del lloc que correspon a la 

forma de citació 
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○ canvi més a l’esquerra: signes que s’articulen més a l’esquerra del lloc que correspon 

a la forma de citació 

○ canvi, no passa pel cos: signes en què el lloc d’articulació hauria de ser el cos del 

signant, però el signe no arriba a tocar-lo 

● Marcadors no manuals: 

○ vocalització: components bucals o verbals que apareixen sense marcadors no 

manuals2 

○ Ø: elisió dels marcadors no manuals 

● Articuladors: 

○ canvi de dominància: la mà no dominant canvia (de dreta a esquerra, o viceversa) 

○ caiguda mà no dominant: la mà no dominant no realitza els signes bimanuals 

○ mà no dominant no cau però no fa el signe: signes en què la mà no dominant no està 

relaxada, sinó que està a l’espai sígnic però es queda immòbil i no realitza el signe 

● Altres: 

○ assimilació: signes que experimenten assimilació fonètica 

● Comentaris: 

○ objecte sí mà dominant: moments en què hi ha un objecte a la mà dominant dels 

signants 

○ objecte sí mà no dominant: moments en què hi ha un objecte a la mà no dominant 

dels signants 

○ objecte sí dues mans: els signants tenen un o més objectes a les dues mans 

○ objecte no: no hi ha cap objecte a les mans dels signants 

○ objecte no*, sí però mà en repòs: moments en què la mà no dominant té un objecte a la 

mà, però igualment tenen les mans relaxades o baixades com si no en tinguessin 

 

A més, l’ELAN compta amb una eina de cerca d’anotacions específiques així com opcions de 

mostrar i amagar els elements que ens interessen en una situació determinada. Això facilita la 

lectura de les dades analitzades de manera senzilla i ens permet establir relacions entre 

anotacions. Tots els arxius de vídeo i les seves anotacions corresponents a l’ELAN estan 

                                                
2 Encara que en un primer moment vam escollir l’opció de vocalització, les negacions o afirmacions amb el cap també 
es van anotar, finalment, en aquesta opció de vocabulari controlat. Això ha succeït perquè en una primera 
visualització del corpus i la preparació de les etiquetes d’anotació vam veure que hi havia majoritàriament 
vocalitzacions. Posteriorment, però, van aparèixer alguns casos en què es feia servir el cap per afirmar o negar sense 
cap component bucal o labial i es van agrupar dins aquesta opció de vocabulari. Amb tot, el fenomen principal 
continua sent les vocalitzacions. 
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disponibles a l’Annex B. Finalment, cal exposar que tots els tres participants van signar 

l’autorització pel tractament de dades de caràcter personal (vegeu Annexos A). 

  



 
 

Anàlisi de la variació del registre informal en llengua de signes catalana (LSC): Aproximació a una descripció fonètica 

 
11 

 

3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

A continuació, en els apartats que segueixen, presentem tots els conceptes teòrics bàsics 

necessaris per a la nostra proposta, partir de les obres dels autors i autores de referència. Tractem 

la variació lingüística en general (apartat 3.1.1), la variació diafàsica en particular (apartat 3.1.2), 

així com la fonologia de les llengües de signes (apartat 3.3) i els estudis previs sobre variació de 

registre en llengües de signes (apartat 3.4). 

 

3.1 Variació lingüística  
3.1.1. Classificació general 

Com exposen Biber i Conrad (2009: 4), el propòsit comunicatiu i les característiques socials d’un 

parlant o grup de parlants en una situació comunicativa concreta determinen la variació d’una 

llengua. Aquesta variació sovint és sistemàtica i pot modificar tant elements fonètics, morfològics 

o sintàctics, entre altres.  

 

En primer lloc, Payrató (1990) exposa que les varietats lingüístiques principals són quatre: la 

diacrònica, la diatòpica, la diastràtica i la diafàsica. La primera fa referència a la variació de la 

llengua des d’un punt de vista temporal, és a dir, que és «objecte de la (socio)lingüística històrica» 

(Payrató, 1990: 42). La varietat diatòpica o espacial, fa referència a la variació en funció de la 

zona geogràfica. La tercera, la variació diastràtica —també anomenada variació social— és 

aquella que es relaciona amb els usos lingüístics de grups o classes socials concretes. Finalment, la 

variació diafàsica «s’ha anomenat de diferents maneres (contextual, funcional o estilística) i es 

posa de manifest quan s’analitza la llengua aparellada amb els contextos d’ús» (Payrató, 1990: 42). 

Així doncs, aquesta darrera variació fa referència als registres, i és la que ens interessa per a 

aquest treball. 

 

Tanmateix, Baker (2016) proposa una classificació de la variació lingüística des d’una perspectiva 

diferent. L’autora distingeix la variació lingüística en dos grans grups: variació relacionada amb 

l’usuari i variació relacionada amb l’ús de la llengua. En el primer cas l’autora inclou la variació 

dialectal, la variació social i el gènere (entre altres) i, en el segon cas, la variació rau en el context 

comunicatiu, entre altres. Aquesta classificació va ser determinada anteriorment per Halliday 

(1968) —recollit a Lucas et al. (2001: 254)—. Si tenim en compte les dues perspectives, el registre 

es trobaria en la variació diafàsica segons Payrató (1990) i en la variació relacionada amb l’ús de la 

llengua segons Baker (2016). 

 



 
 

Anàlisi de la variació del registre informal en llengua de signes catalana (LSC): Aproximació a una descripció fonètica 

 
12 

 

En segon lloc, el treball de Biber (1995) és una referència pel que fa a l’àmbit de variació 

lingüística i de registres. En general, té un concepte de registre força ampli que, sovint, es basa en 

els gèneres textuals i no únicament en els graus de formalitat d’un discurs. Per tant, l’autor afirma 

que alguns registres són lingüísticament més específics que altres (Biber, 1995: 31). Entre moltes 

qüestions, l’autor explica tots els elements que cal tenir en compte per estudiar el registre de 

qualsevol llengua, com ara gèneres textuals, situacions comunicatives i parlants diferents, entre 

d’altres. També, exposa la importància de saber combinar els estudis qualitatius amb els 

quantitatius. Sobre aquest punt, però, és important mencionar que en el cas de l’LSC els estudis 

quantitatius encara no són factibles per l’absència d’un corpus lingüístic representatiu de la 

llengua3.  

 

Sobre l’anàlisi i l’estudi del registre d’una llengua en particular, Biber i Conrad (2009: 6) exposen 

que s’han de tenir en compte tres elements: 1) el context de la situació comunicativa, 2) les 

característiques lingüístiques i 3) la relació que s’estableix entre aquests dos components. Com 

comenten els autors, normalment es descriuen els registres en funció de les seves característiques 

lingüístiques (aspectes lèxics i gramaticals), però que també cal observar el que els autors 

denominen com a situational contexts, és a dir, si són discursos escrits o orals, si són monòlegs,  

diàlegs o converses. Així, per a un primer procés d’anàlisi d’un registre, Biber i Conrad (2009: 7) 

recomanen analitzar converses (face-to-face conversations), atès que requereixen com a mínim dos 

participants i, normalment, parlaran sobre temes, pensaments, opinions o aspectes de la seva vida 

personal en relació amb el context immediat. El segon pas, argumenten els autors, és descriure 

les característiques lingüístiques prototípiques de la conversa i, finalment, cal entendre la relació 

entre les característiques de la situació comunicativa i els trets lingüístics principals. És a dir, cal 

interpretar per què apareixen unes característiques lingüístiques concretes en una situació 

comunicativa determinada.  

 

Un dels punts més interessants que Biber (1995) exposa és la referència als registres en cultures 

orals. Encara que no menciona explícitament les llengües de signes, l’autor afirma que no hi ha 

prou coneixements sobre la variació de registre en cultures orals, ja que són grups socials aïllats 

de la comunicació i la societat majoritària (Biber, 1995: 360). Sobre aquest punt, tracta el 

fenomen de la diglòssia i explica que les llengües menys valorades en aquesta situació diglòssica 

de contacte lingüístic tenen menys expansió de registre. Per aquest motiu, emfatitza la necessitat 

                                                
3 Cal mencionar que el Corpus de l’LSC està en construcció. Informació disponible a: 
http://blogs.iec.cat/lsc/corpus/ 
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d’investigacions empíriques sobre registre en llengües de cultures orals, llengües en contacte i 

llengües llunyanes a la literatura tradicional. També, exposa que molts estudis han demostrat que 

l’adquisició del registre dels nens i nenes varia en funció del domini del registre formal escrit a 

l’escola. Així, és clara la similitud entre la situació de l’LSC i de les llengües que l’autor anomena 

«llengües de cultures orals».  

 

A continuació, tenint presents tots aquests conceptes, en l’apartat següent ens centrem en 

qüestions específiques sobre el registre i el to del discurs que, com hem exposat, és l’element 

principal que configura el registre. Concretament, desenvoluparem els diversos graus de 

formalitat existents i quines característiques lingüístiques hi estan relacionades.  

 

3.1.2. Variació diafàsica: Registre i to discursiu 

Segons Payrató (1998), la variació lingüística funcional està determinada pel camp, el mode, el 

tenor i el to. El camp té relació amb el tema, que pot ser general o específic; el mode fa 

referència al canal, que bé pot ser oral o escrit; el tenor ve definit pel propòsit comunicatiu, que 

pot ser interactiu o informatiu i, el to, és el tractament entre els participants, que pot ser formal, 

neutre o informal (Payrató, 1998). Payrató (1998) defineix el to com la distància social entre els 

interlocutors i, per tant, és la característica principal que determina el registre: «els registres es 

poden arrenglerar al llarg d’una gradació els dos extrems de la qual serien [+formal] i [-formal]» 

(Payrató, 1990: 45). Així, el to és l’element principal que defineix el registre i, els altres tres 

elements —camp, mode i tenor—, poden interferir en la seva configuració. 

 

Com hem comentat, quan es parla de llengua i registre, d’una banda, se solen distingir tres nivells 

de formalitat diferents, exposats també a la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC): el to formal, el 

to mitjanament formal i el to informal. Com podem veure a la Figura 4, segons la GIEC, cada 

nivell de formalitat té unes propietats fonètiques determinades i com més formal és la situació 

comunicativa, més acurada és la pronúncia, i viceversa.  
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Figura 4. Quadre de nivells de formalitat de la GIEC  

 

D’altra banda, nombrosos autors han classificat els nivells de formalitat de manera més extensa, i 

un dels autors de referència és Joos (1967). A més, la classificació d’aquest autor també apareix a  

estudis específics de llengües de signes, com són Johnston i Schembri (2007: 254), Chapa (2001: 

12) i a Lara i De los Santos (1999), que són obres de referència per al nostre treball. A 

continuació, exposem els cinc graus de formalitat que va distingir i definir Joos (1967) tot 

detallant els trets principals de cadascun. Cal tenir present que l’autor es va basar en la llengua 

anglesa, però els trets de cada grau de formalitat són extrapolables a qualsevol llengua.4 

 

En primer lloc, el grau de formalitat més alt s’anomena solemne5 (frozen) i es caracteritza, 

principalment, per una gran distància social entre els participants de la situació comunicativa. A 

més, com comenta Joos (1967: 39), aquest grau de formalitat —sovint destinat a textos formals 

escrits, com ara reclamacions— no permet que el receptor interactuï o faci preguntes al respecte. 

De fet, «frozen style is for people who are to remain social strangers» (Joos, 1967: 41). Un dels 

exemples de Chapa (2001) és una cerimònia religiosa o un jurament d’adhesió.  

 

                                                
4 En algunes ocasions, Joos (1967) també fa referència a la variació en la llengua anglesa escrita en funció del grau de 
formalitat. Aquestes descripcions no s’han considerat rellevants en aquest marc teòric, atès que l’LSC no té un 
sistema d’escriptura convencional i estandarditzat. 
5 Pel que fa a la terminologia de cada nivell de formalitat, s’ha optat per emprar la de Lara i De los Santos (1999) —
originàriament en castellà— traduïdes al català i, a més, hem afegit els termes originals en anglès proposats per Joos 
(1967) entre parèntesis. 



 
 

Anàlisi de la variació del registre informal en llengua de signes catalana (LSC): Aproximació a una descripció fonètica 

 
15 

 

En segon lloc, el formal (formal) també es caracteritza per molta distància entre participants, però 

es diferencia del solemne perquè acostuma a ser un monòleg; per tant, hi ha menys interacció i 

participació, és a dir, és una situació comunicativa unidireccional. El llenguatge emprat és culte, la 

producció és acurada i el lèxic, ric i variat. Un exemple seria un míting polític o una conferència.  

 

En tercer lloc, l’apel·latiu (consultative) és un grau de formalitat on hi ha més interacció entre els 

participants que en els nivells anteriors. El vocabulari i la gramàtica també se seleccionen amb 

deteniment, però hi ha més omissió del tòpic i més interacció; per tant, el discurs és menys 

planificat. Aquest grau podria aparèixer, per exemple, en una conversa entre metge i pacient o 

advocada i client. També, Joos (1967: 23) classifica les converses amb desconeguts dins d’aquest 

nivell de formalitat mitjana. 

 

En quart lloc, es troba el grau informal (casual), que es caracteritza per ser més relaxat, 

normalment apareix en converses entre amics i, per tant, hi ha més coneixements previs 

compartits entre els participants. E els participants estan, en principi, en el mateix estatus. 

Tanmateix, Joos (1967: 23) exposa que també es pot establir una situació comunicativa de grau 

informal amb una persona desconeguda, amb l’objectiu de fer-la sentir més còmoda i integrada. 

Pel que fa als trets lingüístics, concretament sobre el vocabulari, hi ha més argot i s’usen mots 

crossa. En relació a la sintaxi, hi ha molta més elisió i oracions inacabades. També, es caracteritza 

per interrupcions i canvis ràpids de tema. Un exemple seria una conversa entre dos estudiants, 

dos amics o dos companys de feina.  

 

Per acabar, el grau més baix de formalitat és l’íntim (intimate). Té lloc en situacions on hi ha molt 

poca distància social entre els participants. En general, són discursos menys explícits perquè hi ha 

molta informació compartida. Sovint no s’acaben les oracions i només apareixen ítems lèxics. 

Així doncs, es tracta de discursos difícils d’entendre per una persona externa a la conversa. 

Aquest registre apareix en situacions comunicatives entre familiars, parelles i persones amb una 

amistat molt estreta. Joos (1967: 32) afegeix que un grup de persones socialment properes i amb 

una relació íntima (el que l’autor anomena intimate group) pot tenir el seu propi codi lingüístic 

personal i distintiu, diferent d’un altre grup. 

 

Joos (1967: 19) exposa que, en general, els parlants poden variar d’un registre a un altre fins i tot 

dins una mateixa oració. Tanmateix, és difícil que un parlant, en una mateixa situació 

comunicativa, canviï de grau íntim a grau formal. Els canvis solen ser més probables entre nivells 
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més propers, com ara l’íntim i l’informal. A tall de síntesi, per al nostre treball tindrem en compte 

tot el contingut desenvolupat i, de la mateixa manera, definirem més endavant el registre del 

nostre corpus a partir d’aquesta classificació.  

 

3.2. Fonologia en les llengües de signes: Paràmetres formatius i articuladors 
En aquest apartat exposem les característiques lingüístiques bàsiques de les llengües de signes, a 

partir de la informació de referència exposada a la Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana 

(LSC) (Quer et al. 2005). Per començar, cal exposar que el sistema fem servir en aquest treball 

per referir-nos als signes és la glossa. Tal com exposa Baker (2016), es tracta d’una traducció d’un 

signe a la llengua oral. Les glosses són un sistema per poder escriure el significat d’un signe, però 

cal exposar que es tracta d’una aproximació al significat real. És a dir, és un sistema d’anotació 

que consisteix a traspassar les LS al sistema d’escriptura de les LO, en aquest cas del català. Les 

glosses, tal com explica Baker (2016: 173), es fan servir perquè les llengües de signes no tenen un 

sistema d’escriptura estandarditzat. La convenció tipogràfica determina que els signes s’escriuen 

en versaleta amb l’objectiu de destacar que ens referim metalingüísticament als signes i no pas a 

paraules (Baker, 2016). Per exemple, si ens referim al signe  ‘llibre’ escriurem LLIBRE. Cal afegir 

que, molt sovint, no existeix una correspondència signe-paraula i viceversa. Per tant, es pot donar 

el cas que es requereixi més d’un mot per expressar el significat d’un signe, o bé que un signe no 

correspongui sempre a una mateixa paraula. En conseqüència, la glossa que proposem podria 

tenir un significat lleugerament diferent segons el context. Tal com afirma Baker (2016), 

l’objectiu de la glossa és expressar el significat d’un signe i no pas donar informació fonològica.  

 

Primerament, de la mateixa manera que les paraules estan formades per fonemes, tots els signes 

de les LS estan formats per paràmetres manuals (MM) i no manuals (NM). Hi ha cinc grups de 

paràmetres: la configuració, el moviment, l’orientació, el lloc d’articulació i els marcadors no 

manuals (MNM). Tal com s’exposa a Quer et al. (2005), en primer lloc, la configuració és «la 

forma que adopta la mà i que ve definida principalment per la posició dels dits». Brentari (2012: 

24) explica que en la configuració de cada signe hi ha uns dits que s’activen per a realitzar el 

signe, i s’anomenen dits seleccionats (selected fingers). Els dits seleccionats poden variar en quantitat 

(pot seleccionar-se només un o es poden seleccionar més d’un), i en forma (poden estar estirats, 

curbats, doblegats, etc.). Tal com explica Brentari (2012: 41) a través de l’esquema que presentem 

a la Figura 5, la selecció dels dits pot ser de complexitat baixa —com ara fer servir el dit polze, 

dit índex o tots els dits—, mitjana — fer servir el dit petit, la combinació de dit anular i dit polze 
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o la combinació dels dits índex i anular— o alta (totes les altres possibles combinacions). És a 

dir, poden haver-hi combinacions de dits més senzilles o més complexes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 5. Quadre de la complexitat dels dits seleccionats. Extreta de Brentari (2012: 41) 

 

En segon lloc, s’entén per moviment «l'acció que realitza la mà o les mans i que, en general, 

implica una trajectòria en l'espai». Una distinció important en aquest paràmetre s’estableix a 

Crasborn i Van der Kooij (2016). El moviment pot ser intern (moviment dels dits i del canell que 

pot implicar un canvi d’orientació) o consistir en una trajectòria més o menys llarga. En tercer 

lloc, ens referim a orientació a «la direcció del palmell de la mà i els dits». En quart lloc, el lloc 

d’articulació és «l’espai concret on s'articula el signe». Com hem mostrat a la Figura 1 (vegeu 

apartat 1.2), aquest espai s’anomena sígnic i, dins d’aquest espai els signes es poden articular a 

diverses zones: a l’espai neutre (situat davant del signant), a l’espai al costat del cap, o bé poden 

tenir contacte amb el cos (al cap, a la mà, al tronc, al coll o al braç). 

 

Finalment, dins els marcadors no manuals (MNM) s’inclou l’expressió facial, el moviment del 

tronc, la posició del cap, els components bucals i els components verbals. En el cas dels 

components bucals, es fa referència als moviments de la boca i els llavis que no guarden cap 

relació amb la llengua oral i que són obligatoris i, en el cas dels components verbals, es tracta 

d’articulacions que tenen el seu origen en la vocalització total o parcial de la paraula que 

correspondria a la LO de la regió. A continuació, mostrem l’exemple signe MENTIDA en LSC 

(Fig. 6), que té com a component bucal obligatori inflar la galta del lateral corresponent a la mà 

dominant. 
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Figura 6. Signe MENTIDA en LSC 

 
Tots aquests components són considerats fonològics, i la seva articulació específica defineix la 

fonètica d’un signe, de la mateixa manera que ho fan els fonemes. Així, els paràmetres formatius 

són l’equivalent als fonemes i, a continuació, exposem un exemple per il·lustrar-ho.  

 

La paraula casa està composta pels fonemes /k/ /a/ /z/ /ə/ i, de la mateixa manera, podem 

definir el signe CASA (vegeu Fig. 7) de la manera següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Signe CASA en LSC 
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El signe CASA està format pels paràmetres formatius següents: 

 

● Configuració: mans planes amb els dits junts. Se seleccionen tots els dits de la mà. 

● Moviment: és extern, se separaren i uneixen les puntes dels dits d’una mà amb els de 

l’altra; no hi ha moviment intern.  

● Orientació: les puntes dels dits senyalen en diagonal cap a dalt tot formant un angle amb 

el terra.  

● Lloc d’articulació: espai neutre davant del cos.  

● MNM: neutre, no té un marcador no manual específic lexicalitzat, és a dir, el signe no té  

un MNM incorporat i obligatori. 

 

Tots aquests paràmetres són contrastius en LS de la mateixa manera que en les LO ho són certes 

vocals i consonants (Crasborn i Van der Kooij, 2016). En aquest treball analitzem la variació 

fonètica en el registre informal en l’LSC, és a dir, quins d’aquests components bàsics dels signes 

es modifiquen en un to discursiu informal.6 

 

Al marge d’aquests elements que hem presentat, que són les unitats mínimes distintives de les LS, 

les llengües de signes també tenen articuladors. Tanmateix, com que són llengües de modalitat 

visogestual, els articuladors no són ni la llengua, ni la mandíbula, ni els llavis, com és el cas de les 

llengües orals. Així, d’una banda, els responsables de la producció en llengua de signes, tal com 

exposen Crasborn i Van der Kooij (2016), es poden descriure tenint en compte els músculs que 

s’activen, les articulacions on es produeixen els signes així com les parts del cos que es mouen. 

D’altra banda, si l’atenció rau en els MNM, es tindrà en compte la posició del tronc i del cap i 

l’expressió facial. Com exposen Crasborn i Van der Kooij (2016: 233), hi ha dos conceptes a 

tenir en compte quan es tracta de descriure les parts dels braços i les mans. Es tracta dels termes 

distal i proximal. Tal com mostrem a la Figura 8, els signes proximals són aquells que es 

produeixen més a prop del cos i amb les articulacions més altes, com ara el colze o les espatlles, i 

els signes distals són els que tenen lloc més allunyats del cos, amb els dits o el canell, per 

exemple.  

                                                
6 Cal dir que encara que el mot fonètica prové del grec fonos (‘so’), aquest terme també s’ha adoptat per a la 
terminologia sobre les LS. Anteriorment, a meitats del segle XIX, Stokoe va apostar pel mot querologia (de queros, ‘mà’) 
per a les LS: «cherology (the sign language analogue of phonology)» Stokoe (2005: 16). Finalment, però, el terme va 
ser desestimat. Tenint en compte que en fonètica es tracten les unitats mínimes distintives, a finals del segle XIX es 
va establir l’ús dels termes fonologia i fonètica també per les LS. (Stokoe, 2005).  
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Figura 8. Imatge de les zones proximals i distals (Baker, 2016) 

 

En relació amb les articulacions manuals, hi ha signes que es realitzen amb una mà, i s’anomenen 

monomanuals (Fig. 9) i, també, n’hi ha que estan definits lèxicament amb dues mans (Fig. 10), 

que s’anomenen bimanuals.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 9. Signe SORD en LSC. Signe mononamual 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 10. Signe LLIBRE en LSC. Signe bimanual 
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Sobre aquest punt, Crasborn i Van der Kooij (2016) afirmen el següent: «It is easier to produce 

these two-handed signs with one hand, and this is what regularly happens with most, if not all 

such signs, in informal conversations [...]. This process is called weak drop» (Crasborn i Van der 

Kooij, 2016: 233). Així doncs, especialment en situacions informals, un signe bimanual es pot 

convertir en un de monomanual i, normalment, es conserva la mà dominant del signant, que és la 

dreta per als dretans i l’esquerra per als esquerrans. L’exemple que mostrem per il·lustrar la 

caiguda de la mà no dominant apareix a la Figura11 i 12. Es tracta del signe SEMPRE en LSC. La 

seva forma lèxica original és amb dues mans i correspon a la Figura 11, i a la Figura 12 es pot 

observar la producció del signe amb la caiguda de la mà no dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Signe SEMPRE en LSC. Signe bimanual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Signe SEMPRE en LSC produit monomanualment 
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Per acabar, cal mencionar un fenomen fonològic que afecta la producció fonètica i que també 

s’ha observat en les LS: l’assimilació fonètica. Tal com exposen Crasborn & Van der Kooij 

(2016), consisteix en la variació del paràmetre d’un signe per proximitat amb el signe següent en 

una oració. Així, com afirmen els autors, «within a sentence, a sign may, for instance, adopt the 

handshape of the preceding sign» (Crasborn & Van der Kooij, 2016: 239). Així, veiem com la 

pronúncia de les LS també pot estar influenciada per processos fonològics. Per tant, tenint en 

compte que és un fenomen que pot fer canviar la producció fonètica, observarem l’assimilació en 

la nostra anàlisi per veure si té un paper rellevant en la variació fonètica del registre informal.  

 

3.3. Variació i llengua estàndard en les llengües de signes 
Schermer (2016) explica que l’estandardització d’una llengua té un paper molt important en la 

planificació d’un corpus, és a dir, per la codificació de la norma lingüística. Hi ha llengües que 

compten amb un estàndard, com ara l’espanyol o l’anglès i, també, hi ha llengües no 

estandarditzades, que són la majoria de les llengües que no tenen un sistema escrit, com ara les 

LS, entre altres (Schermer, 2016: 291). 

 

És important tenir present que, tal com exposa Schermer (2016: 279), tots els usuaris adults 

d’una llengua estan més o menys familiaritzats amb les variacions geogràfiques. Entenem, doncs, 

que això mateix succeeix amb altres variacions de la llengua, com ara la diafàsica o diacrònica. És 

a dir, la majoria dels parlants o signants són conscients de què està «bé» o no en la seva pròpia 

llengua; en altres paraules: hi ha una norma social implícita compartida que determina què és 

acceptable i què no ho és. Aquest mateix concepte ja va ser exposat per Havránek (1932: 815, 

citat a Costa, 2000: 91). Concretament, l’autor denominava aquest coneixement com a norma 

objectiva, i explicava que tot el conjunt de parlants d’una llengua o dialecte troben acceptable o 

no uns usos concrets de la seva llengua. Aquesta consciència lingüística, com exposa Schermer 

(2016), no és exclusiva de les llengües orals, sinó que també es dona en les llengües de signes. 

Així, encara que hi hagi llengües que no tenen una llengua estàndard oficial, compten, en menor 

o major mesura, amb aquesta norma objectiva sobre com se signa en una zona concreta o sobre 

com s’ha de signar en una situació comunicativa en particular. 

 

Sobre el procés d’estandardització d’una llengua, Schermer (2016) comenta que hi ha diferents 

factors que hi contribueixen, com ara els diccionaris. Per això, afirma que els signes que 

s'inclouen en un diccionari es poden interpretar com a signes estàndard. Un altre factor 

important per a l’estandardització d’una llengua, explica l’autora, és la seva presència en el discurs 
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públic i en els mitjans de comunicació (televisió, Internet, etc.). Finalment, cal no oblidar 

l’educació: com més educació hi hagi en LS a les escoles per als nens i nenes sords, més 

homogeneïtat s’aconseguirà en la llengua de signes en qüestió. Schermer (2016) afegeix que el 

procés de l’estandardització lingüística en les LS és difícil i controvertit: «a language policy that is 

imposed from above by hearing people is seen as a major invasion of its own language and 

culture» (Schermer, 2016: 291).  

 

Amb tot, cal tenir present que encara que no hi hagi gaires polítiques lingüístiques per les LS i 

que no tinguin gaire presència als mitjans de comunicació, sempre hi ha una producció dels 

signes estàndard, és a dir, tenen una forma de citació, també anomenada forma canònica. 

Aquesta estandardització pot estar més o menys estesa entre la comunitat Sorda, i la LS pot ser 

més o menys homogènia, atès que tot depèn de la situació de cada LS. En el cas de l’LSC va ser 

aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2010, situació que reforça el seu estatus. També, en 

alguns casos, està present en l’educació dels infants sords, com ara a l’escola Tres Pins 

(Barcelona); a més, s’ensenya a la universitat en el grau de Traducció i interpretació, en el grau de 

Llengües aplicades i als cicles formatius de mediació comunicativa. La seva presència a la 

televisió no és gaire elevada, però hi ha informatius que proporcionen la interpretació de les 

notícies en LSC. El fet que hi hagi una franja horària d’informatius interpretada a l’LSC ajuda a 

establir i a reforçar un model cohesionador de la llengua, és a dir, a la difusió d’una norma 

objectiva compartida. A més, hi ha el canal de televisió a Internet en LSC, el Webvisual. 

 

Pel que fa al material didàctic, comptem amb la Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana (Quer 

et al. 2005), així com amb alguns diccionaris en línia i el Webvisual, altres eines. Així, encara que 

no hi hagi un diccionari oficial, tenim tot aquest material i, a més, el corpus de l’LSC està en 

construcció; per tant, sembla que s’està caminant cap a l'estandardització de l’LSC. A l’hora 

d’elaborar aquest treball, és rellevant conèixer aquesta situació sociolingüística de l’LSC, atès que 

les variacions fonètiques que presentem en contextos informals parteixen del coneixement 

compartit per la societat sorda i signant sobre com és la producció dels signes, és a dir, com és la 

seva forma habitual de citació, és a dir, la seva forma canònica. 

 

3.4. Variació de registre en les llengües de signes: estudis previs 

Primerament, cal tenir present que, com en les llengües orals, en les llengües de signes també 

s’observa variació a tots nivells lingüístics; així, aquests canvis poden ser lèxics, fonològics, 

morfològics o sintàctics (Schermer, 2016: 281). Els factors que poden promoure aquesta variació, 
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com hem comentat anteriorment, són la zona geogràfica, el grau d’educació, el gènere, l’edat, 

l’ètnia, la classe social i, també, el context comunicatiu, que és el factor que ens ocupa. Per això, 

en LS també hi ha llengües estàndards —creades implícitament pel coneixement compartit entre 

els signants— i dialectes, així com variació entre persones de diversos gèneres i races i variació en 

diverses situacions comunicatives, entre d’altres. 

 

En relació a la recerca en LSC, cal exposar que els estudis principals estan elaborats des d’una 

perspectiva gramatical (Quer et al., 2005) o sobre la gramàtica del discurs (Barberà, 2012 i 2014). 

En canvi, encara no hi ha cap recerca feta sobre la variació de registre més enllà de l’estudi inicial 

de Moya-Avilés (2017). Els pocs estudis existents sobre la variació del registre són en llengües de 

signes diferents de l’LSC, com ara la llengua de signes espanyola (LSE), la llengua de signes 

americana (ASL) o la llengua de signes australiana (Auslan). A més, la majoria es basen en criteris 

lèxics o gramaticals, però la variació fonètica no ha estat estudiada amb detall encara. Cal afegir 

que els pocs estudis fonètics o fonològics sobre les LS s’han centrat, sobretot, en la varietat 

diacrònica, i no pas en la diafàsica. No obstant això, s’ha publicat un estudi sobre fonologia i 

variació fonètica en llengua de signes de la Bèlgica francòfona (LSFB), els resultats del qual són 

especialment rellevants per a aquest treball i els presentem més endavant. Així doncs, tots 

aquests estudis serviran per contextualitzar el treball que ens ocupa, per veure quins són els 

aspectes estudiats fins ara en relació amb el registre i, també, com a referència per a analitzar les 

característiques lingüístiques del registre en LSC. A continuació resumim el contingut d’aquestes 

obres principals. 

 

En primer lloc, Schermer (2016) explica que el tema de la conversa, el receptor i el context 

comunicatiu influencia l’ús de la llengua. L’autora afirma que, de la mateixa manera que passa 

amb les LO, «there is a diference in style between formal and informal situations, although little 

research on sign languages has been done in this area» (2016: 286). Així, com es pot observar, 

manifesta de manera explícita la falta de recerca en aquest àmbit. L’autora específica més sobre 

variació de registre i afegeix que, en situacions informals, els signes acostumen a ser més grans i 

que hi ha més expressió facial. També, exposa que hi té lloc el fenomen de la caiguda de la mà no 

dominant —com ja hem mencionat anteriorment en l’apartat 3.2— a través d’un exemple en la 

llengua de signes espanyola (LSE). També, hi ha recerca que afirma que en llengua de signes de 

Hong Kong (HKSL) es poden fer servir MNM sense un marcador manual, és a dir, que el signe 

només consta de moviments bucals, per exemple. 
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En segon lloc, Zimmer (1989) va fer un estudi sobre el registre en llengua de signes americana 

(ASL). Concretament, va analitzar tres vídeos protagonitzats per un signant sord nadiu i es van 

observar diferències fonològiques que se sintetitzen tot seguit. En el registre formal, es va 

observar que l’espai sígnic era molt més ampli i l’execució dels signes més lenta. També, els 

moviments corporals eren més pronunciats i, sovint, s’observava un canvi de mà, de la dominant 

a la no dominant, durant dos o tres signes. És a dir, a mesura que avançava el discurs, el signant 

mantenia fix un signe a la mà dominant per mantenir el referent i, amb l’altra, continuava el 

discurs. Cap d’aquestes característiques van aparèixer en el discurs informal que Zimmer (1989) 

va analitzar. 

 

Pel que fa al procés d’assimilació, Zimmer (1989) va observar que en el registre formal no n’hi 

havia cap cas i, en canvi, sí que apareixia en el registre informal. De la mateixa manera, es van 

observar dos processos fonològics més en el registre informal que tenien una incidència baixa o 

nul·la en el registre formal. Es tracta de la perseverança i l’anticipació. En el primer cas, es tracta 

de mantenir la mà no dominant fixa mentre la dominant ja ha canviat i, el segon cas, es 

caracteritza per l’aparició de la configuració bàsica abans que la mà dominant comenci a realitzar 

el signe complet (moviment, orientació, etc.) 

 

En tercer lloc, a Lucas et al. (2001), específicament sobre la variació de l’ASL en el registre, van 

observar que la configuració de la mà (concretament l’extensió del dit petit) podia variar en 

funció de la distància social dels interlocutors. Tanmateix, no hi ha més recerca sobre qüestions 

fonètiques. Així doncs, s’observa que fins i tot en obres sobre la sociolingüística de les LS els 

estudis en relació amb el registre i la variació fonètica no han estat l’objecte d’estudi principal. 

 

En quart lloc, Johnston i Schembri (2007) es van centrar en la variació lèxica en llengua de signes 

australiana (Auslan), però també comenten la variació en la gramàtica i la pronunciació, la qual 

cosa es relaciona amb el to o la distància social entre els interlocutors, així com el tipus de 

discurs, la dactilologia (representació manual de l’alfabet de les LO), entre d’altres. Johnston i 

Schembri (2007: 254) prenen com a model la classificació de graus de formalitat de Joos (1967), 

comentada anteriorment, i assumeixen que es podria extrapolar a les LS. En aquest punt, 

exposen quines són les característiques de l’Auslan que correspondrien a cada nivell de 

formalitat.  
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Per tant, tenint present aquesta especulació, el nivell solemne (frozen) es caracteritza per 

vocabulari i una gramàtica fixes, fins i tot arcaics ocasionalment. Pel que fa al grau formal (formal), 

es caracteritza per una producció fonològica dels signes i del discurs acurada, amb la presència 

d’una certa assimilació o reducció. La dactilologia seria expressada amb una velocitat controlada i 

emprada especialment per a termes concrets i, la sintaxi, seria totalment explícita sense el·lipsis. 

En el grau apel·latiu (consultative), Johnston i Schembri (2007) argumenten que seria similar a 

formal, amb l’única diferència en la interacció, ja que en el grau apel·latiu n’hi hauria més. 

També, exposen que la fonologia, el vocabulari i la gramàtica se seleccionen acuradament, però la 

conversa pot ser menys planificada per la interacció que hem comentat. Pel que fa a l’estil 

informal (casual), la producció fonològica és menys acurada i hi ha força presència d’assimilació i 

reducció, la dactilologia podria ser més ràpida i incompleta i, fins i tot, produïda només amb la 

mà dominant. 

 

Finalment, en relació amb el grau íntim (intimate), es destaca la presència dels MNM que, segons 

Johnston i Schembri (2007: 256), fins i tot poden aparèixer sense la presència de marcadors 

manuals (MM). La fonologia és molt reduïda amb una notable assimilació i reducció. Pel que fa al 

lèxic, hi poden aparèixer signes familiars (‘home signs) —signes domèstics inventats pels 

familiars amb l’objectiu d’entendre’s— que només entenen els interlocutors així com vocabulari 

afectiu per a la parella, a mode d’argot. Sovint no s’acaben les oracions i només apareixen ítems 

lèxics. Cal recordar, però, que aquestes descripcions de Johnston i Schembri (2007) estan basades 

en suposicions sobre com serien les característiques de les LS a de cada nivell de formalitat 

exposat per Joos (1967). Amb tot, està clar que cal més recerca empírica per validar o no el que 

aquests autors suggereixen. 

 

En cinquè lloc, concretament sobre registre i variació fonètica, Paligot (2017) va realitzar un 

estudi de la variació fonètica en funció del registre en la llengua de signes de la Bèlgica 

francòfona. Aquesta tesi és un dels primers estudis que se centren exclusivament en la variació 

fonètica en registres informals en llengua de signes. Primerament, cal destacar que l’autora té en 

compte cinc elements fonològics que anomena «sensibles a la variació» i són l’orientació, el 

moviment, la configuració, el lloc d’articulació i el nombre de mans, que fa referència al fenomen 

de la caiguda de la mà no dominant. És a dir, en aquest estudi, l’autora té en compte els 

articuladors manuals i, en canvi, no contempla els MNM com a indicador de variació en funció 

del registre i que aquesta variació es consideri fonètica.  
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A més, Paligot (2017) tratca especialment la reducció fonètica, on hi inclou tres fenòmens. En 

primer lloc, se centra en la baixada dels signes frontals, és a dir, tots aquells signes que en la seva 

forma de citació es produeixen a l’alçada del cap, però que en contextos informals s’executen 

més abaix en l’espai sígnic. En segon lloc, analitza la baixada de la mà no dominant, que 

consisteix en la producció d’un signe bimanual en què la mà no dominant se situa més abaix de la 

zona on li correspon. En tercer lloc, té en compte la caiguda de la mà dominant (fenomen 

exposat a l’apartat 3.2). 

 

Paligot (2017) analitza aquests tres fenòmens tenint en compte diferents registres, diversos 

gèneres textuals i diferents signants. El resultat principal del seu estudi és el següent: en els 

diàlegs espontanis és on més apareix la baixada dels signes frontals, la baixada de la mà no 

dominant i la caiguda de la mà no dominant. Segons l’autora, el cas de la caiguda de la mà no 

dominant —que és el fenomen més rellevant per l’anàlisi que ens ocupa— és molt més freqüent 

en converses espontànies, en homes i en el lèxic més freqüent. Per contra, aquest fenomen és 

molt menys recurrent en narracions preparades, en discursos produïts per dones i en signes poc 

freqüents. L’autora conclou que les reduccions fonètiques són més rellevants en els registres 

informals. També, afirma que els registres poden definir o modificar l’articulació d’un signe en 

general, així com disminuir i fins i tot neutralitzar els efectes de la coarticulació dels signes 

bimanuals en particular. Paligot (2017) sintetitza l’articulació dels signes en funció del registre de 

la manera següent: «Plus un contexte est formel, plus les articulations sont précises; plus un 

context est informel, plus les articulations son relâches et les signes abaissés» (Paligot, 2017: 12). 

Totes les troballes de l’autora ofereixen una nova perspectiva d'anàlisi de registre, i els resultats 

obtinguts sobre tipologies discursives i gènere, entre d’altres, es tindran en compte en aquest 

treball. 

 

Com es pot apreciar, el plantejament de la seva anàlisi és innovador, tenint en compte que pocs 

estudis contemplen la baixada de la mà no dominant així com la baixada dels signes frontals com 

a elements d’interès en variació de registre. De fet, a Moya-Avilés (2017) quan un signe 

s’articulava allunyat de la zona del lloc d’articulació de la forma de citació, vam classificar-ho com 

a canvi en el lloc d’articulació, atès que variava d’una zona a una altra; Paligot (2017) inclou molts 

d’aquests casos com a baixada dels signes frontals.7 

 

                                                
7 Cal exposar que la producció dels signes en una zona més baixa de la del lloc que correspon a la forma de citació 
és un fenomen també observat en la llengua de signes espanyola (LSE) en la variació diacrònica. Per més informació 
vegeu: Gras i Ferrer i Aránzazu. (2001). 
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En aquest punt, cal exposar perquè en aquest treball no seguim fidelment la proposta 

metodològica de Paligot (2017). Encara que ens sembla interessant l’especial atenció que posa en 

la reducció fonètica que experimenten els signes en el registre informal —de fet, nosaltres també 

en parlem—, creiem més apropiat fixar-se, primer, en els canvis que es produeixen en el 

paràmetre del lloc d’articulació per, després, analitzar si hi ha hagut reducció fonètica o no. 

D’aquesta manera, podem classificar les variacions en aquest paràmetre en funció de la zona on 

s’han articulat i segons el factor que variació que hi ha intervingut. El fet que Paligot (2017) 

focalitzi l’atenció directament en la reducció fonètica, fa que no es puguin observar altres 

fenòmens que també poder ser interessants per explicar la variació en el registre informal. Així, 

considerem que Paligot (2017) estableix uns criteris d’anàlisi que després pot tenir certes 

limitacions a l’hora de descriure la variació fonètica. 

 

A més, afirmem que és realment rellevant estudiar la funció dels MNM, ja que són un paràmetre 

lingüístic amb funcions sintàctiques molt concretes i tenen un valor gramatical específic. Així, si 

són un paràmetre formatiu rellevant en qüestions sintàctiques, cal veure també quin paper juguen 

en la fonètica i en el registre. No tenir en compte aquest paràmetre formatiu, com fa Paligot 

(2017), ens sembla poc ajustat a la realitat lingüística de les LS. A més, contemplar els MNM ens 

permetrà corroborar si les suposicions de Johnston i Schembri (2007) sobre els MNM i el 

context informal es validen o no, així com comparar els resultats amb els dels autors i autores de 

referència. 

 

Finalment, cal exposar que a Moya-Avilés (2017) vam analitzar una situació comunicativa 

informal en LSC amb l’objectiu de realitzar una primera aproximació a les característiques 

fonètiques de la LSC en funció del registre. Concretament, vam analitzar la sèrie-web Peixos8 com 

a discurs representatiu del registre informal a partir de criteris fonològics i fonètics. Vam 

presentar les imatges de tots aquells signes que patien variació en la seva producció. Aquestes 

imatges es van contrastar amb d’altres que mostraven els mateixos signes, però amb la seva 

producció en contextos formals, per tal d’il·lustrar la variació a què ens referíem. Per a dur a 

terme aquesta contraposició, vam cercar la producció canònica de tots els signes que al canal de 

televisió Webvisual9, una plataforma on hi ha discursos representatius del registre formal. Els 

resultats que vam obtenir es presenten a la Figura 13.  

 
                                                
8 Disponible a:  http://www.elspeixos.com/es_index.html  
9 Disponible a:  http://www.webvisual.tv/index.php 
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Figura 13. Gràfic dels resultats de Moya-Avilés (2017) 

 

Com es pot observar, les dades van indicar que el to informal es caracteritza, principalment, per 

la variació dels signes en el paràmetre formatiu del lloc d’articulació i per la caiguda de la mà no 

dominant i, també, que els MNM no tenien un paper rellevant en el registre. Tanmateix, el 

discurs analitzat forma part d’un context d’oralitat col·loquial fingida (sèrie-web Peixos) i cal 

realitzar més recerca per veure si en un context informal real la proporció de variació en els 

paràmetres és similar o diferent, especialment, en relació a la caiguda de la mà passiva. A més, el 

corpus estava limitat (un vídeo de deu minuts) per motius de temps i espai. Així, és important 

continuar treballant en aquest àmbit tan poc estudiat i corroborar si les dades que vam obtenir a 

Moya-Avilés (2017) apareixen també en situacions comunicatives informals reals. Per tant, 

l’objectiu d’aquest treball és aprofundir més en l’estudi de la variació fonètica del registre 

informal en LSC en general i centrar-nos en una situació informal real en particular. Aquest 

estudi, d’una banda, aportarà més dades empíriques sobre variació lingüística i fonètica real en 

LSC i, d’altra banda, donarà pas a una futura recerca sobre el registre en aquesta llengua. 
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4. ANÀLISI DE LA VARIACIÓ FONÈTICA DEL REGISTRE INFORMAL EN LLENGUA DE SIGNES 

CATALANA  

A continuació, presentem els resultats que hem obtingut un cop analitzat el corpus. En primer 

lloc, exposem la variació relacionada amb cadascun dels paràmetres formatius. Els paràmetres es 

presenten ordenats en funció de la rellevància per a aquest treball; per això, primer apareixeran 

els paràmetres que menys varien i, seguidament, els paràmetres que hem tingut en compte per als 

nostres supòsits de partida.  

 

En segon lloc, mostrem la variació en els articuladors manuals i, finalment, farem un resum de 

totes les dades obtingudes i dels factors que promouen la variació. Les dades que hem obtingut 

es compararan, puntualment, amb les dades obtingudes de l’anàlisi del registre formal, per tal de 

fer una comparació i veure quines diferències hi ha. No es tracta, però, d’una anàlisi contrastiva, 

sinó que el nostre objecte d’estudi és el registre informal. Amb tot, és interessant tenir el registre 

formal del mateix tema com a referència per observar quina incidència té el registre en la variació 

observada. Abans de començar, cal explicar que la situació informal que analitzem es troba dins 

del registre informal (causal) de la classificació de Joos (1967). Segons aquesta definició, la situació 

comunicativa es caracteritza per ser relaxada i apareix en converses entre amics que, en principi, 

estan en el mateix estatus.  

 

En aquest punt, cal recordar els supòsits de partida en relació al registre informal: 

1. La caiguda de la mà no dominant serà molt freqüent i apareixerà independentment de si 

el signant té un objecte a la mà o no. 

2. El lloc d’articulació serà el paràmetre que més variarà. 

3. Hi haurà més assimilació fonètica. 

4. Els marcadors no manuals (MNM) tindran una funció semàntico-pragmàtica rellevant 

 

4.1. Variació dels paràmetres formatius 
En primer lloc, el paràmetre en què menys variació hem observat és l’orientació. De fet, només 

ha aparegut en una sola ocasió un canvi en l’orientació, juntament amb la caiguda de la mà no 

dominant. L’únic signe que ha presentat variació ha estat el verb COMENÇAR, signat per S1. A la 

Figura 14 mostrem el signe amb el canvi d’orientació, on en lloc de produir-se perpendicular 

respecte al terra, S1 té la mà dominant paral·lela respecte al terra. No hem observat més variació 

en l’orientació en tot el corpus analitzat. 
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   Figura 14. Signe COMENÇAR amb variació en l’orientació 

 

En el registre formal, hem observat també en una ocasió un canvi en orientació per part d’S2, 

però és un cas d’assimilació fonètica. Es tracta del signe IGUAL, que s’hauria d’articular amb els 

palmells de les mans paral·leles al terra, davant del pit i amb un moviment de contacte entre els 

dits índex mans repetit dues vegades. En canvi, en el discurs formal d’S2, l’orientació que en 

resulta forma un angle obtús en relació al terra i els palmells de les mans estan orientats 

lleugerament a la dreta. Tanmateix, com hem comentat, aquest únic canvi en el registre formal 

d’S2 és el resultat d’assimilació fonètica, ja que els canvis es veuen motivats per la configuració 

dels signe anterior (verb IMAGINAR) i posterior (substantiu FILOSOFIA); és a dir, pel context 

lingüístic. A més, en aquest signe també varien lleugerament el moviment i el lloc d’articulació. 

En el cas del lloc d’articulació, S2 produeix el signe IGUAL més amunt de la zona de citació —que 

és el centre de l’espai sígnic—, perquè IMAGINAR i FILOSOFIA es realitzen a l’alçada del cap, és a 

dir, més amunt. 

 

En segon lloc, ens centrem en el paràmetre del moviment. Es tracta d’un paràmetre que té unes 

particularitats en relació a la variació que creiem interessants comentar. En general, no és un 

paràmetre que tingui tendència a variar en el discurs; de fet, la configuració o el lloc d’articulació 

—com veurem més endavant— varien amb molta més freqüència que el moviment. Tanmateix, 

de vegades, quan un signant produeix un signe bimanual tot tenint un objecte a la mà no 

dominant, hem observat com el moviment és l’únic paràmetre que es manté en la mà no 

dominant que sosté l’objecte. En altres paraules, quan la mà no dominant està subjectant les 

cartes, per exemple, i el signant no realitza la configuració ni el lloc d’articulació ni l’orientació 

amb aquesta mà, la mà no dominant produeix el moviment que li pertoca i, així, és l’únic 

paràmetre que es manté. Aquest fenomen ha aparegut en 4 ocasions i, encara que no és una 

incidència suficient per determinar que es tracta d’un fenomen recurrent en el registre informal, 
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ha estat una troballa que creiem interessant exposar, atès que ha estat més freqüent que a Moya-

Avilés (2017) —en què només es va donar el cas en una ocasió— i perquè no n’ha fet menció 

cap obra de referència. No hem observat aquest fenomen en el registre formal. 

 

En tercer lloc, ens centrem en el paràmetre de la configuració. En aquest cas hi ha diverses 

qüestions a comentar. Primerament, sabem que hi ha 25 signes en què la configuració ha variat. 

D’aquests 25, 12 han estat produïts per S1, 7 per S2 i 6 per S3. De totes aquestes variacions en la 

configuració, una minoria són alteracions anotades lleugeres, és a dir, els canvis no són gaire 

notoris. Concretament, en aquests casos menors, els dits seleccionats per fer el signe no han 

canviat, sinó que el signe en general es produeix de manera més laxa sense arribar a canviar la 

forma de la mà. En la majoria d’aquests canvis hi ha un bolígraf a la mà d’S1, de manera que 

necessàriament la forma de la mà canvia per aguantar l’objecte, però alhora el bolígraf permet 

moure els dits amb llibertat i facilitat i, per tant, no hi ha gaire variació i els dits seleccionats són 

els mateixos. 

 

També, en una ocasió hem observat que una d’aquestes alteracions lleugeres no ha estat motivada 

perquè els signants tinguessin un objecte a la mà, sinó que es tracta d’una assimilació lingüística 

d’S2, en què construeix l’oració FER TRAPELLA (‘fer el trapella’). La signant produeix el verb FER 

amb tots els paràmetres tal com corresponen a la seva forma de citació, excepte la configuració, 

que a mesura que avança el signe, la mà dominant canvia els dits seleccionats i adopta la 

configuració de TRAPELLA, tot mantenint encara el moviment i el lloc d’articulació del verb 

anterior. Es mostra l’exemple a la Figura 15, en què en la fotografia A s’està produint el verb 

bimanual FER i la configuració de la mà dreta —l’esquerra produeix el signe FER— té els dits 

seleccionats del signe TRAPELLA, que és l’adjectiu que segueix a continuació i que apareix en la 

fotografia B. 
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    Fotografia A. Signe FER amb assimilació en la                   Fotografia B. Signe TRAPELLA 
     configuració de l’adjectiu TRAPELLA 
       

Figura 15. Oració FER TRAPELLA amb assimilació en la configuració del verb FER 

 

Deixant de banda aquests canvis menors en la configuració, és cert que en força casos hi ha 

canvis més notoris en la configuració dels signes, la majoria dels quals tenen lloc a la mà no 

dominant. La major part de la variació observada en la configuració del signe és el resultat 

d’aguantar un objecte a la mà no dominant, com ara les cartes, una ampolla d’aigua o un full, 

entre altres. En una minoria dels casos, la mà dominant també sosté algun objecte que, 

forçosament, afecta la configuració del signe. Cal mencionar que, de la mateixa manera que vam 

observar a Moya-Avilés (2017), quan els signants no tenen cap objecte a la mà és molt menys 

freqüent que apareguin canvis en la configuració. En aquest cas concret, només hi ha 2 ocasions 

en què hi ha canvis en la configuració de la mà dominant per part d’S2 i S3 quan no estan 

subjectant cap objecte. Es tracta dels signes ERROR i SÍ, respectivament.  

 

En el primer cas, S2 realitza la configuració del signe ERROR amb 3 dits, i no pas amb tots 5, com 

indica la forma de citació; per tant, hi ha hagut una reducció dels dits seleccionats de la mà 

dominant en el signe. En el segon cas, S3 realitza el signe SÍ amb tots els paràmetres 

corresponents —moviment, orientació, lloc d’articulació— excepte la configuració, en què en 

lloc de tocar-se els dits índex i polze, el signant produeix el signe amb tota la mà oberta i 

relaxada. En aquest darrer cas sí que hi ha hagut un canvi en els dits seleccionats. Així, veiem que 

la variació en la configuració està determinada, en primer lloc, per tenir un objecte a la mà i, en 

alguns casos aïllats, també quan no hi ha cap objecte.  

 

En aquest punt, tenint en compte aquestes dades, ens plantegem si la variació que hem observat 

en la configuració és fruit del registre informal o no. La nostra resposta és que sí, i a continuació 

ho argumentem. D’entrada, es podria entendre que si la variació en la configuració depèn 

majoritàriament de si els signants tenen objectes a les mans o no, no és estrictament una qüestió 
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de registre. Aquest argument es podria explicar defensant que també es poden aguantar objectes 

en una situació comunicativa formal. No obstant això, considerem que en una situació formal, 

els signants tindrien preferència per deixar l’objecte que portessin a les mans i així poder signar 

més còmodament i acuradament, sense cap barrera o dificultat. Com hem exposat a l’apartat 

3.1.3, cal recordar que com més formal és el registre, més acurada ha de ser la producció fonètica 

i, per tant, el resultat lògic és que els signants procuressin evitar tenir objectes a les mans. Amb 

tot, és necessari aprofundir més en aquesta qüestió i obtenir-ne proves empíriques. 

 

A continuació, en quart lloc, tractem el paràmetre del lloc d’articulació, que és un dels que més 

ens interessa observar i del qual hem escrit el supòsit de partida següent: 

 

● El lloc d’articulació serà el paràmetre més propens a variar. 

 

La primera qüestió que cal comentar és que, al contrari del que esperàvem, no és el paràmetre 

que ha experimentat més variació. En total, hi ha 18 casos de canvis en el lloc d’articulació i, com 

hem exposat anteriorment, n’hi ha 25 en la configuració. Un cop analitzats els factors que 

promouen la variació, però, hem determinat que és el resultat lògic de la situació comunicativa 

que ens ocupa. Com hem exposat anteriorment, molt sovint els signants tenen les cartes a la mà, 

la qual cosa promou, necessàriament, canvis en la configuració, vist que no poden realitzar el 

signe acuradament. 

 

Així, aquest supòsit de partida no es valida. Tanmateix, tenint en compte les dades observades i 

els resultats obtinguts, defensem que en una altra situació informal que no requerís tenir un 

objecte a la mà constantment, la incidència de variació en la configuració disminuiria i, per tant, 

el lloc d’articulació podria passar a ser el paràmetre formatiu que més varia, tal com esperàvem 

en un primer moment. Tot això ens permet afirmar que el paràmetre més propens a variar no és 

fix ni està determinat exclusivament pel registre informal, sinó que també la situació 

comunicativa defineix quin és el paràmetre que més varia. 

 

Deixant de costat la incidència de la variació en el lloc d’articulació, a continuació, entrem en 

detall en quines variacions hem observat i quins són els factors que les promouen. Dels 18 casos, 

en 6 ocasions el lloc d’articulació ha estat més amunt del corresponent a la forma de citació i, 

d’aquests 6, 5 tenen un factor en comú: la posició corporal i dels braços del signant. Així, han 

realitzat els signes en una zona més alta de l’espai sígnic, però no pas per assimilació fonètica, 
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sinó perquè tenien els colzes recolzats a la taula o bé les mans a prop de la cara. Es tracta dels 

signes HAVER-DE, PER-POC, SÍ, QUÈ i JA. A tall d’exemple, mostrem el canvi en el signe PER-POC 

PRODUÏT PER S2 a la Figura 16. 

 

 
Fotografia A. Posició corporal d’S2   Fotografia B. Signe PER-POC amb variació en el lloc       

d’articulació 
  

Figura 16. Signe PER-POC produït en una zona més alta a la que correspon a la forma de citació 

 

A la fotografia A s’observa com S2 té les mans a l’alçada del cap, prop de la cara i dels cabells i, a 

la fotografia B, apareix el signe PER-POC a l’alçada de la cara. El lloc d’articulació, però, en la 

forma de citació és davant del pit, és a dir, al centre de l’espai sígnic. Així doncs, la posició 

corporal d’S2 —concretament el gest que estava realitzant amb els braços tot just abans de 

signar— a promogut la variació en la producció fonètica del signe en qüestió. 

 

Aquest factor de variació, la posició corporal, encara que no és el factor principal, ha estat 

interessant d’observar, ja que no l’havíem contemplat fins ara. Aquesta qüestió promou la 

reflexió sobre el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal en les LS. Els articuladors manuals de 

les LS són, fonamentalment, les mans i braços; aquestes parts del cos, alhora, han adoptat una 

posició determinada quan els signants han estat jugant a les cartes en aquesta situació informal. 

El resultat de la suma d’aquests factors ha estat que el llenguatge corporal, específicament la 

posició corporal, ha modificat la producció fonètica del discurs signat. Argumentem que això 

succeeix perquè en les LS el llenguatge verbal i el no verbal es troben en la mateixa modalitat, la 

visogestual. El fet que comparteixin modalitat afavoreix que el llenguatge no verbal i el verbal 

apareguin gairebé simultàniament i que això afecti la producció fonètica dels signes. En canvi, en 

les LO la multimodalitat sempre hi és present: la modalitat auditivo-vocal és on té lloc la 

producció i recepció de la llengua oral i la visogestual queda reservada per al llenguatge no verbal.  
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A part de la producció d’aquests signes en una zona més alta que el lloc d’articulació de la forma 

de citació, seguint amb la variació en el lloc d’articulació, en 4 ocasions els signes s’han produït 

més abaix de la seva forma de citació. En cap cas a estat per assimilació fonètica, sinó que els 

signes no han arribat al lloc que correspon a la forma de citació i s’han quedat en una zona més 

baixa. En algunes ocasions, aquesta baixada ha estat el resultat de tenir les mans sobre a la taula, 

per exemple, i els signants gairebé no les han aixecades. En altres ocasions, els signants han 

aixecat els braços per a signar, però el signe no ha arribat a l’alçada que determina la forma de 

citació. A la Figura 17 mostrem un exemple de la producció d’un signe en un lloc d’articulació 

més abaix del que correspon a la forma de citació.   

 

 

 

 
         

 

 

 

Fotografia A. S3 recolza les mans a la taula Fotografia B. Signe SUPERIOR amb variació en 

  el lloc d’articulació 

Figura 17. Signe SUPERIOR produït en una zona més baixa que el lloc d’articulació de la forma de citació 

 

Com es pot observar a la fotografia A de la Figura 17, S3 té les mans lleugerament repenjades a la 

taula i amb el tors inclinat endavant i, a la imatge B, apareix el signe SUPERIOR produït molt a 

prop de la taula. El lloc d’articulació de la forma de citació d’aquest signe, però, és més amunt, 

concretament a l’alçada de les espatlles. Així doncs, la posició corporal i de les mans ha 

promogut la variació en el lloc d’articulació del signe que ens ocupa. Així, com també va observar 

Paligot (2017), en la situació informal que hem analitzat hi ha reducció fonètica, ja que el signe es 

produeix en una zona és més baixa a la corresponent, és a dir, es redueix la trajectòria del signe.  

 

Tenint en compte que hem considerat aquests casos com a reduccions fonètiques perquè la 

trajectòria del signe és més curta i no arriba fins al lloc que correspon a la seva forma de citació, 

ens plantegem si els signes que hem presentat anteriorment —aquells que es produïen en una 

zona més alta que la de la seva forma de citació— també podrien considerar-se reducció 

fonètica. Per això, primer cal definir amb deteniment què és reducció fonètica: si es tracta 

d’aquells signes que es realitzen en una zona més baixa, com apunta Paligot (2017), o bé tots 
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aquells que, en un sentit més ampli, no arriben al lloc d’articulació que correspon a la forma de 

citació i fan una trajectòria més curta. 

 

Sobre aquesta qüestió, Crasborn i Van der kooij (2016: 241) afirmen que a les converses 

signades, sovint l’articulació dels signes és més petita que en les formes de citació, atès que com 

més petit és un moviment, menys energia requereix. La reducció de la trajectòria, com comenten 

els autors, s’aconsegueix, normalment, amb el que anomenen more distal joints, és a dir, realitzant 

els signes amb les articulacions distals (mans, dits, canells) i no pas amb les proximals (colzes, 

espatlles) —vegeu apartat 3.2—. 

 

En aquest treball defensem que la reducció fonètica no inclou únicament els signes que es 

produeixen més abaix en l’espai sígnic, com exposa Paligot (2017). Argumentem que reducció 

fonètica es tracta estrictament de la reducció de la trajectòria del signe, independentment de la 

zona on s’acabi articulant. Així, si les mans estan relaxades, la reducció fonètica consistirà en no 

arribar al lloc d’articulació de la forma de citació i, per tant, el signe es produirà més abaix. En 

canvi, si les mans estan elevades en una posició corporal concreta (com l’exemple que hem 

mostrat a la Figura 16) la reducció fonètica farà que el signe no arribi al centre de l’espai sígnic i 

s’articuli més amunt. Per això, tots aquells signes que s’han articulat en una zona més alta, tant 

per assimilació fonètica com per la posició corporal del signant, també han experimentat una 

reducció i, com que finalment el lloc d’articulació no és el que li correspon al signe, ho 

considerem un cas de variació fonètica. 

 

Finalment, hi ha altres variacions en el lloc d’articulació que són menys freqüents, però que no 

volem deixar de comentar. Una d’elles consisteix en el fet que alguns signes en els quals el lloc 

d’articulació és el cos del signant, el signe no passa pel cos o no hi arriba. Concretament, quan el 

lloc d’articulació és la mà no dominant, si la no dominant té un objecte —com ara les cartes— el 

lloc d’articulació canvia de la mà no dominant a l’objecte que sosté. A més, hi ha alguns casos 

aïllats en què els signes canvien del centre de l’espai sígnic cap a la dreta o cap a l’esquerra. 

Concretament, el cas que hem observat és d’ S1 quan produeix el signe AMAGAR —en què el lloc 

d’articulació normatiu és al centre de l’espai sígnic—. S1, en canvi, l’ha realitzat desplaçat a la 

seva esquerra. Hem observat que el factor que promou aquesta variació és que S1 estava 

recolzant al braç esquerre de la cadira mentre realitzava el signe i, per tant, tot el seu tors s’ha 

mogut a l’esquerra, la qual cosa ha desplaçat també el signe. Una altra vegada, doncs, la posició i 

el moviment corporal afecta la producció dels signes. En un altre cas, S3 realitza el signe TOCAR 
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més a la dreta, atès que li estava preguntant a S2 si era el seu torn i, com ella estava asseguda a la 

seva dreta, S3 ha desplaçat el signe per proximitat a la signant. 

 

En relació al lloc d’articulació en el registre formal, cal dir que la incidència de variació ha estat 

molt baixa: només hem observat un canvi en el discurs d’S1, en què en el lloc d’articulació es va 

produir més amunt del lloc corresponent a la forma de citació. Es tracta del signe QUIN, i 

mostrem l’exemple al parell d’imatges presentades a la Figura 18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia A. Signe QUIN amb variació                Fotografia B. Signe QUIN amb variació  
en el lloc d’articulació                                            en el lloc d’articulació 

  
Figura 18. Signe QUIN amb variació en el lloc d’articulació i sense variació, respectivament 

 

Com es pot observar en la fotografia A de la Figura 18, el signe QUIN ha variat en el lloc 

d’articulació, atès s’ha produït a l’alçada del cap amb la mà dominant. La realització canònica 

apareix posteriorment en el mateix discurs, i es mostra a la fotografia B. Aquesta variació és un 

cas d’assimilació fonètica, atès que, en el cas de la primera imatge, el signe anterior és MÉS i 

aquest adjectiu es realitza amb un moviment que finalitza a l’alçada del cap. Així, s’ha produït un 

procés d’assimilació fonètica que té com a resultat la modificació del lloc d’articulació del signe 

QUIN. En el cas de la segona imatge, el signe anterior és el pronom MEU i, com aquest signe té 

lloc també a l’alçada del pit, el signe no ha patit assimilació fonètica.  

 

Per acabar, en cinquè lloc, ens centrem en els marcadors no manuals (MNM). Com hem exposat 

a l’apartat 3.4, encara que Paligot (2017) i altres autors no tracten els MNM en detall, en aquest 

treball partim del supòsit següent: 
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● Els marcadors no manuals (MNM) tindran una funció semàntico-pragmàtica rellevant.  

 

Vam formular aquest supòsit perquè considerem que si els MNM tenen funcions lingüístiques 

rellevants, com ara en la sintaxi, haurien de tenir també una funció rellevant en les converses 

col·loquials i de registre informal. A més, Johnson i Schembri (2007) van suposar que sovint 

podien aparèixer sense marcadors manuals, fenomen recollit també per Schermer (2016). 

 

Les dades obtingudes de l’anàlisi del corpus permeten afirmar que, efectivament, els MNM tenen 

un pes important en les converses que hem examinat per a aquesta anàlisi. És cert, però, que els 

MNM en sí mateixos no canvien com ho fan altres paràmetres; és a dir, no canvia una expressió 

facial concreta per una altra. Els MNM, tal com suggerien Johnson i Schembri (2017) i afirmava 

Schermer (2016), sovint apareixen sense un marcador manual. En altres paraules, els MNM 

tenen, en força ocasions, tota la càrrega semàntica, atès que no van acompanyats de cap signe. 

 

Aquest fenomen apareix en 15 ocasions, però cal explicar detalladament algunes qüestions. 

Primerament, cal recordar que els MNM poden ser components bucals o components verbals —

vegeu apartat 3.2— i, en el cas de l’anàlisi que ens ocupa, la majoria de les aparicions dels MNM 

sense els marcadors manuals són components bucals, és a dir, vocalitzacions de paraules o 

expressions curtes, com ara sí, és clar, d’acord, ja ho sé, és veritat o preguntes com com? En un menor 

nombre apareixen components verbals, com ara afirmar o negar amb el cap. També, hem 

observat que en una ocasió S2 fa servir únicament el component verbal que requereix el verb 

HAVER-HI —moure la llengua de costat a costat— sense els marcadors manuals, com s’observa a 

la Figura 18. 
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Figura 18. Signe HAVER-HI produït per S2 únicament amb el MNM  

 

En general, dels 15 signes que es realitzen únicament amb els MNM, en 10 ocasions els signants 

tenen un objecte a les dues mans, com ara les cartes o bé un bolígraf amb una mà i un paper amb 

l’altra. A més, en el cas que acabem de mostrar a la Figura 18 S2 s’està recollint el cabell i, per 

tant, no té les mans disponibles per signar. Tanmateix, encara que en menor mesura, hi ha 

ocasions en què els signants no tenen objectes a les mans, però igualment apareixen els MNM 

tots sols. Així, encara que de manera menys freqüent, també hem observat que tot i que els 

articuladors manuals estan disponibles, els signants no els fan servir.  

 

També volem mencionar un fenomen concret produït per S2, ja que fins a 3 ocasions ha elidit el 

MNM del signe HAVER-HI. El factor que promou la variació, però, ha estat que S2 havia begut 

aigua i encara en tenia a la boca quan produïa el signe. Aquest cas, però, és del tot aïllat, atès que 

com hem observat, per norma general els MNM no s’elideixen. És interessant observar que en el 

registre formal, a excepció d’una negació amb el cap sense els marcadors manuals, tampoc no 

s’han elidit els MNM. Cal explicar que l’expressió de la negació és un cas molt concret: expressar-

la únicament amb el MNM, com és el cas en el registre formal, és lingüísticament correcte, genuí 

i adequat igualment al registre formal. Amb tot, les vocalitzacions i elisions més enllà de les 

negacions no apareixen en cap cas en el registre formal; en canvi, com hem vist, és molt freqüent 

en el registre informal. 

 

Per acabar, en relació amb els MNM, hi ha una dada que considerem important destacar: dels 15 

casos en què es realitzen sols els MNM —recordem que la majoria són vocalitzacions— 11 han 
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estat produïts per S2. Com hem comentat a l’apartat 2.1, la família d’S2 és oient signant. Així, 

encara que el pare i la mare oients hagin après LSC, coincideix que els signants amb els pares i 

mares sords vocalitzen molt menys que la signant amb el pare i la mare oient. Aquests resultats 

resulten molt interessants, i caldria fer més estudis per comprovar si és un fenomen recurrent, 

com suggerim, o bé és un tret de l’idiolecte de la S2. 

 

A tall de síntesi d’aquest apartat, volem exposar que la diferència fonètica entre el registre formal 

i l’informal és altament notòria. És molt interessant observar com els mateixos signants canvien 

la producció fonètica del seu discurs d’un registre a un altre i com més informal és el registre, 

menys acurada és la pronúncia. 

 

4.2. Variació dels articuladors manuals: caiguda de la mà no dominant 
En relació als articuladors manuals, també vam establir un supòsit de partida: 

 

● La caiguda de la mà no dominant serà molt freqüent i apareixerà independentment de si 

el signant té un objecte a la mà o no. 
 

Aquesta afirmació la vam definir a partir dels resultats de Moya-Avilés (2017), en què totes les 

caigudes de les mans no dominants eren el resultat de tenir un objecte a la mà. Vam suggerir, 

però, que en un registre informal real també hi hauria la caiguda de la mà no dominant quan els 

signants no tinguessin objectes a les mans. Després d’anotar el fragment de corpus que ens 

ocupa, vam observar que, efectivament, els signants produeixen signes bimanuals de manera 

monomanual, fins i tot quan tenen totes dues mans lliures; a més, és un fenomen molt freqüent. 

 

Concretament, hem anotat 27 caigudes de la mà no dominant. De tots aquests casos, en 12 

ocasions o bé els signants no tenien cap objecte a la mà o bé, sí que en tenien, però la mà estava 

relaxada i fora de l’espai sígnic i, per tant, no realitzava el signe. Aquests darrers casos no els hem 

contemplat estrictament com a possessió d’un objecte, atès que no tenia rellevància per la 

producció fonètica. Aquesta situació ha estat anotada —com hem exposat a l’apartat— 2.2 com 

a objecte no*: objecte sí però mà relaxada. 

 

Seguint amb els articuladors manuals, hi ha altres casos en què hem observat que la mà no 

dominant no cau estrictament, sinó que està sostenint un objecte —no està relaxada ni fora de 

l’espai sígnic— però no realitza el signe bimanual. Així, el signe bimanual passa igualment a 
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produir-se monomanualment, perquè la mà no dominant no fa el signe. Aquests casos s’han 

anotat de manera diferent perquè en el primer cas els articuladors estan relaxats i, en el segon cas, 

estan a l’espai sígnic agafant les cartes. Tanmateix, considerem els dos casos com a caiguda de la 

mà no dominant, perquè en tots dos casos els signes bimanuals es transformen en monomanuals 

i, per tant, hi ha un articulador que no hi intervé. 

 

Un altre fenomen relacionat amb els articuladors manuals que hem anotat i que no vam observar 

a  Moya-Avilés (2017) i del que tampoc no en parla amb deteniment cap obra prèvia és el canvi 

de dominància. Es tracta de canviar la mà dominant de la dreta a l’esquerra —o viceversa— en 

un discurs. En altres paraules, la mà dominant dels tres signants és la dreta i, en moments 

concrets de la conversa, la mà dominant passa a ser l’esquerra. No s’ha de confondre, però, amb 

el fenomen que descriu Zimmer (1989) —exposat a l’apartat 3.4—en el registre formal. Aquest 

autor va observar que en el registre formal, sovint, la mà dominant es mantenia fixa en el discurs 

com a referent i, durant uns pocs segons, la mà no dominant passava a ser la dominant. No 

obstant això, com hem comentat anteriorment, és un recurs sintàctic per establir referència 

discursiva que no és propi del registre informal, sinó del formal. 

 

El canvi de dominància a què ens referim consisteix en el següent: en força ocasions els signants 

canvien de mà dominant motivats per altres factors, i no pas per establir referència discursiva. 

Un d’aquests factors ha estat el fet d’aguantar les cartes a la mà dominant. En molts d’aquests 

moments, els signants en lloc de canviar l’objecte de mà, canvien la dominància. Aquest fenomen 

ha aparegut 27 vegades, de les quals, 17 han estat el resultat de tenir un objecte a la mà dominant. 

Només en una ocasió S2 ha establert referència gramatical, però es tracta d’una excepció. També, 

la mateixa signant ha dut a terme el canvi de dominància per la posició corporal, atès que tenia 

els braços creuats i la mà esquerra estava situada per sobre de la dreta, és a dir, la mà no 

dominant tenia més mobilitat i això ha promogut que canviés la dominància.  

 

Tanmateix, cal posar èmfasi en els altres 10 casos en què els signants han realitzat un canvi de 

dominància sense tenir cap objecte a les mans. Això ens permet determinar que el canvi de 

dominància, en aquests casos, ha esdevingut per la informalitat de la situació comunicativa. Amb 

totes aquestes dades, afirmem que el canvi de dominància té una incidència important en el 

discurs informal signat en LSC que hem analitzat. Per això, defensem la necessitat de contemplar 

aquest fenomen en la recerca futura sobre aquest àmbit, vist que no ha estat estudiat amb detall 

ni recollit en altres estudis sobre variació fonètica i el registre informal en altres LS. 
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Finalment, hem d’exposar que en 4 ocasions hem observat la combinació del fenomen de la 

caiguda de la mà no dominant amb el canvi de dominància. És a dir, hi ha 4 signes bimanuals que 

s’han realitzat monomanualment, i la mà que ha produït el signe ha estat la no dominant. Es 

tracta del signe INTENTAR i l’oració AL FINAL GUANYAR 1ÍNDEX3 produït per S3, el signe FINAL 

per S2 i el signe NO-ENTENDRE-RES produït per S1. Aquesta combinació no la vam contemplar 

inicialment per a la nostra anotació i, per això, es van elaborar com a fenòmens excloents, és a 

dir, en l’anotació del corpus només hem pogut seleccionar una de les dues opcions. Per 

consegüent, de manera puntual vam haver d’anotar de manera alternativa l’aparició simultània 

d’aquests dos fenòmens. Aquesta troballa ha estat molt interessant, ja que es tracta de dos canvis 

notoris en els articuladors principals de les LS que tampoc no havien estat descrits fins ara i que 

es tindran en compte en la futura recerca. Per tal d’il·lustrar la combinació d’aquests fenòmens, a 

la Figura 19 mostrem el signe INTENTAR produït per S3. 

 

 
Fotografia A. Posició corporal d’S3                         Fotografia B. Signe INTENTAR produït monomanualment i     

amb canvi de dominància 

 

Figura 19. Signe INTENTAR produït monomanualment i amb canvi de dominància 

 

Com s’observa a la fotografia A de la Figura 19, S3 està sostenint les cartes amb la mà dreta, que 

és la seva mà dominant. A la fotografia B, S3 ha realitzat el signe INTENTAR —la forma citada del 

qual és bimanual— només amb una mà i, concretament, amb la mà no dominant. Així, aquest 

canvi i caiguda ha estat el resultat de sostenir les cartes amb la mà dominant. 

 

En relació amb els canvis en els articuladors en el registre formal, afirmem que en cap dels tres 

discursos formals té lloc el fenomen de la caiguda de la mà no dominant. Si bé en nombroses 

ocasions apareixen signes bimanuals produïts només amb la mà dominant mentre la mà no 

dominant està mantenint un signe anterior com a referència gramatical, com hem comentat a 

l’apartat 3.4, aquest és un sistema gramatical molt freqüent per mantenir el referent en el discurs, 
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i s’observa en nombroses ocasions en els tres discursos de registre formal. En resum, el fenomen 

de la caiguda de la mà no dominant, que no apareix en el discurs formal, ens permet afirmar que 

és un tret que serveix per discriminar el registre informal del formal. Tampoc no s’ha observat 

canvis de dominància en el discurs formali, per consegüent, cap combinació d’aquests dos 

fenòmens.  

 
4.3. Recapitulació  
A continuació, presentem un breu resum dels resultats que hem desenvolupat per tal de 

recuperar les dades exposades i subratllar els aspectes més destacats de manera sintetitzada. 

D’una banda, com presentem a la Figura 20, pel que fa als paràmetres formatius, hem vist que el 

moviment i l’orientació pràcticament no varien en el discurs informal. Per contra, la configuració 

i el lloc d’articulació són els paràmetres més propensos a variar. Els MNM no han experimentat 

variació en sentit estricte, però sí que han tingut una funció molt important, atès que han 

aparegut en nombroses ocasions sense un marcador manual i, per tant, contenen tota la càrrega 

semàntico-pragmàtica que feia efectiva la comunicació sense la necessitat d’un signe manual. 

Aquests resultats validen els suggeriments de Johnson i Schembri (2007), exposats a l’apartat 3.4 i 

coincideixen amb les dades que recull Schermer (2016) sobre la llengua de signes de Hong Kong 

(HKSL). A més, tal com presentem a la Figura 21, hem observat que S2 —la signant amb pare i 

mare oients— ha realitzat moltes més vocalitzacions en comparació a S1 i S3, que tenen pares i 

mares Sords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Resultats de l’anàlisi sobre els paràmetres formatius 
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Figura 21. Resultats de l’anàlisi sobre les vocalitzacions d’S1, S2 i S3 

 

Cal recordar que la variació en la configuració, per la seva part, depèn principalment de la 

possessió d’objectes. Els canvis en el lloc d’articulació, en canvi, estan motivats per diversos 

factors, com ara la posició corporal dels signants o la del receptor; també, el to informal del 

discurs promou la reducció de la trajectòria dels signes, la qual cosa afecta el lloc d’articulació 

dels signes.  

 

D’altra banda, pel que fa als articuladors manuals, tal com mostrem a la Figura 22, hem pogut 

comprovar com la caiguda de la mà no dominant és un fenomen molt recurrent, també quan els 

signants no tenen cap objecte a la mà. També, hem observat que, a vegades, la mà no dominant 

està a l’espai sígnic al costat de la dominant, però no realitza el signe perquè està subjectant un 

objecte. En aquest cas, el signe canvia també de bimanual a monomanual. 
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Figura 22. Resultats de l’anàlisi sobre la caiguda de la mà no dominant 

 

A més, l’anàlisi del corpus ha permès descobrir un fenomen que no havíem contemplat: el canvi 

de dominància. Aquesta variació està motivada, fonamentalment, perquè els signants tenen un 

objecte, encara que en menor mesura també s’ha produït quan les dues mans estaven disponibles 

per signar. Finalment, en 4 ocasions s’ha combinat la caiguda de la mà no dominant amb el canvi 

de dominància. Volem afegir que Paligot (2017) va observar que la caiguda de la mà no dominant 

en LSBF era més freqüent en homes —vegeu apartat 3.4—. Encara que el nostre corpus no té 

una equivalència de gèneres en els participants, els resultats de Paligot (2017) en aquest aspecte 

no corresponen amb els resultats que hem observat, vist que S3 ha estat el signant que menys 

caigudes la mà no dominant ha realitzat (15 en total), en comparació amb S1 (21) i S2 (16). Amb 

tot, cal dur a terme més recerca amb equivalència de gènere per veure si en el cas de l’LSC és 

diferent, vist que el nostre corpus no és representatiu de variació de gènere. 

 

Per acabar, volem exposar que en general l’espai sígnic es redueix en el registre informal, el 

discurs és més ràpid i la pronúncia és poc o molt poc acurada. Aquests resultats també 

coincideixen amb els suggeriments de Johnson i Schembri (2007), exposats a l’apartat 3.4. Al 

contrari, en el discurs formal la producció és molt acurada, hi ha més pauses i no hi ha gairebé 

variació fonètica. També, volem afegir que, tal com van proposar Johnson i Schembri (2007), la 

reducció i l’assimilació són més presents en el discurs informal que en el formal. Per això, 

afirmem que el supòsit de partida sobre l’assimilació fonètica —vegeu apartat 1.1— es valida, ja 

que l’assimilació és més freqüent en el discurs informal que en el formal. No obstant això,  no 
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hem observat que l’assimilació afecti els paràmetres formatius dels signes en el registre informal 

tant com esperàvem en un primer moment: els canvis en el lloc d’articulació han estat motivats 

amb més freqüència per la posició corporal del signant que no pas per assimilació fonètica. Amb 

tot, considerem important treballar amb més profunditat sobre l’assimilació fonètica en el 

registre informal. 
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5. CONCLUSIONS  

En aquest treball hem exposat els pocs estudis que hi ha sobre la variació de registre en llengües 

de signes. Com hem comentat, la majoria dels autors i autores de referència s’han basat en 

criteris gramaticals, però Paligot (2017) s’ha centrat exclusivament en el camp que ens ocupa en 

aquesta anàlisi, la variació fonètica del registre informal.  

 

Per realitzar aquest estudi, hem enregistrat, anotat i analitzat un discurs informal real 

protagonitzat per tres joves sords nadius de LSC i, també, hem analitzat un discurs formal per tal 

d’establir relacions entre els dos registres. Vam començar aquesta recerca amb 4 supòsits de 

partida, presentats a l’apartat 1.2. A partir dels resultats de l’anàlisi, afirmem que els supòsits 1, 3 i 

4 es validen. Així, en el primer cas, és cert que la caiguda de la mà no dominant és molt freqüent i 

apareix tant si el signant té un objecte a la mà o no. En el cas del supòsit 3, efectivament, hi ha 

més assimilació fonètica en el discurs informal, encara que l’assimilació no ha modificat 

substancialment els paràmetres formatius. En relació al supòsit 4, hem vist com els marcadors no 

manuals sí que tenen una funció semàntica molt important. En canvi, el supòsit 2, que afirmava 

que el lloc d’articulació seria el paràmetre més propens a variar, no s’ha validat. Així, el paràmetre 

que més ha experimentat variació ha estat la configuració. 

 

També, en la situació comunicativa que hem analitzat hem observat un fenomen que no havia 

estat descrit en cap estudi sobre registre i variació fonètica. Es tracta del canvi de dominància en 

el registre informal. En general, aquest fenomen està motivat per la possessió d’objectes, però 

també ha aparegut quan els signants tenien les dues mans disponibles per signar. A més, hem 

observat un factor de variació fins ara no contemplat: la posició corporal dels signants promou la 

variació fonètica del discurs, sobretot, en el lloc d’articulació, que experimenta canvis en funció 

de la posició de les mans, els braços i el tors del signant. Defensem que aquest factor és propi del 

registre informal, atès que en la situació comunicativa formal els signants tenen una posició més 

ferma i fixa. 

 

A Moya-Avilés (2017) ens vam preguntar si la variació a cada paràmetre variaria en altres 

contextos informals, i la resposta és afirmativa. En aquest cas, com hem exposat, la configuració 

és el paràmetre que més variació presenta, i no pas el lloc d’articulació. Com la variació en la 

configuració ha estat determinada, principalment, per la possessió de les cartes, en una altra 

situació informal en què el tema no requerís sostenir objectes amb tanta freqüència, la 

configuració no seria el paràmetre que més variaria.  
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Això ens permet corroborar que encara que la variació de registre està definida pel to discursiu, el 

tema de la conversa també afecta i pot modificar la variació, com afirma Payrató (1998). Les 

dades que hem obtingut a través de l’anàlisi que ens ocupa coincideixen amb altres estudis 

d’alguns dels autors de referència, com ara Zimmer (1986) o Johnson i Schembri (2007).  

 

Un cop vistos tots els resultats exposats a l’apartat 4 i tenint en compte les obres de referència, 

ens plantegem les següents qüestions per a futurs estudis: 

 

● Com afecta l’entorn familiar i la llengua de comunicació en l’entorn familiar a casa en l’ús 

dels MNM? 

○ Els signants Sords amb pares i mares oients realitzen més sovint els MNM sense 

un marcador manual en comparació amb els Sords que tenen família Sorda? 

 

● De quina manera afecta el gènere en el discurs informal? 

○ És cert que les persones de gènere masculí, com afirma Paligot (2017), tendeixen 

a realitzar més caiguda de la mà no dominant, també en LSC?  

 

● Com canvia la variació fonètica de registre en funció de l’edat dels signants? 

○ Els joves produeixen més variació fonètica en el discurs informal que les 

persones Sordes adultes? 

 

● Tenint en compte l’afirmació d’Schermer (2016) sobre la diferència del discurs signat 

quan  intervenen oients signants a la conversa —vegeu apartat 2.1—, ens preguntem com 

varia la producció fonètica del discurs en LSC en una conversa entre Sords signants i 

oients signants: 

○ Els Sords signants varien menys el discurs informal si en la conversa participen 

signants oients? 

 

També, tenint en compte que Biber (1995) va exposar que les llengües en situació de diglòssia, 

com és el cas de l’LSC, tenen menys expansió de registre —vegeu apartat 3.1— ens plantegem si 

l’LSC té menys variació de registre entre el to informal i el to formal en comparació amb les 

llengües orals que es troben en el mateix territori, com el català o el castellà.  
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Per respondre aquestes preguntes i altres possibles, cal realitzar més recerca sobre registre en 

LSC. A més, volem destacar que l’observació i l’anàlisi d’aquest corpus ha despertat l’interès en 

altres qüestions diferents relacionades amb el registre informal, com ara la regulació dels torns de 

parla o els actes de cortesia, entre altres. A tall de cloenda, afirmem la importància de l’anàlisi 

presentada, que podria ser el punt de partida per a propers estudis i és un pas més en 

l’aprofundiment del coneixement lingüístic sobre l’LSC. La investigació en aquest camp és 

rellevant i necessària perquè l’LSC és una llengua minoritària de la qual no hi ha prou 

coneixement lingüístic. L’estudi i el coneixement de l’LSC pot afavorir, també, la millora de la 

feina dels intèrprets de la LSC, que es pot veure afectada per aquest desconeixement sobre el 

registre. Així doncs, contribuir a l’estudi de la LSC significa també contribuir a conèixer, 

fomentar i preservar aquesta llengua i a la seva comunitat, que representen una minoria 

lingüística i sociocultural. 
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ANNEXOS 

 

Annex A. Autorització del tractament de dades 
Vegeu documentació adjunta 
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Annex B. Arxius de vídeo i anotacions a l’ELAN  
Vegeu enllaç adjunt i sol·licitud d’accés a Google Drive 

 

https://goo.gl/w4Yv3W 

 

 
 
 


