
252 part s'apunten les línies generals de l'ac- 
tual discussió sobre el concepte de discurs 
que poden servir de base per a un 
«estudio del orden discursivo en que se 
inscribe la publicidad», proposar una 
fórmula més adecuada per «el análisis de 
sus mecanismos enunciativos~, alhora 
per permetin un «estudio de su universo 
semiológico», amb la finalitat de portar 
a terme ( (un análisis de las competencias 
implicadas» a l'hora de desxfrar-lo, pero 
tumbé de les estrategies comunicatives 
posades en joc. 

L'esforc de l'autor s'orienta a recollir 
exhaustivament l'existencia de documen- 
tació bibliografica sobre la publicitat en 
u n  terreny on fins ara predominava la 
dispersió de fonts i teories. Aquest fet fa 
obligatori una analisi crítica d'una histo- 
ria encara recent, cara a un  aprofitament 
per a una teoria del discurs. Si aquests 
dos darrers aspectes són d'agrair en l'en- 
cara despoblat panorama de la lingüísti- 
ca i la semiotica discursiva a Espanya, 
hem d'afegir-hi encara un merit. I és 
que aquest llibre tingui una estructura 
indubtablement pedagogica. N'és una 
prova el fet que s'organitza entorn de la 
clarificació de l'estat de la qüestió, la 
confrontació dels punts de vista polemics 
no sempre explicitats en anteriors obres 
del genere, i finalment, una graduació 
en l'abstracció i complexitat del tracta- 
ment dels temes al llarg dels capitols. El 
resultat d'aixo és que es tracta d'un 
volum a col.locar entre els destinats a 
clarificar els textos sobre la semiotica, a 
acréixer un  dialeg entre aquesta semioti- 
ca i la lingüística textual i, finalment, a 
ser una proposta de treball per a un  
acostament entre una de les formes de 
simbolització social contemporania (la 

publicitat més enlla del consum, el con- 
sum com una forma de discurs) i les 
competincies semiotiques (desxifuar els 
signes abstractes) i les discursives (l'us 
concret d'una indústria i els seus interlo- 
cutors). 

L. Vilches 

El lenguaje como semiótica, M.A.K.  
Halliday, FCE Mexic, 1982. 

L'obra de M.A.K. Halliday és proz4 
coneguda dins el camp de la lingüística 
aplicada com per insistir un  altre cop 
aquí en la seva importancia. El que sí 
ens sembla interessant destacar és el fet 
que els seus treballs abracen aspectes 
molt diversos del llenguatge: des de 
l'analisi de l'entonació (Intonation and 
grammar in British English, I'Haia, 
Mouton, 1976), passant per la de l'ad- 
quisició del llenguatge Pearning h o w  to 
mean: explorations in the development 
o f  Language, Londres, E .  Arnold, 1975) 
fins a l'estudi de l'estil literari, partint de 
l'obra de W. Golding tan d'actualitat en 
aquests dies (Explorations in the func- 
tions o f  Language, Londres, E. Arnold, 
1973). 

Les principals aportacions de M.A.K. 
Halliday es troben en el terreny de la 
S~ciolin~üística,  car, per a el1 el /ienguat- 
ge és un  producte del procés social, ates 
que la construcció de la realitat no es pot 
separar de la constr~cció del sistema 
sernant~c (el llenguatge) on es troba 
codificada aquella realitat. Dins d'a- 
questa perspectiva sociolingüística es tro- 
bu El lenguaje como semiótica social, 
format per una serie de conferencies i 



entrevistes que, en conjunt, posen de 
manifest aquesta interrelació home-llen- 
guatge i la funció d'aquest darrer corn a 
creador de l'home social. Pera l'autor, el 
llenguatge no consisteix solament en les 
oracions, sinó que és un  intercanvi de 
significats en contextos diferents; es aquí 
on es troba la importancia de l'aspecte 
social. U n  altre fet que demostra aquesta 
afirmació és l'existincia dels dialectes, 
que expressen la diversitat de les estruc- 
tures socials, i el sorgiment, naturalment 
tumbé per raons socials, d'un dialecte 
((standar)). Segons Halliday, el fet de 
considerar el llenguatge solament corn 
un  objecte (punt de vista lingüístic), en 
fa oblidar aspectes essencials, ja que la 
llengua és corn és a causa de les funcions 
que han desenvolupat per a servir a la 
gent: aixi, s'entendra millor la llengua 
corn a objecte si s'interpreta a la llum 
dels treballs d'aquells que la consideren 
corn a instrument (p. 12). Finalment, 
l'interis últim dels estudis inclosos en 
aquest llibre es troba, com assenyala el 
mateix autor, en la seva preocupació per 
la llengua vinculada al procés i a l'expe- 
riencia de l'educació, ja que el rerafons 
lingüístic és fonamental per a explicar i 
comprendre el que succeix a l'aula 
(P 14). 

La primera edició de El lenguaje co- 
mo semiótica social, és de l'any 1978, 
data en que fou publicat, en anglés, per 
l'editorial E. Arnold. El llibre no és, 
certament, una novetat i sens dubte les 
persones que treballen en aquest camp 
coneixen aquests estudis des de fa uns 
quants anys. El que sí és novetat és la 
versió espanyola, que hauriem de cele- 
brar, car no hi ha practicament traduc- 
cions castellanes de l'obra d'aquest lin- 

güista. ÉS deplorable, tanmateix, la bai- 253 
xa qualitat de la traducció present, plena 
d'incorreccions corn aquestes: «( ...) nos 
hemos preocupado más por la planeación 
de las ciudades» (p. 17); «( ...) oímos 
hablar por primera ocasión de» (p. 17); 
.( ...) la mayoría de las personas está 
consciente de ese peligro)) (p. 18); «( ...) 
resultan más importantes para el maestro 
en el salón de clases» (p. 19); N( ...) una 
sociedad no consiste de participantes sino 
de relaciones» (p. 25); «( ...) en la esfera 
psicológica, a últimas fechas ha habido 
dos modos)) (p. 27); «( ...) ése es u n  
aspecto de la relación del lenguaje a la 
situación)) (p. 47). Els errors anteriors 
són només una petita mostra de la llarga 
serie d'errades que hi  ha a la versió 
espanyola del llibre de Halliday; errades 
que haurien d'ésser evitades pels responsa- 
bles de les col~leccions o de les mateixes 
editorials, CUY fan que es perdi adhuc part 
de l'interes per l'obra: 

M.D. Poch Olivé 

Elena Francis, un consultorio para la 
transición 

Contribución al estudio de los simula- 
cros de masas, Gérard Imbert. Eds. 
Península. Barcelona, 1982. 2 17 pagines. 

Gérard Imbert, semioleg de la comu- 
nicació social a la Unviersitat de la 
Sorbona, ha realitzat investigacions a 
Espanya des del 1976. Actualment estu- 
dia els simulacres de masses, aixi corn la 
construcció de la realitat als periodes 


