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Introducció
Els objectius que espero assolir fent aquest treball són conèixer l’ús de la
llengua als mitjans de comunicació, en concret a TV3 a causa de la seva
rellevància a Catalunya; investigar el tractament que rep el dialecte nordoccidental en aquest mateix canal; realitzar un estudi sobre la presència
d’aquesta varietat lingüística al Telenotícies de TV3, i, finalment, analitzar el
dialecte nord-occidental en dues sèries emeses a la Televisió de Catalunya.
Partiré de la hipòtesi, d’una banda, que l’àmbit de les produccions pròpies de
ficció de TV3 està restringit gairebé exclusivament a la varietat lingüística
oriental i que les poques realitzades en nord-occidental no han complert les
expectatives, i, de l’altra, que la varietat dialectal nord-occidental té una
presència molt reduïda en l’espai dels Telenotícies de TV3.
Les motivacions que m’han dut a realitzar aquest treball de recerca són el gran
interès que sento tant per les llengües com pel món periodístic; per tant, aquest
tema em va semblar que era el més indicat per a mi, ja que combina els dos
àmbits. A més a més, com a parlant del dialecte nord-occidental vaig creure
engrescadora la idea d’analitzar la presència d’aquesta varietat en la societat
catalana, i el lloc més adient on fer-ho és als mitjans de comunicació, ja que
aquests són els transmissors de tota la informació objectiva adreçada a la
societat; per aquest motiu ho han de fer en totes les varietats, per tal de ser
més propers a cada grup lingüístic. Finalment, també va fer incrementar el meu
interès el fet que aquest fos un tema poc investigat, la qual cosa va incentivar el
meu esperit de recerca.
Per tal de dur a terme aquesta anàlisi, la investigació s’ha centrat en dos
àmbits, el Telenotícies i les sèries; en el primer, s’hi ha estudiat la presència del
dialecte nord-occidental en relació amb el nombre de parlants d’aquesta
varietat lingüística al territori català, i en el segon, la correcció i el tractament
que aquest dialecte rep. Són dues vessants a tenir en compte, i per aquest
motiu la metodologia emprada ha estat diferent: en el primer dels casos, l’estudi
s’ha dut a terme a través de l’observació periòdica dels Telenotícies i de la
interpretació de les entrevistes realitzades a dos periodistes de TV3, mentre
que en el segon els resultats s’han obtingut a partir de l’anàlisi i la transcripció
de fragments de dues sèries en què el dialecte nord-occidental té un paper molt
rellevant, que, combinats amb crítiques publicades en diaris i amb l’entrevista a
un assessor lingüístic d’una de les sèries en qüestió, han ajudat a obtenir les
conclusions relatives a l’apartat.
S’ha intentat seguir un mètode científic, amb tot el rigor i l’objectivitat que això
comporta, per tal que aquest treball gaudís del màxim de cura i precisió
possibles. Espero que així hagi estat. An veritas, an nihil.
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1. La variació lingüística: diatòpica, diastràtica, diacrònica i diafàsica
La variació lingüística és un fenomen que consisteix en els diferents usos que
d’una llengua en pot fer un parlant segons una sèrie de factors.
D’acord amb la classificació establerta per Gabriel Bibiloni,1 hi ha quatre tipus
de variació lingüística, tres dels quals estan relacionats amb els parlants d’una
llengua, i el darrer dels quals va lligat a les diferents situacions comunicatives.
En primer lloc, podem trobar la variació geogràfica o diatòpica, que es basa en
l’existència de formes lingüístiques determinades pertanyents a grups de
parlants propis de diferents espais geogràfics. Per representar aquest tipus de
variació gràficament s’utilitzen les isoglosses,2 que són línies que, mitjançant
el seu traç en un mapa, ens indiquen les realitzacions d’elements lingüístics
determinats en punts del territori. Per exemple, mitjançant una isoglossa podem
saber en quina part del territori català s’utilitza l’article lo o l’article el.
En segon lloc, hi ha la variació social o diastràtica, que consisteix en
l’existència de formes lingüístiques determinades pertanyents a grups de
persones definits per algun factor de tipus social, com podria ser una mateixa
classe social, per exemple.
La variació temporal o diacrònica és el tercer tipus de variació lingüística, i
consisteix en l’existència de formes lingüístiques determinades pròpies de
grups de persones d’èpoques diverses, que tenen elements diferents d’altres
moments històrics. Tenint en compte això, podem establir, doncs, que no es
parla de la mateixa manera actualment que al segle XV, sinó que hi ha unes
diferències clares.
Finalment, el darrer tipus de variació lingüística que podem trobar és la variació
estilística (dita també diafàsica o diatípica), que consisteix en l’existència de
determinades formes lingüístiques associades a les diferents situacions
comunicatives, que estan determinades per tres factors: el camp (el tema del
qual tracta la comunicació), el mode (si la comunicació es duu a terme per un
canal oral o escrit) i el to (depenent del grau de formalitat en què es vulgui dur a
terme la comunicació). Per exemple, no s’utilitzaran les mateixes formes
lingüístiques en una conversa informal amb un familiar o amic que en un
informe oficial adreçat a una institució de govern.

1
2

BIBILONI, GABRIEL. Llengua estàndard i variació lingüística, 2000.
Totes les paraules del text marcades en negreta es troben recollides en el glossari (vegeu l’apartat 6).
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2. La varietat escollida: el nord-occidental
Com ja s’ha explicat anteriorment, la
variació lingüística és el fenomen
pel qual un parlant d’una llengua en
pot fer diferents usos en funció de
quatre factors: l’espai, el temps, el
grup
social
i
la
situació
comunicativa. Aquest treball se
centra en el primer dels factors, el
de l’espai, aplicat en l’àmbit
territorial que ens és més proper: els
Països Catalans. Així, es tractarà la
variació
diatòpica
al
territori
catalanoparlant, on la distància ha
propiciat l’existència de dos grans
blocs dialectals: l’oriental, que
comprèn el català central, el Mapa en el qual s’indiquen els límits dels dos blocs
septentrional, el balear i l’alguerès, i dialectals del català i els seus subdialectes.
Font: Consorci per a la Normalització Lingüística
l’occidental, que inclou el català nord- de Girona
occidental i el valencià. A la imatge de
la dreta es poden veure els límits en el territori de cada bloc. En aquest apartat
es descriuen les característiques del nord-occidental, ja que l’anàlisi que es vol
dur a terme és sobre aquest dialecte del català que, com estableix Joan Veny
en el seu llibre Els parlars catalans (síntesi de dialectologia) (1998), disposa de
més de 600.000 parlants.
El dialecte nord-occidental comparteix certs trets amb l’oriental, ja que els dos
són la mateixa llengua, però tot i així tenen algunes diferències que els
distingeixen. Per explicar-ne les característiques pròpies, aquest apartat
s’organitzarà en tres blocs: el consonantisme, el vocalisme (en els quals es
compararan els dialectes oriental i nord-occidental per així poder establir-ne
clarament els elements desiguals) i el resum de les característiques del
dialecte, format per tres parts: fonètica, morfosintaxi i lèxic.

2.1. Consonantisme
En la majoria d’aspectes, el consonantisme del nord-occidental és igual
que el de l’oriental, ja que segueix els fonemes indicats per l’alfabet
fonètic internacional (AFI). A continuació es pot veure el quadre que
mostra aquests fonemes, que indica el punt i el mode d’articulació del
so:
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Quadre en què es representa el consonantisme proposat per
l’AFI. Font: Josefina Carrera, 2001.

Tot i això, d’acord amb Josefina Carrera,3 hi ha certs elements que cal
destacar, ja que o bé són fonemes amb usos particulars en el català o bé
el seu ús varia en els dos blocs dialectals.
El primer fonema a comentar és el fricatiu labiodental sonor [v], que tot i
que té un ús desigual arreu del territori, en català no s’utilitza amb
freqüència, però sí quan una fricativa labiodental sorda [f] va seguida
d’un so sonor, com per exemple en “tuf rar” [ˈtuvˈ a ].
En el cas d’usos de fonemes que diferencien ambdós dialectes, podem
veure el so fricatiu prepalatal sonor [ʒ] i l’africat prepalatal sonor [ ʒ], que
en el cas del nord-occidental a principi de paraula es transcriu [ ʒ] i en el
cas de l’oriental es transcriu [ʒ], ja que en aquest últim el so és més
sonor. Ex.: joc [ˈ ʒɔk] OC; [ˈʒɔk] OR.
Finalment, quan el so fricatiu prepalatal sord [ʃ] es troba a principi de
paraula o bé darrere d’una consonant, en nord-occidental es transcriu
com a [ ʃ] i en oriental, com a [ʃ]. Ex.: xocar [ ʃoˈka] OC; [ʃuˈka] OR. En el
cas d’aquest fonema, a més a més, quan va precedit de la vocal i en
oriental s’elideix el so de la vocal i només es pronuncia el fricatiu
prepalatal sord, mentre que en nord-occidental es pronuncien els dos.
Ex.: caixa [ˈkajʃa] OC; [ˈkaʃə] OR.

3

CARRERA, JOSEFINA. Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental, 2001.
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2.2. Vocalisme
El vocalisme és un dels trets més diferencials entre aquests dos
dialectes: el vocalisme àton conté algunes variacions, però el tònic resta
sense canvis. Per tal que puguin ser ben identificats, a continuació es
poden veure quatre quadres en els quals s’indiquen els sons vocàlics
dels dos blocs.
En aquest primer quadre es poden veure tots els sons vocàlics possibles
que hi ha a la nostra llengua, independentment del dialecte al qual
pertanyen.

Esquema en què es representa el vocalisme de la llengua catalana.

En aquest altre quadre es mostren els sons vocàlics tònics, que són els
mateixos en ambdós blocs dialectals.

Esquema en què es representa el vocalisme tònic de la llengua catalana.

A continuació es pot veure el quadre del vocalisme àton propi del
dialecte nord-occidental.

Esquema en què es representa el vocalisme àton del dialecte nord-occidental.
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I, finalment, l’últim quadre del vocalisme és el dels sons vocàlics àtons
del català oriental. En aquest dialecte es pot veure que els sons [a] i [e]
del nord-occidental han passat a convertir-se en el so [ə], i que el
fonema [o] desapareix i es converteix en [u]. Que hi hagi menys varietat
de sons és el factor que fa que tinguin lloc més quantitat d’el·lisions en
aquest dialecte que en el nord-occidental.

Esquema en què es representa el vocalisme àton del dialecte oriental.

2.3. Resum de les característiques del dialecte

MORFOSINTAXI

FONÈTICA

En aquest apartat es resumeixen les característiques del dialecte nordoccidental a través d’una taula organitzada en tres parts, corresponents
a tres aspectes d’anàlisi de la llengua (fonètica, morfosintaxi i lèxic),
agafant com a referent Joan Veny.4

4

Distinció a, e àtones (cova, cove)
Distinció o, u àtones (tornar, suplicar)
E tancada llatí vulgar > /e/ (CEPA > ceba)
Qua-, gua- tònics es mantenen (quatre, guatlla)
-gua, -qua finals es mantenen (aigua, llengua)
/ts/ africada inicial o postconsonàntica (Txavi, gantxet)
/ʃ/ intervocàlica o final precedida de i > /iʃ/ (maduixa, cuixa)
Manca de reforçament dental en mots acabats en -r (cor, car)
Plurals d’antics proparoxítons acabats en -n mantenen la nasal (home, hòmens)
Desinència -o a la 1a pers. sg. de l’indicatiu present (canto)
Formes plenes dels pronoms personals febles en situació preverbal (me, mos, te,
vos, se (lo), (los), ne)
Articles propis del català antic (lo, la, l’, los, les)
El quantitatiu prou es torna variable (prouta, proutes)
Verbs incoatius en -ix, -ixen (indicatiu present), -isca,-isques (subjuntiu present)
(servix, servisca)
Desinència -e a la 3a pl. de l’indicatiu present de la 1a conj. (cante), i -ave a la 3a
pl. de l’imperfet de les tres conjugacions (cantave)
Desinències -o, -os, -o, -on, o bé -a, -es, -e, -en en les persones 1a, 2a, 3a del
sg. i la 3a del pl. del subjuntiu present (que canto, que canta)

VENY, JOAN. Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia), 1998.
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Desinències -essa i -issa de la 1a sg. de l’imperfet de subjuntiu (cantessa,
partissa)
Desinències -aia, -aies, -aie, -àiem, -àieu, -aien dels verbs de la 1a conj., que han
substituït les -ava, -aves... (cantàiem)
Espill (mirall), xic (noi), melic (llombrígol), corder (xai, be), romer (romaní), apegar
(encomanar una malaltia), timó (farigola), ficar (posar), atansar (acostar), granera
(escombra), arena (sorra), bes (petó), mixó/moixó (ocell), muricec (ratapinyada),
sargantalla/sargantilla (sargantana).
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3. Els serveis lingüístics de la CCRTV
La CCRTV (Corporació Catalana de Ràdio i Televisió) és l’empresa de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) encarregada de crear
continguts i difondre els generats tant per Televisió de Catalunya com per
Catalunya Ràdio a través dels nous mitjans de comunicació interactius, com
Internet, teletext, telefonia mòbil, agendes electròniques, televisió digital
terrestre, etc., i tots aquells que puguin sortir en el futur. Per tant, aquesta
empresa duu a terme les tasques d’assessorament lingüístic i correcció als
mitjans de comunicació catalans que formen part de la CCMA.
Per tal d’explicar aquest apartat, m’he basat en les intervencions de Francesc
Vallverdú i de Maria Alba Agulló en la conferència del dia 11 de juny de 1999
sobre “Els serveis lingüístics a la CCRTV”, a més a més de l’entrevista
realitzada al cap del Departament d’Assessorament Lingüístic (DAL) de la
CCMA. El text s’estructurarà en tres blocs: la trajectòria que han seguit els
serveis lingüístics de la CCRTV, la qüestió de l’assessorament lingüístic en
l’àmbit concret de TV3, i el tracte que reben els dialectes segons aquests
serveis lingüístics.

3.1. Trajectòria
Els serveis lingüístics de la CCRTV van ser concebuts per primer cop el
1982, quan l’aleshores director del projecte de Ràdio i Televisió de la
Generalitat va encarregar a Francesc Vallverdú la tasca d’escriure un
llibre d’estil per als locutors i periodistes de les futures emissores de
ràdio i televisió en el projecte de les quals ell treballava, que es va
publicar l’any 1986 amb el títol Elocució i ortografia catalanes.
Mentrestant, el Parlament de Catalunya va crear el Consell
d’Administració de la CCRTV, en el qual hi havia un grup d’assessors
lingüístics encarregats d’elaborar un informe sobre l’estat dels serveis
d’assessorament lingüístic de la ràdio i la televisió de la Corporació. Les
conclusions que es van extreure d’aquest document van ser que
Catalunya Ràdio disposava d’uns serveis d’assessorament lingüístic
estructurats i correctes, mentre que TVC no tenia una coordinació adient
perquè el director del mitjà ho considerava totalment innecessari.
A partir d’aquí, es va decidir crear la Comissió de Normalització
Lingüística de TVC per tal de solucionar el problema de correcció, i es va
constituir finalment el Servei d’Assessorament Lingüístic de la CCRTV.
Al capdavant d’aquesta comissió hi ha un responsable, i les seves
tasques són les següents:
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1. Coordinar els serveis lingüístics de ràdio i televisió i vetllar per l’aplicació
correcta dels criteris lingüístics adequats.
2. Assessorar el director general i els directors dels mitjans en totes les
qüestions lingüístiques.
3. Informar periòdicament el Consell d’Administració de la CCRTV de la
situació de la qualitat lingüística dels programes radiofònics i televisions.
4. Elaborar dictàmens, instruccions i recomanacions sobre qüestions
lingüístiques problemàtiques.
Des del 25 de setembre de 2014, els serveis lingüístics de TV3 i
Catalunya Ràdio (el Departament d’Assessorament Lingüístic i la Unitat
d’Assessorament Lingüístic, respectivament) s’han integrat en un sol
departament corporatiu, el DAL, governat per una sola direcció.

3.2. L’assessorament lingüístic a TV3
Per a l’elaboració d’aquest apartat s’han tingut en compte les respostes
a l’entrevista realitzada al filòleg Josep Cornudella Defis, actual cap del
Departament d’Assessorament Lingüístic de la CCMA (vegeu Annex I).
Tal com s’ha dit en l’apartat anterior, l’organisme encarregat de
l’assessorament lingüístic de la CCMA és el DAL o Departament
d’Assessorament Lingüístic, que és qui vetlla per la qualitat lingüística de
tots els continguts emesos, tant orals com escrits, i qui intenta aportar a
l’audiència catalana una millora en la qualitat de la llengua parlada.
Citant paraules textuals de J. Cornudella:
[...] Els atributs de l’assessorament lingüístic a la CCMA són: eina,
garantia, valor, responsabilitat, model i servei. [...] El DAL és l’eina de
promoció lingüística i cultural de la llengua catalana en l’univers
audiovisual i és la garantia de l’ús correcte i adequat de la llengua. El
DAL aporta el valor de guany d’aplicar un model de llengua actual, àgil i
flexible per satisfer les necessitats que es generen en les situacions
comunicatives. El DAL té la responsabilitat social de normalitzar l’ús de
la llengua i consolidar el català estàndard oral i escrit, amb respecte per
la variació dialectal. El DAL ofereix un model de qualitat lingüística que
potencia la claredat i la riquesa de la llengua. Finalment, el DAL té
voluntat de servei públic a una ciutadania a la qual deu la raó de ser.
(CORNUDELLA, JOSEP. Vegeu Annex I)

Pel que fa a l’actuació, el DAL treballa en tres grans blocs: actualitats,
programes i serveis, i mitjans digitals. Cadascun disposa d’un grup de
lingüistes encarregats de l’assessorament, que són trenta en total a la
CCMA (amb un cap i dos coordinadors al capdavant), vint a TV3.
12
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L’apartat d’actualitats és el que inclou tot el ventall d’informatius (diaris,
com el TN, o no diaris, com per exemple 300); els programes relacionats
amb esports, com l’Efectivament, i les emissions relacionades amb la
promoció, però caracteritzats per ser de creació pròpia de TV3, que
promocionen programes d’aquest canal. Pel que fa a l’assessorament
lingüístic, aquest bloc és el que requereix més personal, ja que es
cobreixen tots els dies de la setmana durant tot l’any, a causa del fet que
l’emissió del Telenotícies no s’atura cap dia de l’any; així, doncs, s’ha de
cobrir un interval de temps de vint-i-una hores (des de les cinc del matí
fins a les dues de la matinada), i les correccions s’han d’efectuar amb
molta velocitat, dedicant un parell de minuts aproximadament a cada
pàgina, ja que s’han d’emetre en pantalla ràpidament. A més a més, per
tal d’assegurar una correcció en l’elocució, tots els periodistes que
participen en un Telenotícies se sotmeten a un seguiment ortològic per
eliminar les deficiències fonètiques de la seva producció oral. En aquest
apartat també s’hi inclouen les correccions a locucions en programes
com 30 Minuts, en els quals es troba un lingüista a la sala de gravació
que assessora el locutor; aquesta tasca, en el cas de l’exemple comentat
anteriorment, pot dur entre tres i quatre hores.
L’àrea de programes i serveis, per la seva banda, es pot desglossar en
dos subgrups, com el seu nom indica: l’apartat de programes inclou tots
els programes de producció pròpia, que són les sèries realitzades per
la CCMA, com per exemple El Crac; els programes de producció
aliena, i les coproduccions. En aquest cas, l’assessorament cobreix
tretze hores diàries d’emissió (des de les vuit del matí fins a les nou del
vespre), i la correcció es duu a terme amb més temps que als
informatius, ja que els guions tenen una extensió més llarga; es dedica,
així, un dia, per exemple, a corregir tots els guions d’una setmana d’una
sèrie en concret. En l’àmbit dels serveis, en canvi, s’hi inclouen tots els
treballs de caràcter comercial, és a dir, els anuncis, i les notes i els
dossiers de premsa, i s’hi destina un sol lingüista, que té una jornada
laboral de set hores i mitja els dies entre setmana (de vuit del matí a dos
quarts de quatre de la tarda) i de deu hores el cap de setmana, seguint
les hores de màxima activitat.
Finalment, l’últim dels blocs és el de mitjans digitals, que engloba webs
d’informatius, d’esports, de programes i xarxes socials, la correcció dels
quals es duu a terme en el moment de publicació i exigeix una rapidesa
similar a la dels informatius.
Pel que fa als criteris, se segueix rigorosament tot allò establert al Llibre
d’estil de TV3, que es recull al portal web esadir.cat, amb una
determinada mecànica, que consisteix a analitzar, primer de tot, el nivell
de formalitat, adequació i correcció del lèxic per a aquest nivell, i la
13
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posterior revisió de fons i forma. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que
els criteris difereixen en funció del tipus d’àmbit en què es treballa;
d’aquesta manera, doncs, els criteris seguits en la correcció d’uns
informatius respondran a unes necessitats diferents que els d’una
producció pròpia.
En la correcció d’uns informatius, allò que es té més en compte és
aconseguir la utilització d’un model estàndard de la llengua, que
consisteix en una sèrie de principis bàsics. Segons el Llibre d’estil de
TV3, la llengua emprada en uns informatius ha de ser:
1. Correcta: S’han d’utilitzar els mecanismes creatius de la llengua, evitant
barbarismes propis d’incorreccions i purismes que en dificultin la
comprensió; la llengua ha de ser correcta però natural.
2. Adequada: A part de la correcció, la llengua s’ha de caracteritzar per ser
simple i comprensible sense deixar de ser d’un registre estàndard, la
qual cosa ha de fer que la comunicació sigui tan eficaç com es pugui i
que denoti espontaneïtat.
3. Funcional i en evolució constant: La llengua està subjecta al pas del
temps i, per tant, es va modificant a mesura que aquest avança, afegint
neologismes, col·loquialismes i argot al llenguatge d’uns informatius
quan és necessari, però evitant manlleus sempre que sigui possible.
4. Comuna: El model de llengua estàndard ha de ser comprès i acceptat
per tothom, i s’han d’evitar dialectalismes d’àmbit reduït, arcaismes i
tecnicismes poc coneguts.
5. Respectuosa i no discriminadora: La llengua ha d’evitar la marginació o
el to ofensiu respecte a algun grup social o sexe en concret, i s’ha de
tenir sempre en compte l’horari protegit a l’hora de presentar
determinades informacions.
6. Variada territorialment: Els professionals han de fer servir la seva
varietat dialectal, sempre evitant localismes i vulgarismes.
7. Amb varietat de registres: S’ha d’escollir quin registre de la llengua és
més adequat d’utilitzar en funció de l’horari i el públic a qui va destinada
la informació.
D’altra banda, en la correcció d’un programa de producció pròpia de
ficció els criteris a seguir són diferents, ja que l’assessorament lingüístic
se centra en un nivell col·loquial i no estàndard de la llengua i, per tant,
la correcció es basa en l’adequació estilística i lèxica per al nivell i en la
correcció gramatical.
Totes aquestes pautes exposades anteriorment, però, no resten
immutables, ja que es troben totes al servei de la llengua i aquesta es
troba sotmesa a una evolució constant a causa dels continus canvis que
afecten el món mateix; un exemple podria ser, doncs, l’aparició de nous
14
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conceptes fruit de l’evolució de les noves tecnologies. Per tant, es tracta
d’un procés constant, amb uns moments clau, que culminen amb la
publicació de la resolució al portal lingüístic ésAdir: en primer lloc, hi ha
l’anomenat pla teòric, que consisteix en la fixació del criteri; en segon
lloc, l’encert del criteri, i finalment, i només si l’ocasió ho requereix, els
plans pràctics, que consisteixen en l’esmena del criteri.

3.3. La qüestió dialectal
Pel que fa al tractament que la CCMA fa de les varietats dialectals de la
llengua catalana, també depèn de l’àmbit que es tracti. En uns
informatius, per exemple, el portal ésAdir estableix que “els professionals
dels nostres mitjans s’expressen en la varietat dialectal que els és
pròpia, lliure de localismes, vulgarismes o barbarismes que dificultin la
comprensió general de l’audiència”. Segons això, doncs, els periodistes
poden expressar-se en la seva varietat dialectal, sempre que això no
signifiqui un grau d’entesa baix per part del públic.
En la ficció doblada, però, no és tan senzill aplicar la variació dialectal, ja
que, segons estableix el Llibre d’estil de TV3, aquest fet comporta un
problema, que és decidir qui empra una varietat o l’altra, ja que si, per
exemple, un personatge “dolent” utilitza un dialecte determinat en
repetides ocasions, pot dur l’audiència a formar-se prejudicis sobre els
parlants d’aquella varietat; per aquest motiu, està establert que en les
produccions alienes el model de llengua ha de ser l’estàndard, tal com
recull el portal lingüístic ésAdir a l’apartat 1 de “La llengua del doblatge”:
La comprensió immediata que imposa la recepció instantània per part
de l’espectador exigeix estructures sintàctiques poc complexes, un lèxic
corrent i una pronunciació clara, característiques que no corresponen
pas a l’oral espontani. [...] Per això també el doblatge s’ha de moure
dins la varietat estàndard i no pot recollir dialectalismes, cultismes ni
anacronismes que obliguin l’espectador a consultar diccionaris, pràctica
possible en la lectura, però no en la recepció audiovisual.

En la producció de ficció pròpia, finalment, la inclusió de dialectes
diferents al model de llengua estàndard depèn dels guionistes de la sèrie
en qüestió, que són qui, en funció dels trets que volen donar al
personatge, en decideixen la variant dialectal pròpia.
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4. Treball de camp
En aquest apartat s’hi recull el treball de camp dut a terme, que es basa en
l’anàlisi, d’una banda, de la presència del dialecte nord-occidental a TV3, i de
l’altra, en la seva correcció.
Per tal de dur a terme aquesta investigació, s’ha decidit estudiar la presència
d’aquesta varietat en l’àmbit del Telenotícies de TV3, ja que es tracta d’uns
informatius destinats al total de la població catalana; per tant, s’ha de tractar
d’un Telenotícies plural, que prevegi el conjunt de variants dialectals de la
llengua parlada al territori on ha de ser emès, la catalana. Per tal de dur-ho a
terme, s’han fet seguiments d’una setmana de durada durant quatre mesos
dels Telenotícies Migdia i Vespre, en què es comptabilitza la duració de les
intervencions del dialecte en qüestió, i s’han entrevistat dos periodistes de TV3,
per tal de conèixer-ne de prop la visió del tema.
D’altra banda, l’estudi de la correcció d’aquesta variant dialectal a la televisió
pública s’ha realitzat aplicat a les sèries, ja que s’ha cregut que són les
produccions que poden estar subjectes a més possibilitat d’error a causa de
l’absència, en moltes ocasions, d’actors amb la varietat nord-occidental com a
pròpia, per la qual cosa es veuen forçats a imitar-la amb la màxima precisió
possible.
A continuació es tractaran aquests dos àmbits d’estudi i, en acabar, se’n
presentaran les conclusions obtingudes.

4.1. Estudi de la variació dialectal al Telenotícies
L’objectiu d’aquest apartat, com ja s’ha explicat anteriorment, és
determinar si el grau de presència del dialecte nord-occidental als
informatius de TV3 es correspon al percentatge de parlants d’aquesta
variant dialectal arreu del territori català, ja que es considera que els
informatius són la via de comunicació més propera i directa entre la
població catalana i el món, i com a tal és plural i comuna per a tots els
catalans (vegeu l’apartat 3.3). En primer lloc, s’analitzarà la presència del
dialecte als informatius de TV3, i després es comentaran les entrevistes
realitzades als periodistes, amb la valoració dels resultats obtinguts.
4.1.1. Anàlisi de la presència del nord-occidental al Telenotícies
El mètode que s’ha usat per tal de dur a terme aquest seguiment ha
consistit a calcular en un Telenotícies Migdia i en un Telenotícies Vespre
(s’ha considerat que el Comarques no era l’adequat per realitzar aquest
tipus d’estudi) quin tant per cent sobre el total està fet en dialecte nordoccidental, i fer la posterior comparativa amb el total de parlants d’aquest
dialecte. Per aconseguir aquest percentatge, s’han agafat vint-i-vuit
mostres de cada Telenotícies (Migdia i Vespre), és a dir, els catorze
16
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informatius emesos a la setmana durant quatre setmanes (cinquanta-sis
mostres en total), i per tal que fos més real i es poguessin obtenir uns
resultats més fiables, s’ha analitzat una setmana de cada mes, des del
juliol fins a l’octubre, ambdós inclosos. A cada mostra, s’ha quantificat en
segons cada intervenció en què el dialecte en qüestió ha estat utilitzat,
se n’ha anotat els locutors i l’àmbit d’utilització, i s’ha tingut en compte la
durada total d’aquells informatius. S’ha recollit tota la informació en un
full de càlcul.

Aquest és un exemple de taula, dividida en sis columnes: en la primera s’hi inclou el dia que es
va prendre la mostra; en la segona, la duració total (en minuts) que va tenir l’espai (amb espai
ens referim a Telenotícies Migdia o Telenotícies Vespre) i que no es torna a repetir en la fila
inferior, ja que es tracta del mateix dia i, per tant, del mateix valor; en la tercera s’hi pot veure
l’hora en què es va produir la intervenció; en la quarta s’hi representa la duració que va tenir la
intervenció en qüestió, comptabilitzada en segons, i, finalment, en la cinquena columna s’hi
especifica l’àmbit i les característiques de la intervenció.

A continuació, s’han sumat totes les intervencions en dialecte nordoccidental i s’ha calculat, sobre la durada total de l’emissió, de quin
percentatge es tracta. Aquest procés s’ha repetit en cada mostra de
cada dia, i seguidament s’ha fet la mitjana del percentatge de cada
setmana. En obtenir un percentatge per a cada setmana dels diferents
mesos, s’ha fet la mitjana d’aquests resultats. Així, s’ha obtingut la
mitjana de percentatge d’estona parlada en nord-occidental en un
Telenotícies.
Seguidament s’exposaran els resultats obtinguts cada mes:


Juliol
- Telenotícies Migdia

Dades dels Telenotícies Migdia de la setmana del 21 al 27 del mes de juliol.

El mes de juliol es va prendre com a mostra la setmana del dia 21
al 27, durant els Telenotícies Migdia, en la qual hi va haver
catorze intervencions en dialecte nord-occidental, és a dir, un total
17
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de 27,27 minuts sobre un total de 354 minuts d’informatius. En
calcular el percentatge que això representa, s’obté que durant
aquesta setmana del juliol un 8% dels Telenotícies va ser realitzat
en nord-occidental.
- Telenotícies Vespre

Dades dels Telenotícies Vespre de la setmana de 21 al 27 del mes de juliol.

En els Telenotícies Vespre del mateix mes, hi va haver un total de
tretze intervencions en el dialecte a estudiar, que sumen un total
de 26,08 minuts, una xifra similar a la del TN Migdia, que també
representa un 8% de la duració total dels informatius, de 326
minuts.


Agost
- Telenotícies Migdia

Dades dels Telenotícies Migdia de la setmana del 18 al 24 del mes d’agost.

La setmana agafada com a mostra de l’agost va ser la del dia 18
al 24 i, tot i que hi va haver lleugerament més intervencions que el
18
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mes anterior (disset) i el dilluns no n’hi va haver, van ser més
breus, ja que sumen un total de 24,12 minuts davant dels 367 de
tots els Telenotícies, que són un 7% respecte del total.

- Telenotícies Vespre

Dades dels Telenotícies Vespre de la setmana del 18 al 24 del mes d’agost.

Als Telenotícies Vespre de l’agost, les intervencions augmenten
en gran nombre, i passen a ser vint-i-sis. El percentatge
d’informatius parlat en nord-occidental també augmenta
considerablement, i arriba al 17%, fet que pot ser provocat per les
intervencions d’Artur Peguera com a presentador de l’espai
Esports o al fet que els Telenotícies de la setmana fossin més
breus (265 min) per causes diverses (p. ex., curses de Fórmula 1).
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Setembre
- Telenotícies Migdia

Dades dels Telenotícies Migdia de la setmana de 15 al 21 del mes de setembre.

La setmana escollida per dur a terme l’estudi al setembre va ser la
del dia 15 al 21, i a la graella es pot observar que tant dimarts com
divendres no hi va haver intervencions en nord-occidental al
Telenotícies Migdia, motiu pel qual el percentatge de minuts (4%)
és inferior respecte als anteriors mesos.

-Telenotícies Vespre

Dades dels Telenotícies Vespre de la setmana del 15 al 21 del mes de setembre.

Als Telenotícies Vespre, de la mateixa manera que als informatius
del migdia, la presència del nord-occidental va disminuir
considerablement, i va arribar a un 5% sobre un total de 291
minuts.
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Octubre
-Telenotícies Migdia

Dades dels Telenotícies Migdia de la setmana del 20 al 26 del mes d’octubre.

Per a l’anàlisi de l’octubre, es va prendre com a mostra la
setmana del 20 al 26, durant la qual hi va haver catorze
intervencions (tot i no produir-se’n cap el dimarts ni el dimecres),
que sumen un total de 22,97 minuts, respecte dels 439 que dura
el total d’emissions. Tot això representa un 5% del total.

-Telenotícies Vespre

Dades dels Telenotícies Vespre de la setmana del 20 al 26 del mes d’octubre.
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En els Telenotícies Vespre del mateix mes, es manté el nombre
d’intervencions (tretze), però el fet que les emissions totals
disminueixin (en el cas del dimarts, va durar només un minut a
causa de la retransmissió d’un partit de futbol en la mateixa hora)
fins a 264 minuts ha fet que el percentatge fos més alt (8%).5

Un cop realitzat el seguiment dels mesos presos en consideració, cal fer
l’anàlisi i la valoració del total de dades obtingudes, que també s’ha dut a
terme en un full de càlcul, en el qual es fa la mitjana aritmètica dels
valors finals de cada mes.

Dades totals dels Telenotícies Migdia.

Dades totals dels Telenotícies Vespre.

En aquestes dues taules s’hi recullen els resultats totals obtinguts durant
les quatre setmanes de seguiment dels Telenotícies Migdia i Vespre,
respectivament, i se n’ha fet la mitjana aritmètica; d’aquesta manera, i
gràcies a les 28 mostres preses, s’han aconseguit els valors mitjans de
tots els Telenotícies. Així, s’ha arribat a la conclusió que, en 388 minuts
de Telenotícies Migdia que té una setmana, 22,76 són realitzats en
dialecte nord-occidental (6%), i en 286 minuts de Telenotícies Vespre
que té una setmana, 27,23 són en aquest dialecte (9,5%).
Per tant, per tal d’obtenir uns resultats globals i que estableixin uns
valors fruit de la mitjana de tots els Telenotícies, s’ha sumat el total de
5

Noteu que en els informatius d’aquesta setmana hi va haver un gran nombre d’intervencions de la
periodista Fàtima Llambrich, respecte a les anteriors; això es deu a les novetats sobre el cas Pujol, que
va ser notícia durant aquells dies.
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minuts d’ambdós espais (TN Migdia i TN Vespre), així com el valor mitjà
de les intervencions dels dos espais, i se n’ha calculat el percentatge;
d’aquesta manera s’ha aconseguit unes xifres que engloben els
Telenotícies de tots els nivells.

Dades totals de tots els Telenotícies.

Per tant, tal com es pot veure en la darrera taula, un 7,40% dels
Telenotícies és parlat en dialecte nord-occidental. Establert això, i tenint
en compte que els 600.0006 parlants de la variant dialectal en qüestió
representen un 8,07% respecte del nombre total de catalans
(7.433.894),7 s’arriba a la conclusió que el percentatge de Telenotícies
realitzat en nord-occidental (7,40%) es correspon amb el percentatge de
parlants d’aquesta variant a Catalunya (8,07%).

4.1.2. Entrevista a dos periodistes del Telenotícies de TV3
Fins ara s’ha pogut observar el tractament del dialecte nord-occidental al
Telenotícies des del punt de vista d’un espectador, però no s’ha tractat
des d’una visió interna; és per aquest motiu que s’ha considerat oportú
entrevistar dos periodistes, per tal que puguin aportar informació fruit de
la seva experiència en el tema en qüestió. Els periodistes entrevistats
són Artur Peguera, periodista de la secció d’Esports de TV3, i Lluís
Caelles, de la secció d’Internacional de TV3. A continuació se n’adjunten
les entrevistes:

- De quina zona geogràfica de Catalunya ets?
Artur Peguera: Vaig néixer al Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça; des dels
tretze anys visc a Lleida ciutat.
Lluís Caelles: Sóc d’Isona, Pallars Jussà.
- Quins estudis has cursat?

6

Xifra extreta del llibre Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia), de Joan Veny (1998).
Font: Idescat. Estimacions de població. Recomptes de Catalunya. Sèrie temporal. 31 de desembre de
2013.
7

23

La variació diatòpica a TV3. La presència del nord-occidental a la televisió pública

AP: Vaig començar Empresarials, però en començar a treballar en els
mitjans de comunicació ho vaig deixar per formar-me com a periodista,
amb diversos cursos a la Universitat Complutense de Madrid i
especialitzacions a través del Col·legi de Periodistes de Catalunya i TV3.
LC: Ciències de la Informació (Periodisme), UAB.
- Quin any vas començar a treballar a TV3?
AP: El 1993. Era el redactor d’Esports de la Delegació de Lleida. Set
anys després vaig passar als estudis centrals de Sant Joan Despí, al
Departament d’Esports.
LC: 1993.
- Actualment, als mitjans de comunicació de Catalunya s’intenta
incloure la presència de tots els dialectes de la llengua catalana; hi
estàs d’acord, o penses que s’haurien de retransmetre les notícies
en un català estàndard per a la majoria de la població?
AP: És imprescindible mantenir la presència de la diversitat del català;
de la mateixa manera que no podem permetre que desaparegui el
català, hem de defensar la supervivència de les diferents variants de la
llengua.
LC: Les diferents parles que el català té són un capital cultural de primer
ordre i una mostra de la riquesa de la nostra llengua. Cultivar-les i
protegir el llegat lingüístic que tenim és no només una vocació personal,
sinó que el Llibre d’estil de la CCMA ho estableix com una obligació dels
mitjans públics de la Generalitat de Catalunya.
http://www.ccma.cat/llibredestil/
1.1.1.1. Missió institucional
[...]
La CCMA contribueix a normalitzar l’ús de la llengua i a consolidar el català estàndard oral i
escrit, amb respecte per la variació dialectal. El seu model de llengua engloba les diferents
varietats geogràfiques i de registre, adaptades a les diferents situacions comunicatives, per
arribar a un públic ampli i heterogeni.
2.4.3. Usos lingüístics
[...]
Procurem que els professionals que intervinguin per antena reflecteixin la diversitat dialectal dels
diferents territoris del domini lingüístic.
ÉsAdir
La llengua dels mitjans ha de ser funcional i adequada a les necessitats expressives de la
programació i de les diverses plataformes de difusió. Fem servir un model de llengua de qualitat,
atent als usos lingüístics de la societat, capaç d’integrar la variació dialectal dins de l’estàndard i
flexible per adaptar-se a les situacions de comunicació més diverses.
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- Habitualment, intentes parlar en un dialecte estàndard, o utilitzes
el teu nord-occidental?
AP: Jo procuro mantenir el nord-occidental; em sento amb la
responsabilitat de “defensar-lo” des de la posició on estic. M’agrada quan
la gent de parla estàndard em pregunta d’on sóc, perquè em sent parlar
amb un accent diferent del seu. Sempre ho fan amb simpatia.
LC: Utilitzo el meu català. Perquè és el meu i perquè també és de
tothom. Però hi ha girs i localismes que probablement perjudicarien la
comprensibilitat del discurs. La flexibilitat de l’estàndard (que no deixa de
ser un català que no existeix com a variant de part del territori) permet
apropar la parla a l’audiència.
- Una majoria de la població catalanoparlant utilitza el dialecte
oriental; creus que els causa sorpresa sentir el dialecte nordoccidental en uns informatius de TV3?
AP: A alguns espectadors els sobta, però això no vol dir que els molesti
ni que els provoqui rebuig. Al contrari, crec que se’ls fa simpàtic sentir
parlar el català occidental. Amb el Toni Nadal —company del temps que
va morir fa un parell d’anys— sovint ho comentàvem.
LC: Crec que, després de trenta anys de TV3 i Catalunya Ràdio, ja han
assumit que l’occidental i totes les seves variants formen part del discurs
comunicatiu d’aquest país.
- Consideres que el teu dialecte s’ha vist afectat per la gran
influència que rep del fet d’estar envoltat constantment per
persones que parlen en el dialecte oriental, o penses que ha restat
invariable?
AP: De la mateixa manera que abans et comentava que la gent de parla
oriental em reconeixia el català occidental, t’he de dir que, de vegades,
algun amic em diu que se m’ha escapat alguna paraula “en barceloní”, i
em sap greu; no per res, simplement perquè m’agrada contribuir a la
persistència de la variant nord-occidental i no vull que se’m coli ni una
paraula. Però és inevitable que, quan estàs en contacte amb una majoria
de gent que parla una variant determinada, t’encomanis una mica. Vaig
viure un parell d’anys a Galícia, i, quan tornava a Lleida per vacances,
els amics em deien que tenia accent gallec.
LC: De cap manera ha restat invariable. La llengua és viva, i l’entorn la
va matisant. I així ha de ser. Ens passa a tots quan ens adrecem a una
gran audiència i quan tenim una conversa en un entorn comunicatiu més
íntim.
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- T’has sentit mai incomodat pel fet de parlar en un dialecte diferent
del de la majoria dels teus companys de TV3?
AP: Mai. Ni m’hi he sentit ni m’hi han fet sentir. Repeteixo que per a la
majoria de gent de per aquí el català occidental cau simpàtic.
LC: Mai. Al contrari. El Departament d’Assessorament Lingüístic de TV3
sempre ha vetllat i ha defensat l’expressió amb la meva (meua ;-) )
variant dialectal.
- Has trobat mai dificultats per treballar en algun mitjà de
comunicació a causa del teu dialecte?
AP: Mai. Al contrari, crec que la voluntat de protegir la nostra variant fins
i tot m’ha pogut ajudar.
LC: Mai.
- En algun moment de la teva carrera professional t’han aconsellat
“dissimular” el teu dialecte original?
AP: En absolut. Mai ni ningú.
LC: No. He fet ràdio i televisió fora de TV3 (Circuit Català de TVE, 1989)
i el missatge ha estat sempre de respecte cap a la meva parla.
- Trobes que hi ha molta més presència de la variant oriental que
nord-occidental als informatius de TV3? Si és així, a què penses
que és degut?
AP: Sí, però és normal. La seu central de TV3 és a tocar de Barcelona i
la majoria dels professionals que hi treballen són de l’entorn. És normal,
com també ho és el fet que a la Delegació de Lleida de TV3 tots els
periodistes tinguin un català occidental.
LC: Crec que és una conseqüència de la distribució demogràfica de la
població al nostre país. L’oriental és majoritari i, per tant, té més
presència.
- Penses que el dialecte nord-occidental està vist com una variant
inferior i de menys prestigi que l’oriental? Si és així, a què creus
que és degut?
AP: En alguns sectors és possible que sigui això. Però jo, a TV3, no ho
he patit. En qualsevol cas, que algú pensi així només pot ser fruit de la
ignorància i d’un indefensable complex de superioritat.
LC: Aquesta percepció podia estar estesa, precisament, abans que TV3 i
Catalunya Ràdio posessin a l’antena el català occidental com una
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manera més de parlar el català. Ara, en l’àmbit de difusió de continguts
informatius, crec que no existeix. La credibilitat i el prestigi de l’occidental
són els que té el català, com a llengua de comunicació en totes les
seves manifestacions.
- Penses que hi ha la mateixa presència de dialecte nord-occidental
a la televisió pública actualment que temps enrere? Quin creus que
n’és el motiu?
AP: Doncs no sé si n’hi ha més o menys, però, en tot cas, el que és
segur és que aquí no es contracta els treballadors en funció del dialecte
que parlen. Has de pensar que a la Corporació de Mitjans Audiovisuals,
tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, es respecta fins i tot la gent que parla
el dialecte valencià.
LC: Penso que a TV3 l’ha tinguda des del primer moment en l’àmbit
informatiu. Com et deia, podia cridar l’atenció en un primer moment, però
ara forma part del discurs dels nostres mitjans.
- Quines idees proposaries per tal de fer més efectiva la variació
dialectal a TV3?
AP: Doncs animar els professionals de totes les varietats a trucar a la
porta de TV3 i venir a expressar-se amb el seu accent.
LC: Penso que hi ha un àmbit en què la variant occidental no hi ha
entrat: els dramàtics i el doblatge. Només s’ha parlat occidental en
algunes sèries localitzades a Ponent: Lo Cartanyà i Gran Nord (amb
polèmica inclosa pel suposat etnicisme). No s’ha fet servir en altres
àmbits. Per què no hi ha pel·lícules en què un dels protagonistes
s’expressi en occidental? Aquest debat ens porta al món del doblatge, un
univers molt tancat i centrat a Barcelona. Si no hi ha una actitud
intervencionista dels mitjans públics... difícilment el pallarès se sentirà en
un entorn de Hollywood...

Les respostes a l’entrevista anterior han estat de gran utilitat per tal de
poder exposar els resultats obtinguts en aquesta part del treball de
camp, ja que, combinades amb l’anàlisi i el seguiment dels Telenotícies
explicats en el subapartat anterior, ajuden a fer-se una idea de la situació
del dialecte nord-occidental en els informatius de TV3.
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4.1.3. Valoració dels resultats obtinguts
Els resultats d’aquesta primera part del treball de camp s’han obtingut a
través del seguiment efectuat durant quatre setmanes dels Telenotícies
Migdia i Vespre de TV3, que ha proporcionat unes dades que, un cop
calculat el percentatge de minuts en un Telenotícies parlat en nordoccidental, han permès de conèixer que un 7,40% dels informatius
estava realitzat en aquesta variant dialectal. Es tracta d’una xifra
equivalent a la del total de parlants d’aquest dialecte respecte de la
població catalana en conjunt (8,07%). Per tant, considerant aquestes
dades, s’arriba a la conclusió que, en l’àmbit del Telenotícies, el dialecte
nord-occidental es té en compte d’acord amb la seva presència en la
totalitat del territori, afirmació corroborada per les respostes obtingudes
en les entrevistes realitzades als periodistes Artur Peguera i Lluís
Caelles, en les quals neguen haver estat mai tractats amb diferències
per motius dialectals, sinó ben bé al contrari, ja que constaten que TV3
ha vetllat per la variació dialectal des dels seus inicis i n’ha procurat la
persistència, tal com s’estableix en el seu Llibre d’estil.8
D’aquesta manera, encara que un 7,40% és una xifra relativament baixa
en relació amb un Telenotícies, és la que correspon objectivament a un
nombre de parlants igualment baix, i ambdós periodistes estan d’acord a
justificar aquest fet, ja sigui per motius de proximitat de la seu de TV3
amb l’entorn o per la majoria de dialecte oriental al territori. Tot i així, els
dos professionals de TV3 es veuen amb la responsabilitat de protegir-lo i
de continuar-lo utilitzant als informatius (sempre evitant localismes i
intentant que sigui el màxim de comprensible per a tothom); potser
aquesta voluntat és, juntament amb el desig de la CCMA de reflectir tots
els dialectes als informatius, un dels factors que més ha propiciat la
continuïtat d’aquest dialecte als Telenotícies de TV3.

8

Vegeu els apartats 3.2 i 3.3
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4.2. Estudi de la variació dialectal a les sèries
En aquest apartat es farà una anàlisi de la manera com el dialecte nordoccidental és tractat a les sèries, així com de la seva correcció. Per tal
de dur a terme aquest estudi, es comentaran aspectes de dues sèries
concretes, Gran Nord i Lo Cartanyà, les quals han estat escollides a
causa de l’ús majoritari d’aquest dialecte al llarg d’ambdues produccions.

4.2.1. Lo Cartanyà
Lo Cartanyà és una sèrie de televisió produïda per TV3 i dirigida i
coordinada per Xavier Bertran i Sergi Pompermayer, que disposa de
l’assessorament lingüístic de Robert Masip, mestre d’Educació Primària.
La producció, que utilitza un marcat dialecte nord-occidental del català a
causa de la seva ambientació en un poble de les terres de Ponent, narra
escenes de caire còmic de la vida quotidiana de Vicenç Cartanyà,
presentador del temps, i dels seus amics del poble.
Tot i l’èxit que va tenir aquesta sèrie en algunes zones, va provocar
dures crítiques en certs sectors, especialment en la població occidental
catalana, ja que s’afirmava que es ridiculitzava el dialecte propi de la
zona, exagerant-lo fins a punts excessius, a més a més de l’observació
que, com que era l’únic programa emès en aquell moment del qual el
dialecte nord-occidental era el protagonista, es considerava fora de lloc
fer-ne burla. Per il·lustrar aquesta opinió, a continuació es pot veure el
fragment d’una crítica referent a aquesta sèrie publicada al diari Avui pel
doctor en Periodisme i professor universitari Marçal Sintes:
[…] hi ha qui no pot deixar de considerar sospitós i en el fons ofensiu el
fet que, precisament, la parla occidental aparegui no amb plena
normalitat sinó que la seva funció sigui justament esdevenir un dels
ganxos còmics de la sèrie. No passaria res si de forma sovintejada
trobéssim gent utilitzant l’accent que gasta “lo Cartanyà” —sense les
seves exageracions— en altres espais de ficció, però la realitat és que
no succeeix d’aquesta manera. És més: els serials de TV3 s’han
caracteritzat i es caracteritzen per la seva deslocalització lingüística o,
per ser més exactes, per aplicar pràcticament sempre l’estàndard
barceloní, sigui on sigui que l’acció se situï. (SINTES, MARÇAL. “La
llengua de lo Cartanyà”, Avui, 9 d’octubre de 2005.)

D’altres anaven més lluny i denunciaven un suposat centralisme per part
de la televisió catalana de referència, com fa la filòloga Neus Ruiz
Martínez en aquest fragment de la seva carta al director al Segre:
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Que per què no ens va agradar Lo Cartanyà? Perquè el dia que a TV3
hi hagi paritat lingüística, i a les sèries parlin de Juneda, de Manlleu i de
la Pobla de Massaluca, podrem fer conya “amb aquests parlars”;
mentrestant —i aquesta sèrie n’és un exemple clar—, burles absurdes
com les de Lo Cartanyà no fan d’altre que mostrar aquesta mentalitat
encotillada i centralista deTV3 i allunyar-nos, ras i curt, d’aquesta vostra
que paguem entre tots. (RUIZ MARTÍNEZ, NEUS. “Les veus del
Pamano?”, Segre, 18 de novembre de 2009.)

Es pot veure el gran impacte que va causar aquesta producció a les
zones afectades en l’acció que va emprendre el Centre Comarcal
Lleidatà, que va enviar una carta a la CCRTV exigint que es retirés Lo
Cartanyà de la programació de TV3, ja que era considerada una sèrie
ofensiva per una part de l’audiència. Davant la manca de resposta de la
Corporació, el president del CCL va decidir presentar una nota de
premsa a tots els diaris de Catalunya mostrant la seva disconformitat
amb la producció i exigint-ne la retirada altra vegada. Aquesta és la carta
en qüestió:
En data 21 de setembre i en compliment de l’acord pres per la Junta de
Govern del Centre Comarcal Lleidatà del dia 20, es va enviar un e-mail
a la CCRTV manifestant que l’emissió per TV3 del programa Lo
Cartanyà feria la sensibilitat de bon nombre de lleidatans i, en
conseqüència, demanàvem la seva supressió.
TV3 ha portat a la pantalla, en català estandarditzat, programes de
comarques catalanes i barris de Barcelona i la primera vegada que hi
apareix una modalitat lingüística, en aquest cas l’occidental, ens ofereix
un esperpent rural concebut, segurament, per la visió desorientada d’un
ciutadà urbà. En el mateix nivell que ens agrada que la nostra modalitat
lingüística aparegui a la petita pantalla, ens desagrada que se la
desprestigiï presentant-la d’una manera irreal, estranya i ridícula per
embolcallar la misèria intel·lectual de provocar rialles fàcils mitjançant
un vocabulari barroer, una ambientació carrinclona i uns personatges
insultants per estúpids. Davant la falta de respecte que suposa per a
molts lleidatans l’emissió de Lo Cartanyà i de la desconsideració rebuda
per part de la CCRTV, que no s’ha dignat a respondre l’e-mail que he
mencionat en començar aquestes línies, el Centre Comarcal Lleidatà
farà tots els esforços possibles per aconseguir que el programa Lo
Cartanyà sigui retirat de la pantalla. La TVC no pot malbaratar diners
ofenent una part de ciutadans contribuents. (CENTRE COMARCAL
LLEIDATÀ. “Lo Cartanyà, un programa ofensiu pels lleidatans”, Butlletí
Informatiu del Centre Comarcal Lleidatà, núm. 11, desembre de 2005.)
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Com reflecteixen els tres exemples de crítiques anteriors, l’audiència de
les terres de Ponent no va acceptar Lo Cartanyà perquè considerava
que el dialecte nord-occidental parlat a la sèrie no s’ajustava a la realitat
i presentava incorreccions i exageracions, que podrien ser fruit de la
manca d’actors amb aquesta varietat dialectal com a pròpia, ja que, de
nou actors en el repartiment, només dos (Mireia Aixalà i Carles Canut) la
hi tenien.
Per tal de veure la correcció en el llenguatge de Lo Cartanyà, s’ha
transcrit fonèticament el següent tall, que pertany a l’interval de temps
fins al minut 1.20 del capítol 6 de la primera temporada:
Anselmo: Amics, companys, actors; és per mi un honor dirigir un any
més l’obra de teatre Otel·lo, un clàssic de Shakespeare que naltres mos
hem fet nostre per commemorar amb germanor i alegria la Festa Major
del nostre poble.
Garretó: Va tira, que ja ho sabem tot això.
Anselmo: Faig l’explicació per l’Angawa, que és lo primer any que ho fa;
a més, aviso, aquest any hi haurà molts canvis; lo primer...
Maria Munt: Què fas, Anselmo? De què et disfresses?
Anselmo: De director de teatre. Al tanto: de director de teatre modern i
transgressor.
Bardagí: Guai, guai, tio, rotllo Barna.
Garretó: Rotllo Barna no, rotllo gilipolles. Però per què no anem al gra i
mos deixem de tanta mariconadeta?
Tilda: Vols parar de dir paraulotes, Garretó? Que estic molt sensible, eh!
Anselmo: A veure, poc a poc i bona lletra; mos hem de modernitzar.
Avui en dia los clàssics ja no es fan a lo clàssic; es fan cridant molt, amb
molta sang i amb los actors en pilota picada a l’escenari. Transgressió,
transgressió!
Garretó: I un huevo! Jo no penso ensenyar el melindro, eh!
Maria Munt: Deu haver begut, lo Anselmo. La gent de la faràndula tots
acaben alcoholitzats.
Tilda: Estic a punt de començar a plorar, eh! Aviso!
Bordonida: A veure! Una mica d’ordre aquí, que sembla el mercat de
Calaf, això, eh!
Bardagí: Guai, guai, la cosa serà pòtents, aquest any.
Garretó: I què passa amb lo Cartanyà? Tornarà a fer d’Otel·lo aquest
any?
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Anselmo: [aˈmiks|komˈpaɲs|akˈ os|ˈ sp ˈmi
u ˈklasi

ˈ ʃɛspi k ˈ al

zmoz ɱˈf ˈ ɔs

oˈ o i iˈʒi

ˈaɲˈm zˈlɔβ ɛð

ˈa

oˈ llo|

p komm moˈ amʒ maˈ o al ˈɣriɛlaˈf s amaˈʒoð lˈ ɔs

ˈpɔbble|]

Garretó: [baˈ i ɛk ˈ a saˈβ mˈ o aˈʃo|]
Anselmo: [ˈfa l splikasiˈop la ˈ a ɛk slop iˈm ˈaɲk
Maria Munt: [ˈk ˈfaza ˈs lmo‖ ˈk
Anselmo: [ ði kˈ oð
Bardagí: [ˈ

aˈ

ˈa

ˈfa|am zaˈβizo|aˈk ˈaɲ a ˈ aˈmolsˈkambis|lop iˈm ‖]

isˈf as s‖]

‖alˈ a o|

ði kˈ oð

ˈa

moˈðɛ i a z

ˈso‖]

a ˈ iuˈ ɔ uˈβa a‖]

Garretó: [ˈ ɔ uˈβa a o|ˈ ɔ u iliˈpo s‖ p

op

k

oaˈ

maɫˈ a mo

ˈʒ m

ˈ a ama iko aˈð

‖]

Tilda: [ˈbɔlspaˈ að ˈðipa a ˈlɔ z a ˈ o|k sˈ i ˈmols ˈsibl ˈɛ‖]
Anselmo: [aˈβ

ˈpɔkaˈpɔkiˈβɔnaʎetrɛ|mozam

moð

iˈ za|aˈβu

ˈ ialosˈklasi sˈ a osˈfa aloˈklasik|

asˈfa k iˈðamˈmolamˈmol aˈsa amlozakˈ ozampiˈlɔ apiˈkaðal s ˈ a i| a z

Garretó: [ u ˈ
Maria Munt: [ˈ
Tilda: [asˈ ikaˈpu
Bordonida: [aˈβ
Bardagí: [ˈ

aˈ

βo| o oˈp

so

s ˈɲalm ˈli

aˈβ β ˈɣulloa ˈs lmo|laˈʒ
kom

oˈ ‖]
lafaˈ a

ulaˈ o zaˈkaβ

aɫkoliˈ za s]

ˈsaploˈ aˈɛ|aˈβizo]

|uˈ aˈmikaˈðo
a aˈiʃɔzaˈ aˈpo

ˈsio| a z

aˈkik ˈs mbbl lm ˈka

kaˈla aˈʃɔˈɛ ‖]

zaˈk ˈaɲ‖]

Garretó: [ik ˈpas mloka aˈɲa| o aˈ aˈf ðoˈ loaˈk ˈaɲ‖]
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Aquest tall transcrit fonèticament serveix com a exemple de la correcció
dialectal a Lo Cartanyà, ja que s’hi poden veure diverses incorreccions
en tant sols un minut i escaig de diàleg. Per tal de poder explicar-les,
s’han agrupat en quatre grups.
El primer dels grups engloba les errades causades pel grau d’obertura
de les e, que els actors amb la variant dialectal oriental com a pròpia
tendeixen a fer massa exagerada. Això es pot veure, per exemple, en el
cas de [ʎetrɛ], a la desena línia de la transcripció, on l’actor que fa de
Garretó fa una obertura molt forçada de la e final; a més a més, la
paraula anterior, [βɔna], també acaba en a, però en aquest cas no fa la
mateixa pronúncia que en “lletra”. A la mateixa línia hi ha l’exemple
contrari, molt comú durant tota la sèrie, que consisteix en el tancament
de la majoria de les e, ja que en el dialecte oriental s’utilitza la vocal
neutra, i que es pot veure tant a [aˈβ ], que es repeteix en aquest tall,
com en la interjecció “eh!”, a la dotzena línia. Finalment, per tancar
aquest grup hi ha el cas de [ a ama iko aˈð ], on a “mariconadeta”
s’ha volgut fer la terminació pròpia del nord-occidental en [ɛ], però s’ha
errat en el grau d’obertura.
Al segon grup s’hi recullen les incorreccions relacionades amb la xeix [ʃ],
que, tal com s’ha explicat a l’apartat 2.1, si va precedida de la vocal i en
oriental s’elideix, però en nord-occidental continua pronunciant-se. Per
tant, quan a la tercera o a la quinzena línia es diu [aˈʃɔ], no es reflecteix la
varietat nord-occidental de la llengua, ja que hauria de ser [a ˈʃɔ].
El tercer grup se centra en les errades en el moment de pronunciar el so
fricatiu prepalatal sonor [ʒ] a principi de paraula, ja que en la variant
nord-occidental es converteix en un so africat [ ʒ] i, per tant, hauria de
ser [laˈ ʒ
lafaˈ a ula] i no [laˈʒ
lafaˈ a ula] (línia 13a).
Finalment, l’últim apartat agrupa els castellanismes i vulgarismes
reproduïts en aquest tall transcrit, que, seguits pels errors en l’obertura
de les e, són el que ha suposat més crítiques a la sèrie, a causa de la
mala imatge que aquest estil de paraules aporta al dialecte nordoccidental de cara a la població catalana. En un temps d’un minut i vint
segons aproximadament, trobem cinc castellanismes i vulgarismes, que
són, citats per ordre d’aparició al guió, “al tanto”, “gilipolles”,
“mariconadeta”, “i un huevo” i “melindro”.
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4.2.2. Gran Nord
Gran Nord és una producció de TV3 que es va emetre durant dos anys
(2012-2013), dirigida per Jesús Font i produïda per Aitor Montánchez i
Alfonso Cabo, que compta amb l’assessorament d’un grup de lingüistes
format per Noëlia Motlló, Ramon Sistac, Isaac Beà i Annabel Castan, i
de l’Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu – UdL.
Aquesta sèrie narra les vivències de l’Anna, una mossa d’esquadra amb
un marcat sentit del deure i de la justícia enviada a un petit poble
anomenat Nord, que es regeix pel seu propi sistema democràtic i les
respectives lleis. Allà haurà de conviure amb els vilatans de Nord i
aprendre a viure de la seva manera.
Abans de ser estrenada, aquesta sèrie va tenir un gran ressò mediàtic
gràcies a la difusió que en va fer TV3 i a l’expectativa dels ciutadans de
parla nord-occidental després del final de la conflictiva sèrie Lo
Cartanyà, en espera de veure si seguiria la mateixa línia. Després del
primer episodi, es va veure que, efectivament, s’havia decidit treballar
més l’aspecte lingüístic, però això no va evitar la gran quantitat de
crítiques que va rebre la sèrie per part de l’audiència en general,
majoritàriament degudes a l’argument fàcil. A continuació es pot veure
un exemple de crítica publicada al diari digital Nació Digital, del
periodista i professor universitari Joan Vila i Triadú:
[…] tot i tenir un alt seguiment d’audiència en aquest primer
capítol, Gran Nord va perdre d’entrada la batalla de les xarxes socials,
on les crítiques van ser majoritàriament negatives. […] Els motius de les
crítiques eren bàsicament dos: d’una banda, el fluix guió, els estereotips
que aquest fabrica de la gent de l’Alt Pirineu, l’intent no reeixit de voler
fer una comèdia d’humor i acabar fent una astracanada (amb óssos
ensinistrats ballant inclosos), i d’altra banda, el greu problema —mai no
resolt a TV3— d’intentar reproduir un accent i una manera de parlar que
els actors no dominen i acaben fent de forma forçada i ridícula. (VILA I
TRIADÚ, JOAN. “Gran Nord, punxada inesperada de TV3”, Nació
Digital, 9 de maig de 2012.)

En aquest fragment es veu clarament la decepció general que va
provocar aquest primer capítol i se’n sintetitzen els motius principals;
aquí és on es mostra que, a diferència de Lo Cartanyà, la correcció
lingüística hi és, i no hi ha errades ni incorreccions gràcies al gran treball
d’assessorament lingüístic, però continua sense aconseguir-se el
realisme de català nord-occidental que es voldria a causa del
repartiment, que, com a Lo Cartanyà, està format per una majoria de
parlants d’oriental (nou), que s’imposa als de dialecte nord-occidental
34

La variació diatòpica a TV3. La presència del nord-occidental a la televisió pública

(tres: Roger Casamajor, Marta Romero i Eduard Muntada), sense
comptar els tres policies, de dialecte oriental. Així, es pot afirmar que el
fet de no agradar a l’audiència va ser provocat per les mancances que
tenia l’argument i no tant per la correcció lingüística, que tot i això
tampoc va ser la desitjada a causa dels problemes de dicció dels actors.
En el següent fragment, publicat en el web especialitzat en crítica
cultural Gent normal, es pot veure el contrast expressat anteriorment
entre el treball lingüístic i el del fil argumental:

[...] La producció de TV3, plena de cares conegudes, ha fet un gran
esforç per aconseguir que els actors que interpreten els habitants de
Nord reprodueixin l’accent nord-occidental dels personatges, deixant-se
assessorar per lingüistes de la Universitat de Lleida. Sembla, però, que
els responsables de la sèrie no han posat el mateix zel en el realisme
lingüístic que en altres aspectes de la producció.” (PALÉS, ALEJADRA.
“Gran Nord, qui us estima?”, Gent Normal, 9 de maig de 2012.)

Malgrat les nombroses crítiques que va rebre l’ús del dialecte nordoccidental a la sèrie, algunes personalitats van sortir a defensar-la, com
pot ser l’exemple de l’actriu Aina Clotet, que feia el paper de la mossa
d’esquadra Anna Obach, com es pot veure al següent text, publicat a El
Singular:

[...] L’actriu també recorda que per a la sèrie van comptar amb
assessorament lingüístic. “La llengua està molt treballada. Teníem una
lingüista, Noëlia Motlló, que va fer un treball molt acurat i estudiat
prèviament.” (ANÒNIM. “Aina Clotet surt en defensa de Gran Nord”, El
Singular, 18 de juny de 2012.)

A continuació, per tal d’exemplificar el bon treball d’assessorament
lingüístic que hi ha hagut en aquesta sèrie, s’inclou la transcripció
fonètica d’un tall del capítol 12 de Gran Nord, que comprèn els diàlegs
des del minut 7.38 fins al 9.03:
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Manolo: Deu i el rei, que fan tretze. Au, al carrer.
Ermengol: Has vist? Hem guanyat.
Manolo: Sí, però ens ha costat més del que és normal; contra Fogony
serà més difícil: són molt bons.
Rita: Gràcies; vols veure com dorms al carrer, avui?
Manolo: Les coses clares: Ermengol i jo som els millors de Nord amb
diferència, això ho sap tothom.
Sisquet: Si cada any perdeu contra Fogony; això també ho sap tothom,
eh? Ser el millor de Nord no vol dir ser el millor per a Nord, eh?
Manolo: A vegades fas més goig sense dir res. I tu, tan callat, no et
conec; que et passa alguna cosa? Estàs com dispers.
Joan: Que us heu fotut un cop al cap o què? Heu jugat de pena, us
hauríeu d’estar matant.
Rita: El poder de la botifarra: quan dos es discuteixen, el joc els uneix;
en canvi, quan dos s’estimen, no sé per què, sempre acaben discutint.
Joan: Ara em diràs que la botifarra té poders terapèutics...
Manolo: Vols poders terapèutics? Els deu mil euros de pot acumulat.
Joan: Deu mil euros? Que no els vol Margarida?
Ermengol: No, quan va començar a guanyar va renunciar al premi; cada
any igual, va deixant que el pot s’acumule perquè està segura de la seua
victòria. Vol que la derrota de Nord sigui cada camí més dolorosa.
Manolo: Doncs enguany perdrà la ratxa i els euros, perquè si es pensa
que els guardarem per l’any següent... Tot depèn de tu, Ermengol.
Ermengol: Tranquil, Manolo; contra Fogony estaré al cent per cent.
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A continuació es reprodueix l’entrevista realitzada a Ramon Sistac,
dialectòleg, professor de la Universitat de Lleida, membre numerari de l’Institut
d’Estudis Catalans i integrant de l’equip de lingüistes encarregat de
l’assessorament lingüístic de Gran Nord, amb l’objectiu de conèixer de prop
els criteris seguits pel que fa a la correcció i la seva visió sobre la feina duta a
terme:

- Vostè va formar part de l’equip de lingüistes que va assessorar la sèrie
Gran Nord. Què el va dur a participar en aquest projecte?
D’una banda, l’interès del meu grup de recerca i del propi de fer que tot allò
que investiguem com a científics i universitaris genere un retorn cap a la
societat d’on ha sortit. Per a nosaltres, la universitat i la ciència no tenen sentit
si no contribueixen al desenvolupament social, econòmic, cultural, moral... de
la comunitat. En aquest sentit, també la dialectologia ha de ser capaç de
revertir les seues plusvàlues en la societat. Nosaltres investiguem en l’àmbit
pirinenc nord-occidental i ens hi sentim implicats, tant des del punt de vista
d’usuaris del dialecte com d’investigadors, i considerem un deute social
contribuir a la seua dinamització.
D’una altra, la productora (Veranda TV, dirigida aleshores pel lleidatà Carles
Gené) va mostrar ja de bon començament un interès especial cap a una
ambientació pirinenca lingüísticament occidental i creïble (cal recordar les
crítiques que, des d’aquest punt de vista, havia rebut la versió televisiva de
Les veus del Pamano). Es pot dir que els nostres interessos van coincidir.
- Es tracta d’una sèrie que utilitza majoritàriament la varietat nordoccidental de la llengua catalana. Quins són els criteris que s’han seguit
a l’hora de corregir paraules i expressions que s’allunyen de
l’estàndard? Hi ha algun llibre d’estil semblant al que utilitza TV3?
El criteri general ha estat la versemblança. El nostre interès no ha estat en
cap moment reflectir la realitat dialectal, sinó que l’espectador tingués la
sensació que sentia una varietat creïble. Al capdavall, la ficció funciona així:
en un bona sèrie (o pel·lícula, o obra de teatre...) tenim la sensació de realitat
i, tanmateix, no veiem els personatges, per exemple, furgant-se el nas, pixant
o cagant, com fem tots en la realitat. Doncs la llengua funciona igual: no és
real, però ho ha de semblar. Sobre aquest esquema vam formular un model
teòric, una mena d’“estàndard de ficció” pallarès o pirinenc que, malgrat
alguna reticència inicial, els lingüistes de TV3 van veure amb bons ulls
(suposo que el fet que jo siga membre de la Secció Filològica de l’IEC va
contribuir a llimar aqueixes reticències inicials...). I hi vam fer servir sobretot
l’experiència que havíem acumulat treballant en l’assessorament d’obres
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teatrals (Pedra de tartera i Una història catalana en el pallarès, Mequinensa
en el mequinensà...).
- Quin tipus de dialectalismes s’han permès?
Gran Nord, en principi, estava ambientada en un indret fictici indeterminat del
Pirineu occidental català. Va ser a posteriori que, per qüestions turístiques i
econòmiques, tothom el va localitzar al Pallars Sobirà. Això vol dir que el
nostre model era més pallarès que altra cosa, però tampoc no era pallarès al
cent per cent (com sí que ho era a Pedra de tartera), i no es podia identificar
amb cap indret concret del Pallars; en això vam tenir molta cura (i justament
per això vam rebre algunes crítiques de pallaresos que esperaven veure-s’hi
reflectits). En general, cercàvem formes que no dificultessen la comprensió,
que s’identifiquessen com a occidentals però que no donessen en cap cas un
aspecte massa exòtic o folklòric... Partint de la fonètica nord-occidental amb
vocalisme pallarès, amb morfologia que tingués trets “de muntanya” (però
segons els personatges: no podia parlar igual un metge que un pastor, per
exemple; i a més calia respectar les especificitats de la procedència de cada
personatge: els de Barcelona havien de parlar de Barcelona, els gendarmes
havien de tenir accent occità...). Tot això, amb una lleu pàtina de lèxic pallarès
i ribagorçà...
- Com relacionem correcció amb variació?
La idea general és que allò que és dialectal és vàlid, però no ho és allò que és
provocat per interferència del castellà o altres llengües. No podíem admetre
més castellanismes que en qualsevol altre registre geogràfic de TV3, perquè
hauríem connotat negativament el dialecte. En general, hem intentat adaptar
el nivell de correcció al de formalitat de la situació comunicativa figurada,
encara que això en la ficció sempre és molt relatiu (i, com hem dit abans,
subjecte a la versemblança). Ara, les formes dialectals que considerem
genuïnes, no les hem reprimit pas, si no és per evitar aqueix efecte excessiu
d’exotisme que tampoc no ens interessava.
- Es va tenir en compte la varietat dialectal pròpia dels actors en el
procés d’elecció?
Dissortadament no, o molt poc. A Barcelona són força desconeguts els actors
de Lleida, i els criteris de “càsting” no contemplen per a res els paràmetres
dialectals.
- Creu que els actors d’una varietat diferent de la nord-occidental la van
saber reproduir correctament? Quins trets els va costar més d’imitar?
Almenys em consta que alguns s’hi van deixar la pell. Amb algú ja havíem
treballat en teatre (com en Pep Cruz); a d’altres els venia tot de nou, i els vam
fer “suar la cansalada”. El problema és que en TV no hi ha assaig previ, com
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en teatre... Ha de sortir bé a la primera, perquè els regidors no estan per
orgues... i la dicció correcta no entra entre les seues preocupacions més
immediates... De tota manera, en general crec que s’hi van escarrassar força.
Al començament els costava més...
El més difícil per a ells era encertar el grau d’obertura de les e, que és allò
que més caracteritza el pallarès, i funciona ben diferent del català central
(gairebé a l’inrevés). Els barcelonins, quan imiten un occidental, tendeixen a
fer-les totes tancades, i acaben produint un català acastellanat... Crec, però,
que al final ens en vam sortir força.
- Va veure la sèrie? Què li va semblar?
La veritat és que no vaig poder, o no vaig saber, entrar-hi. Em sembla un tipus
d’humor que potser no funciona amb la meua generació... En tot cas, aquesta
no és pas una valoració lingüística, i prefereixo de no entrar-hi.
- Se sent satisfet amb la manera com s’ha reflectit el seu treball en el
programa?
En general i, vist amb perspectiva, crec que sí. Jo només vaig aportar-hi les
idees generals (la Noëlia Motlló és qui va carregar el pes de la feina, sobretot
l’adaptació de guions i la direcció lingüística dels actors) i penso que, des
d’aquest punt de vista, hi haurà un abans i un després en el tractament dels
dialectes a la nostra televisió pública.
- Hi ha el precedent d’una sèrie que també utilitzava la varietat nordoccidental del català, Lo Cartanyà. Quina opinió li mereix,
lingüísticament parlant?
El plantejament és radicalment diferent. A Lo Cartanyà el dialecte és un dels
elements constituents de l’humor. Diguem-ho clar: fa riure, entre altres coses,
perquè parla com parla. A mi, com a parlant del dialecte nord-occidental,
m’indigna, perquè reprodueix tots els tòpics suats que els del centre volen
sentir sobre els ponentins. En algun moment he comparat el Cartanyà (d’altra
banda, un actor excel·lent) amb un personatge nefast que anava (potser
encara hi va) per fires i festes majors, anomenat Marianico el Corto, i que
ridiculitzava l’accent castellà “manyo”. Nosaltres vam tenir molta cura a
independitzar el registre lingüístic de l’humor: els gags havien de fer riure
(encara que amb mi no ho aconseguissen) per la situació o l’acudit, mai per la
manera de parlar. És “massa” fàcil fer riure cagant-te en déu, fotent tota mena
de renecs de poble i fotent “espartenyades” o castellanades...
En conclusió, et diria que la llàstima és que encara ningú no s’ha atrevit a fer
una sèrie dramàtica ambientada a Ponent... I que TV3 no admet la diversitat
dialectal en els doblatges (encara que hi siga en les versions originals...).
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A través d’aquesta entrevista realitzada al dialectòleg Ramon Sistac, es poden
conèixer perfectament quins van ser els criteris seguits en aquesta producció,
ja que, com que es tracta d’una sèrie en què el dialecte nord-occidental és un
element clau, no s’hi podien aplicar les mateixes normes de correcció
establertes per al model de català estàndard. És aquí on Sistac explica que el
criteri principal i més important en la correcció va ser la versemblança i no la
voluntat de reflectir la varietat pallaresa en concret, com van creure molts
sectors de la zona, ja que la voluntat que tenien els lingüistes era la de fer
creure a l’espectador que es tractava d’un dialecte genuïnament nordoccidental, encara que aquest no fos real perquè, en un principi, la producció
estava situada en un indret fictici, i això feia que no s’hi haguessin d’incloure
localismes ni elements específics d’un dialecte en concret, que potser haurien
dificultat la comprensibilitat dels diàlegs. Per aquest motiu van formular un
“estàndard de ficció pallarès” que, combinat amb els coneixements de l’equip
de lingüistes, els va ser molt útil per tal d’establir les correccions i
incorreccions en els guions. El mateix Sistac diu que, en el model que van
seguir, es van basar en el vocalisme pallarès, la morfologia de la zona de
muntanya i el lèxic pallarès i ribagorçà, i van evitar els castellanismes, ja que
el fet d’incloure’n hauria connotat negativament el nord-occidental de cara a
l’audiència.
Una de les dificultats afegides que va tenir la producció, tal com constata
Sistac, va ser el fet de no tenir en compte el dialecte propi dels actors en el
procés de repartiment de papers, de la qual cosa resultà que un gran nombre
d’actors aliens al dialecte nord-occidental haguessin d’imitar-lo amb exactitud,
sense haver-hi un assaig previ, per exigències del rodatge. Tot i això, Sistac
afirma que el treball d’assessorament lingüístic va ser molt elevat i que s’hi va
fer una bona feina.
Quan se li pregunta pel precedent de producció en nord-occidental, Lo
Cartanyà, Sistac vol deixar clares les diferències amb Gran Nord, ja que en
aquesta darrera sèrie, tal com diu ell, la qüestió lingüística es tracta amb
rigorositat i és independent de la vessant humorística que té la producció,
mentre que en Lo Cartanyà la llengua és l’element clau de l’humor de la sèrie.
Finalment, Sistac acaba l’entrevista expressant el seu disgust per la poca o
nul·la presència que té el dialecte nord-occidental en àmbits com el doblatge o
les sèries dramàtiques.
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4.2.3. Valoració dels resultats obtinguts
En aquest apartat s’ha dut a terme l’anàlisi de dues sèries ambientades en
zones de parla nord-occidental, Lo Cartanyà i Gran Nord, ambdues molt
criticades per alguns sectors de la societat catalana. Després d’haver llegit
algunes de les crítiques més representatives, les transcripcions fonètiques de
dos talls de les dues sèries i l’entrevista al dialectòleg Sistac, s’arriba a la
conclusió que els motius pels quals no van agradar aquestes produccions van
ser diferents en l’una i en l’altra.
D’una banda, Lo Cartanyà no va ser ben rebut per l’audiència de les terres de
Ponent, ja que es va considerar, en primer lloc, que es feia burla del dialecte
en què es parlava, el qual es convertia en l’element humorístic principal, com
es pot veure en algunes de les crítiques presentades anteriorment, i en segon
lloc perquè, com que els actors eren de parla oriental, no es va reproduir amb
exactitud el dialecte que s’havia d’imitar, sinó més aviat al contrari, ja que s’hi
van incloure nombroses incorreccions, a més a més de castellanismes que
contribueixen a un desprestigi del dialecte nord-occidental, com es pot veure
en la mostra de transcripció que s’inclou en l’apartat 4.2.1.
D’altra banda, Gran Nord tampoc no va acabar d’agradar a l’audiència (però
aquest cop sense centrar-nos en cap sector en concret de la societat
catalana) per motius de la trama. En el cas d’aquesta producció, no van sorgir
queixes pel poc realisme pel que fa al dialecte, ja que hi va haver un gran
treball d’assessorament lingüístic al darrere, sinó que més aviat va ser en
funció del guió que hi va haver valoracions més positives o menys.
Per tant, després d’haver vist la valoració de cadascuna de les sèries, en
conjunt es pot establir que cap de les dues no va suposar un èxit televisiu,
però en el cas de Lo Cartanyà va ser pel poc realisme lingüístic i per la burla
que feia del dialecte nord-occidental, mentre que en el cas de Gran Nord el
problema va ser la trama, tot i que en l’àmbit lingüístic va assolir el seu
objectiu de realisme fins a cert punt.
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5. Conclusions
Després d’haver finalitzat el treball La variació diatòpica a TV3. La presència del
nord-occidental a la televisió pública s’ha arribat a diverses conclusions, que, de la
mateixa manera que el treball de camp, es divideixen en dos àmbits: el del
Telenotícies i el de les produccions pròpies de ficció.
En l’apartat de l’anàlisi del Telenotícies de TV3, fruit del càlcul del percentatge
d’informatius realitzats en nord-occidental obtingut de les dades aconseguides de la
seva observació directa, s’arriba al coneixement que un 7,40% dels Telenotícies de
TV3 està realitzat en dialecte nord-occidental. Si es compara amb el percentatge de
parlants del dialecte nord-occidental a Catalunya, que és d’un 8,07%, es mostra
objectivament que la primera xifra és justa i merescuda, ja que es correspon
perfectament al total de parlants d’aquest dialecte. A més a més, a través de les
paraules dels periodistes entrevistats, Artur Peguera i Lluís Caelles, es pot conèixer
l’opinió que defensen, que en ambdós casos es caracteritza per posar de manifest la
cura que ha tingut TV3 en la variació lingüística dels informatius, ja que afirmen que
sempre se’ls ha respectat i se n’ha protegit la variant dialectal, la qual cosa corrobora
l’apartat 2.4.1.6. (“Llengua variada territorialment”) del Llibre d’estil de TV3 (vegeu
l’apartat 3.2). Per tant, en aquest punt es pot veure que la segona part de la hipòtesi
presentada a la introducció, on s’estableix que “la varietat dialectal nord-occidental té
una presència molt reduïda en l’espai dels Telenotícies de TV3”, és certa en les
paraules exactes, però no en el sentit, ja que tot i que la presència és reduïda en
comparació amb la totalitat del Telenotícies, és la que es correspon a aquesta
varietat lingüística en funció del seu nombre de parlants.
D’altra banda, pel que fa a les conclusions obtingudes en acabar l’apartat dedicat a
les sèries, es pot observar que, tal com plantejava la hipòtesi, hi ha poquíssimes
produccions pròpies de ficció de TV3 realitzades en nord-occidental, i que les dues
més recents que s’han emès (que també han estat les estudiades en aquest treball),
Lo Cartanyà i Gran Nord, no van suposar precisament un èxit; tanmateix, després
d’haver analitzat a fons ambdues sèries, ja sigui a través de crítiques televisives o de
l’entrevista a un assessor lingüístic, es pot constatar que no va ser pels mateixos
motius.
En el cas de Lo Cartanyà, l’emissió va desencadenar un disgust general de la
població parlant de nord-occidental, ja que, com s’observa en el tall transcrit
fonèticament a l’apartat 4.2.1, la llengua n’és l’element humorístic clau. La sèrie es
basa principalment en un humor fàcil carregat d’estereotips i inclou una gran
quantitat de castellanismes i llenguatge vulgar, a més a més de les nombroses
incorreccions fonètiques fruit de la dicció dels actors, que eren majoritàriament de
parla oriental; per tot això, alguns sectors de la població catalana es van sentir
ofesos pel tractament que la seva parla rebia per part de la televisió pública, ja que
un programa d’aquest caire només contribuïa al desprestigi, la infravaloració i la
desculturalització del dialecte nord-occidental respecte als altres dialectes del català.
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A Gran Nord, en canvi, el poc èxit va ser provocat per mancances del fil argumental
de la sèrie, i no pas pel poc realisme lingüístic de la producció, com passava a Lo
Cartanya, tal com podem veure en el buidatge de crítiques realitzat en el treball, en
el tall transcrit fonèticament a títol d’exemple i en l’entrevista a Ramon Sistac.
D’aquestes tres fonts en podem extreure que en aquesta sèrie hi va haver un bon
treball d’assessorament lingüístic, que va vetllar per tal que el dialecte mostrés el
màxim realisme possible, encara que el repartiment estigués dominat per actors amb
la variant oriental com a pròpia, de la mateixa manera que en Lo Cartanyà.
Per tant, la primera part de la hipòtesi, que estableix que “l’àmbit de les produccions
pròpies de ficció de TV3 està restringit gairebé exclusivament a la varietat lingüística
oriental i les poques realitzades en nord-occidental no han complert les
expectatives”, es confirma com a certa, ja que, com s’ha pogut veure anteriorment,
no hi ha hagut la possibilitat d’escollir una sèrie realitzada en nord-occidental en un
passat recent que no fos Lo Cartanyà o Gran Nord a causa del seu reduït repertori,
mentre que el recull de crítiques televisives de cada sèrie reafirma la constatació que
no van complir allò que se n’esperava.
Així doncs, després d’haver realitzat aquesta anàlisi exhaustiva de cada àmbit
estudiat en aquest treball de recerca, es dóna pas a la següent valoració en conjunt,
en la qual es representa i s’exposa la connexió entre les dues vessants escollides
per a l’estudi, i es fa un balanç sobre el grau d’encert de la hipòtesi presentada
inicialment. La hipòtesi del meu treball de recerca ha resultat força encertada,
sobretot en l’àmbit de les sèries —la poca presència de nord-occidental que hi ha i la
seva manca d’èxit per motius diversos—, però cal matisar el grau d’encert en
l’apartat dels Telenotícies, ja que, tot i que la presència de nord-occidental hi és
reduïda, és la que li correspon. Per tant, la valoració final d’aquest treball és que el
nord-occidental té poca presència en la televisió pública de Catalunya, però mentre
que el tractament que rep per part del Telenotícies li atorga un grau de prestigi igual
que les altres varietats lingüístiques, sèries com Lo Cartanyà duen a terme la tasca
contrària, i porten a la televisió pública un missatge d’incultura i vulgarisme relatiu al
dialecte nord-occidental, presentat per aquesta sèrie com a incorrecte, castellanitzat
i rural. Tanmateix, la producció de Gran Nord mostra que TV3 va prendre
consciència de l’error que va suposar l’anterior sèrie, i que va intentar pal·liar-lo amb
l’emissió d’aquesta, que, tot i que no ha tingut èxit per motius argumentals, ha
millorat amb escreix pel que fa a la qüestió lingüística, fet que pot suposar que en un
futur aquest dialecte tingui el lloc que es mereix en les produccions pròpies de ficció,
i que s’arribi a incloure en l’àmbit del doblatge.
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6. Glossari
AFI: Alfabet fonètic internacional (IPA en anglès).
CCMA: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
CCRTV: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Coproducció: Producció cinematogràfica realitzada amb la col·laboració de
diversos productors de diferents països.
DAL: Departament d’Assessorament Lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.
ésAdir: Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Fonema: Unitat mínima de l’estructura sonora d’una llengua que, sense estar dotada
de sentit, produeix, per commutació, un canvi de significat en un mot.
Incoatiu: Dit del verb que conjuga alguns temps amb l’increment d’un morfema que
indica el començament d’una acció.
Isoglossa: Línia imaginària que assenyala el límit entre la presència i l’absència
d’un tret lingüístic determinat i que pot contribuir a delimitar dues àrees dialectals.
Llibre d’estil de TV3: Recull de directrius i recomanacions que guien i orienten la
feina de producció i difusió de continguts dels mitjans audiovisuals de la Generalitat
de Catalunya. Recull els valors i principis de servei públic, compromís amb el país,
qualitat de continguts i transparència i eficiència en la gestió.
Notes i dossiers de premsa: Carpeta que conté diverses informacions tècniques,
artístiques, etc., destinada a la promoció o al llançament publicitari d’una pel·lícula,
una obra de teatre, un servei, un producte, etc.
Ortològic: Relatiu o pertanyent a l’ortologia, la branca de la gramàtica normativa
que estableix la forma correcta d’expressió, especialment en la llengua parlada.
Programa de producció aliena: Programa que una productora compra als mercats
de l’audiovisual.
Programa de producció pròpia: Programa produït i emès per una mateixa
productora.
Proparoxíton: Mot que té l’accent en l’antepenúltima síl·laba.
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8. Annex
Annex I – Entrevista al Cap del Departament d’Assessorament Lingüístic
(DAL) de la CCMA, Josep Cornudella Defis

-

En
què
consisteix
la
tasca
encarregada
d’Assessorament Lingüístic de la CCMA?

al

Departament

El Departament d’Assessorament Lingüístic (DAL) de la CCMA depèn de la
Direcció d’Estratègia Corporativa de la CCMA i la seva tasca consisteix a
assegurar la qualitat lingüística dels continguts divulgats, orals i escrits, i a
aportar al redactor, en processos d’optimització permanent, el valor afegit de
la millora qualitativa, sobretot discursiva, per a l’exemplaritat del model. El
DAL proporciona solucions lingüístiques d’abast social.
El DAL segueix escrupolosament els principis corporatius recollits al Llibre
d’estil de la CCMA9 i les orientacions del portal lingüístic esadir.cat,10 normatiu
a la CCMA.
Els atributs de l’assessorament lingüístic a la CCMA són: eina, garantia, valor,
responsabilitat, model i servei.
El DAL és l’eina de promoció lingüística i cultural de la llengua catalana en
l’univers audiovisual i és la garantia de l’ús correcte i adequat de la llengua. El
DAL aporta el valor de guany d’aplicar un model de llengua actual, àgil i
flexible per satisfer les necessitats que es generen en les situacions
comunicatives. El DAL té la responsabilitat social de normalitzar l’ús de la
llengua i consolidar el català estàndard oral i escrit, amb respecte per la
variació dialectal. El DAL ofereix un model de qualitat lingüística que potencia
la claredat i la riquesa de la llengua. Finalment, el DAL té voluntat de servei
públic a una ciutadania a la qual deu la raó de ser.
Des del 25 de setembre del 2014, els serveis lingüístics de TV3 i Catalunya
Ràdio —el Departament d’Assessorament Lingüístic i la Unitat
d’Assessorament Lingüístic, respectivament— s’han integrat en un sol
departament corporatiu, el DAL, governat per una sola direcció.

9

http://www.ccma.cat/llibredestil/
www.esadir.cat

10
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-

En quins àmbits treballa?
El DAL treballa en tots els àmbits de l’univers audiovisual, en tres grans
àrees: actualitats, programes i serveis, i mitjans digitals.
L’àrea d’actualitats inclou: informatius diaris (TN, Infok, El Matí de Catalunya
Ràdio, La Tribu), informatius no diaris (30 Minuts, Valor Afegit, Tot un Món),
esports (Tot l’Esport, Hat-trick Barça, El Club de la Mitjanit) i promoció
(anuncis propis, divulgats als mitjans propis, de promoció dels programes que
es divulgaran per TV3 i Catalunya Ràdio).
L’àrea de programes i serveis inclou: programes de producció pròpia (La
Riera, El Cafè de la República), programes de producció aliena (pel·lícules i
sèries estrangeres —el doblatge—), produccions associades i coproduccions
(modalitats de col·laboració entre la CCMA i productores externes a la
CCMA). En els serveis, hi incloem els treballs de l’àmbit comercial (anuncis) i
la premsa (notes i dossiers de premsa). A menys escala pel que fa al volum,
el DAL també intervé, per exemple, en El disc de La Marató.
L’àrea de mitjans digitals comprèn els continguts que es divulguen a Internet:
webs d’informatius, webs d’esports, webs de programes i xarxes socials. El 24
de novembre de 2014 es va estrenar el portal únic de la CCMA, que reuneix
en una sola pàgina d’inici tots els portals que hi havia fins a aquella data:
http://www.ccma.cat/.

-

Quins criteris se segueixen per assessorar lingüísticament els
periodistes que prenen part en l’elaboració d’un Telenotícies de TV3
(redacció, presentació, etc.)? Són els mateixos per a aquest àmbit que
per a produccions pròpies? I per a la feina importada i els anuncis?
Els criteris editorials per a la redacció de continguts es recullen al Llibre d’estil
de la CCMA i, en l’àmbit pràctic, al portal esadir.cat, que desplega amb
concreció les línies mestres de la redacció audiovisual. L’assessorament
lingüístic dirigit als periodistes té, essencialment, la mateixa mecànica que la
de programes: anàlisi del nivell de formalitat, adequació11 i correcció del lèxic
per a aquell nivell i revisió de fons i forma. Vegi’s aquest enllaç sobre
formalitat:
http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/llengua-amb-varietatregistres.
La redacció periodística ha d’observar els paràmetres del nivell formal de la
llengua: http://esadir.cat/traduccio/lallengua#llenguaestandard. Pel que fa a
l’elocució, els conductors de telenotícies (i de programes informatius) se

11

http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/llengua-adequada
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sotmeten a un seguiment ortològic per eliminar les deficiències fonètiques de
la seva producció oral. Les indicacions generals en matèria de locució estan
fixades
aquí:
http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/indicacionsgenerals-locucio.
En l’àmbit de les produccions pròpies de ficció, l’assessorament lingüístic se
centra en el nivell col·loquial i, més enllà del paràmetre de
correcció/incorrecció, en l’adequació estilística (gramàtica) i lèxica per a aquell
nivell.
Per “feina importada” entenem la producció aliena, això és, els programes en
llengua forana que la CCMA compra als mercats de l’audiovisual. (Al seu torn,
la CCMA també hi ven els seus treballs.) Els tres productes de producció
aliena que es compren a l’estranger són: les pel·lícules, les sèries (inclosa
l’animació) i els documentals. Pel que fa al doblatge —que és el procés de
postproducció d’àudio pel qual es dobla al català un diàleg en llengua
forana—, els criteris generals de l’assessorament lingüístic estan establerts
aquí: http://esadir.cat/traduccio.
-

Els criteris que se segueixen pel que fa a la correcció lingüística són els
mateixos avui que quinze anys enrere? En cas que no siguin els
mateixos, a què és degut, aquest canvi? Si s’han adaptat, quants cops, i
qui ho ha fet?
Els criteris d’avui no són els mateixos de fa quinze anys, ni els d’aleshores
són els del 1983, any de naixement de TV3. El curs de l’ús de la llengua i
l’actualitat obliguen a retocar o refer les premisses de treball. No podem
funcionar en l’àmbit d’Internet amb criteris de fa dues dècades, per exemple.
Els canvis de criteri es deuen, sobretot, a la voluntat de dotar la llengua de
prou elasticitat per explicar el món (conceptes nous, neologismes,
manlleus...).
No podem quantificar el nombre de vegades que s’han retocat o reconduït els
criteris. Els eixos vertebrals de l’assessorament lingüístic no han canviat
essencialment (sobretot, el de la missió de normalització lingüística), però sí
que, quan entrem en el detall de les coses, es fixen instruccions i
recomanacions noves. És un procés més o menys constant, amb uns
moments clau: fixació del criteri (pla teòric), encert del criteri i, si escau,
esmena del criteri (plans pràctics).
La responsabilitat de l’adaptació, el retoc o la reconstrucció de criteris depèn
del DAL. L’espai compartit pels lingüistes de TV3 i Catalunya Ràdio, més enllà
del criteri personal, és el portal lingüístic esadir.cat. Els lingüistes de la CCMA
50

La variació diatòpica a TV3. La presència del nord-occidental a la televisió pública

debaten la conveniència de prendre tal decisió sobre la base de discussions
internes centrades en aspectes concrets de la llengua; quan una majoria està
d’acord a prendre una decisió en una línia determinada, aleshores, se’n
publica la resolució a l’ésAdir.
-

De quina manera funciona l’equip d’assessorament lingüístic? (Qui i
quanta gent en forma part, modus operandi, amb quanta previsió es
revisen els textos...)
L’equip de lingüistes de la CCMA s’organitza per àrees, amb presència física
als llocs on es generen continguts: informatius, programes, portals digitals i
àmbit comercial. En tot cas, els lingüistes són polivalents i poden assumir
feines de tots els nivells (formal i informal), tot i que hi ha perfils més adequats
per a una determinada tasca.
Amb el naixement del DAL, el nombre de lingüistes a la CCMA és de trenta
persones (vint de TV3 i deu de Catalunya Ràdio). El govern del DAL depèn
d’un cap i dos coordinadors.
El servei més ampli és el d’informatius, que, organitzat en diversos torns,
cobreix de dilluns a diumenge, tot l’any, una franja de vint hores (de 5.00 a
2.00). El servei de programes és de tretze hores: de 8.00 a 21.00. (A la ràdio,
ara mateix, es cobreix la franja horària de 5.00 a 23.00.) A comercial, s’hi
dedica una persona, de 8.00 a 15.30 —que són les hores de màxima activitat.
La jornada de treball del lingüista és de set hores i mitja, llevat del cap de
setmana, que s’allarga a deu hores.
La revisió de textos pot ocupar des d’uns segons fins a un dia. Als serveis
informatius i als portals digitals, la velocitat de treball és alta: un text d’una
pàgina —si no conté problemes greus— ha de sortir del “taller” en dos minuts.
La correcció d’una línia de text per difondre en pantalla dura uns segons. En
canvi, a programes, el temps de correcció s’allarga, bàsicament perquè els
guions de treball són força més llargs que les peces d’informatius. A títol
il·lustratiu, els cinc guions setmanals de La Riera es corregeixen en un dia.
Generalment, un lingüista de programes destina menys de mitja jornada a un
guió.
El DAL també segueix les locucions. Quan l’equip de producció d’un
programa demana la presència d’un lingüista en una sala de gravació, el DAL
hi destina una persona, que estarà ocupada al costat dels locutors entre tres i
quatre hores —que és el temps de sonoritzar, per exemple, un reportatge de
30 Minuts.
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-

Com es tracta la qüestió dialectal en l’àmbit d’assessorament lingüístic?
Se segueixen els mateixos criteris per al dialecte oriental que per al
nord-occidental? Creus que, en l’àmbit de realització, es procura
incloure ambdós variants per tal que tinguin una presència si fa o no fa
equivalent en les creacions d’aquesta corporació?
El Llibre d’estil de la CCMA recull: “Els professionals dels nostres mitjans
s’expressen en la varietat dialectal que els és pròpia, lliure de localismes,
vulgarismes o barbarismes que dificultin la comprensió general de
l’audiència.”12 Més enllà d’aquest titular, el portal precisa en el camp del
doblatge: “Les obres britàniques i italianes presenten a vegades diferències
dialectals entre els personatges. No es poden traduir buscant equivalents
entre els diversos dialectes catalans perquè no tenen les connotacions
sociolingüístiques dels d’aquells països. Si les diferències fossin significatives,
és millor inventar una parla diferenciada exclusivament per mitjà de trets
lèxics senzills de captar i que no es puguin atribuir a cap zona concreta del
territori català.”13
Per la banda dels informatius i la producció pròpia, es respecta (i es protegeix
com a riquesa i peculiaritat de la llengua catalana) la producció oral dels
redactors i dels actors en la seva variant pròpia. (Per “variant pròpia” entenem
la variant natural o materna, no afectada.) Per la banda de la ficció doblada,
l’ús dels dialectes planteja un problema en la tria: qui utilitza una variant i qui
una altra? Els “bons” parlen en català central i els “dolents”, en baleàric, per
exemple? Per tant, l’ésAdir recomana marcar les diferències a través de
recursos lèxics. I precisa: “El doblatge s’ha de moure dins la varietat
estàndard i no pot recollir dialectalismes, cultismes ni anacronismes que
obliguin l’'espectador a consultar diccionaris, pràctica possible en la lectura,
però no en la recepció audiovisual.”14 L’ús de dialectes en el doblatge de
producció aliena n’afectaria greument la versemblança.
L’apunt que segueix (“Les expressions massa connotades”) és prou
entenedor: “Un traductor no pot farcir de barcelonismes el diàleg d’uns
policies de Nova York amb el pretext de fer-los més «versemblants», perquè
això provocaria un desconcert general: els barcelonins trobarien el llenguatge
massa casolà, i els no barcelonins probablement s’irritarien. Certament, al
català central sapiguer i poguer potser són més generals que saber i poder en
el llenguatge oral; però no pas a tot arreu del domini (a Mallorca i a l’Empordà
és sebre el col·loquial i a València mantenen saber). Per tant, no hi ha cap
dubte que les formes preferibles en els diàlegs d’una traducció són

12

http://www.ccma.cat/llibredestil/manual-dus/llengua-variada-territorialment
http://esadir.cat/traduccio/lallengua#lesdiferenciesdialectals
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http://esadir.cat/traduccio/lallengua#lesdiferenciesdialectals
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sempre saber i poder, les quals, a part de ser estàndards, són generals a tot
el domini lingüístic.”15
En el cas de la ficció pròpia (La Riera, per exemple), la inclusió de variants
dialectals no depèn del DAL, sinó dels guionistes. Són ells els que determinen
l’origen territorial o l’ascendència d’un personatge, i a partir d’aquí els serveis
lingüístics poleixen els diàlegs amb els usos que marquen convenientment
una parla determinada. La presència de les variants dialectals no és
matemàticament proporcional perquè sigui obligatori complir un equilibri de
quantitats, sinó que depèn, com diem, de la creativitat del guionista
desplegada en el personatge.
En tot cas, la realitat és que els productes audiovisuals de la CCMA recullen
totes les variants del català, i fins i tot l’aranès —en una roda informativa
diària al canal 3/24.
-

S’ha tingut en compte aquest factor dialectal en l’assessorament
lingüístic des dels inicis de TV3? En cas de resposta negativa, quan hi
va haver el canvi i a què va ser degut?
El “factor dialectal” existeix a TV3 (i Catalunya Ràdio) des de sempre.
Quantitativament, el parlar amb més presència als mitjans és el central, amb
una forta influència de la producció oral barcelonina —que no és gens
exemplar.

-

Atesa l’heterogeneïtat i pluralitat de la nostra societat, personalment
creus que s’hauria de tenir més present la varietat dialectal de tots els
parlants de Catalunya en els mitjans de comunicació?
Els mitjans miren de reflectir la realitat que veuen i expliquen —la realitat en
què vivim. La percepció sobre la quantitat de presència d’un parlar o d’un altre
sempre és subjectiva i no tota la població en valoraria d’una manera igual les
aparicions als mitjans de la CCMA: per uns, massa; per uns altres, massa
poca. Al meu entendre, el mostrari (per dir-ho gràficament) dels dialectes —
inclosos els idiotismes— és complet: des del parlar afrancesat de la
Catalunya Nord fins al català de Tortosa i, enllà, del País Valencià; des del
parlar de la Franja fins a les veus baleàriques, passant pels colors fonètics
gironins. De mostres, en tenim en tots els nivells: en el registre familiar, en el
formal, en el col·loquial... No és, doncs, que la varietat dialectal s’hagi de tenir
més present als mitjans de la CCMA, sinó que ja hi és. En un programa com
l’Infok, dirigit al jovent, hi ha presència d’una veu de les Illes. Als informatius,
també. La ficció també acull parlars de Catalunya, en la justa mesura per a la

15
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versemblança de les històries. Llargmetratges com Les veus del Pamano en
són una mostra diàfana. L’aranès, com ja hem dit, també ocupa el seu espai a
la pantalla de la televisió pública de Catalunya.
Els mitjans privats tenen unes altres prioritats pel que fa a la llengua.

Josep Cornudella Defis
Cap del Departament d’Assessorament Lingüístic
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
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Annex II – Recull de crítiques a Lo Cartanyà

SINTES, MARÇAL. “La llengua de lo Cartanyà”, Avui, 9 d’octubre de 2005.
La llengua de “Lo Cartanyà”
Les poques entregues que TV3 ha fet de Lo Cartanyà han bastat per engegar
la polèmica sobre, bàsicament, la varietat lingüística (occidental) utilitzada en
la sèrie còmica, l’acció de la qual representa que passa en un poble de les
comarques lleidatanes. En aquest assumpte, com en tants d’altres, el got es
pot veure mig ple o mig buit. D’una banda, Lo Cartanyà suposa la introducció,
en un horari preeminent, d’una parla fermament relegada en els nostres
mitjans de comunicació. Són força les persones que aplaudeixen agraïts la
novetat que suposa la sitcom que protagonitza Xavier Bertran. No obstant, hi
ha qui no pot deixar de considerar sospitós i en el fons ofensiu el fet que,
precisament, la parla occidental aparegui no amb plena normalitat sinó que la
seva funció sigui justament esdevenir un dels ganxos còmics de la sèrie. No
passaria res si de forma sovintejada trobéssim gent utilitzant l’accent que
gasta lo Cartanyà —sense les seves exageracions— en altres espais de
ficció, però la realitat és que no succeeix d’aquesta manera. És més: els
serials de TV3 s’han caracteritzat i es caracteritzen per la seva deslocalització
lingüística o, per ser més exactes, per aplicar pràcticament sempre
l’estàndard barceloní, sigui on sigui que l’acció se situï. Així, ni, per exemple,
els personatges de Nissaga de Poder parlaven com ho fan la gent del
Penedès ni a Ventdelplà com en qualsevol poblet de Girona. És per això que
comprenc perfectament que a més d’un amic meu de la banda de ponent Lo
Cartanyà li hagi fet pujar la mosca el nas i la sèrie no el faci riure gens.

RUIZ MARTÍNEZ, NEUS. “Les veus del Pamano?”, Segre, 18 de novembre
de 2009.
Les veus del Pamano?
SR. DIRECTOR:
Vull començar aquestes quatre ratlles mostrant, per sobre de tot, la meva
admiració per Jaume Cabré, un dels grans autors contemporanis de la
literatura catalana. Precisament per això, per aquesta admiració, vull
manifestar públicament la meva decepció per l’adaptació que n’ha fet TV3.
M’explico: a banda de la gran qualitat lingüística de tota l’obra de Cabré —
cosa que agraïm els qui ens dediquem a “això del català”—, i de la seva
capacitat d’entrelligar la història, Cabré és un mestre a l’hora de servir-se de

55

La variació diatòpica a TV3. La presència del nord-occidental a la televisió pública

la riquesa dialectal de la nostra llengua, cosa que, és clar, dota la història de
més realisme.
Una novel·la com Les veus del Pamano, situada al Pallars Sobirà, no només
s’hi ha d’emmarcar mostrant les meravelles paisatgístiques de la vall d’Àssua,
sinó que també ho ha de reflectir en la parla dels seus protagonistes. Els
pallaresos, i encara més els dels anys quaranta, parlaven pallarès, tal com els
de Tortosa parlaven tortosí i els castellans, castellà. Per què, doncs, els
pallaresos d’aquesta adaptació de TV3 no tan sols no pertanyen al nordoccidental, sinó que n’hi ha alguns que són representants dignes d’aquell
xava cada cop més estès a la capital? I no em refereixo als actors
protagonistes (deu ser, ehem!, que només els actors que no són del central
saben reproduir d’altres varietats), sinó que ni la canalla d’aquesta Torena no
passen per pallaresos. A banda de l’enèsim exemple de manca de
representativitat i de respecte a les varietats dialectals que TV3 posa de
manifest —ja hi estem acostumats—, en aquest cas, és, a més, una traïció
innegable a una de les riqueses lingüístiques de la novel·la de Cabré.
Que per què no ens va agradar Lo Cartanyà? Perquè el dia que a TV3 hi hagi
paritat lingüística, i a les sèries parlin de Juneda, de Manlleu i de la Pobla de
Massaluca, podrem fer conya “amb aquests parlars”; mentrestant —i aquesta
sèrie n’és un exemple clar—, burles absurdes com les de Lo Cartanyà no fan
d’altre que mostrar aquesta mentalitat encotillada i centralista de TV3 i
allunyar-nos, ras i curt, d’aquesta vostra que paguem entre tots. Salut!

CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ. “Lo Cartanyà, un programa ofensiu pels
lleidatans”, Butlletí Informatiu del Centre Comarcal Lleidatà, núm. 11,
desembre de 2005.
Lo Cartanyà, un programa ofensiu pels lleidatans
La primera emissió de TV3 del programa Lo Cartanyà portada a la petita
pantalla el dimecres dia 14 de setembre va provocar la immediata reacció de
la Junta de govern que en la reunió celebrada el següent dia 20 prengué
l’acord d’enviar un e-mail a la CCRTV en el qual fèiem constar el disgust que
ens provocava l’emissió i demanàvem la retirada del programa. El dilluns dia
10 d’octubre, davant la manca de resposta de la CCRTV i en vista que la
programació continuava, el president del Centre va enviar una nota de premsa
a tots els diaris de Catalunya en els següents termes:
“En data 21 de setembre i en compliment de l’acord pres per la Junta de
Govern del Centre Comarcal Lleidatà del dia 20, es va enviar un e-mail a la
CCRTV manifestant que l’emissió per TV3 del programa Lo Cartanyà feria la
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sensibilitat de bon nombre de lleidatans i, en conseqüència, demanàvem la
seva supressió.
TV3 ha portat a la pantalla, en català estandarditzat, programes de
comarques catalanes i barris de Barcelona i la primera vegada que hi apareix
una modalitat lingüística, en aquest cas l’occidental, ens ofereix un esperpent
rural concebut, segurament, per la visió desorientada d’un ciutadà urbà. En el
mateix nivell que ens agrada que la nostra modalitat lingüística aparegui a la
petita pantalla, ens desagrada que se la desprestigiï presentant-la d’una
manera irreal, estranya i ridícula per embolcallar la misèria intel·lectual de
provocar rialles fàcils mitjançant un vocabulari barroer, una ambientació
carrinclona i uns personatges insultants per estúpids. Davant la falta de
respecte que suposa per a molts lleidatans l’emissió de Lo Cartanyà i de la
desconsideració rebuda per part de la CCRTV, que no s’ha dignat a
respondre l’e-mail que he mencionat en començar aquestes línies, el Centre
Comarcal Lleidatà farà tots els esforços possibles per aconseguir que el
programa Lo Cartanyà sigui retirat de la pantalla. La TVC no pot malbaratar
diners ofenent una part de ciutadans contribuents.”
En aquest cas la reacció d’alguns mitjans de comunicació va ser immediata.
La delegada d’El Periódico a Lleida es va posar en contacte amb el nostre
president per comentar el tema en el seu diari; Ràdio Lleida, en el seu
programa Hora L del dijous dia 13 de novembre, realitzava una entrevista al
president del Centre Comarcal Lleidatà, i uns dies després s’hi posava en
contacte Ràdio Pardinyes, de Lleida.
El mateix dia, el nostre president Josep Bellet enviava un e-mail a tots els
alcaldes i presidents dels consells comarcals de la província de Lleida invitantlos a fer arribar la protesta de les entitats que presideixen a la Comissió [sic]
Catalana de Ràdio Televisió sol·licitant que el programa Lo Cartanyà fos
retirat de l’emissió de TV3
El divendres 21 d’octubre, Quim Monzó publicava un article a La Vanguardia
en què citava el Centre Comarcal Lleidatà coincidint plenament amb el nostre
criteri i es preguntava:: “¿Tienen razón los del Centro Comarcal? Sí. Porque
realmente la serie es grosera (no ya por su vocabulario, sino por ambición) y
son estúpidos sus personajes.”
L’alcalde de Lleida ens va manifestar la seva disconformitat amb el programa i
tenim notícia que alguns ajuntaments de la Terra Ferma feien arribar la seva
protesta a la direcció de TV3. Però l’emissió de Lo Cartanyà continua. Es veu
que també per TV3 l’audiència és més important que la decència. Com deia el
clàssic castellà: “Y si el pueblo es necio, hay que hablarle en necio para darle
gusto.”
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Annex III – Recull de crítiques a Gran Nord

VILA I TRIADÚ, JOAN. “Gran Nord, punxada inesperada de TV3”, Nació
Digital, 9 de maig de 2012.
Gran Nord, punxada inesperada de TV3
L’estrena, abans d’ahir, de la nova sèrie de ficció dels dilluns a TV3, va
aixecar una gran expectativa, entre d’altres coses perquè la mateixa televisió
la va estar esbombant insistentment, com li pertoca fer. I l’audiència va
respondre, amb un share del 24,3% i més de 750.000 espectadors, xifres
força per damunt de les assolides per les dues sèries anteriors del mateix dia
(Tornarem, històrica, de només dos capítols, i KMM, d’acció, amb una primera
temporada de 13). Però, tot i tenir un alt seguiment d’audiència en aquest
primer capítol, Gran Nord va perdre d’entrada la batalla de les xarxes socials,
on les crítiques van ser majoritàriament negatives.
Reconec que va ser una de les nits en què més vaig xalar seguint Twitter i
mirant la tele a la vegada. Des de la primera escena, en què la mosso
d’esquadra interpretada per Aina Clotet, amb talons i minifaldilla, deté un
perillós mafiós sense gairebé despentinar-se al mig d’un carrer de Barcelona,
les piulades amb el hashtag #grannord van anar creixent i creixent en enginy,
sarcasme i mala llet, fent tot un discurs paral·lel al guió de la sèrie. Els motius
de les crítiques eren bàsicament dos: d’una banda, el fluix guió, els
estereotips que aquest fabrica de la gent de l’Alt Pirineu, l’intent no reeixit de
voler fer una comèdia d’humor i acabar fent una astracanada (amb óssos
ensinistrats ballant inclosos), i d’altra banda, el greu problema —mai no resolt
a TV3— d’intentar reproduir un accent i una manera de parlar que els actors
no dominen i acaben fent de forma forçada i ridícula.
Em sap greu perquè, en el repartiment, hi ha bons actors com la mateixa Aina
Clotet, Roger Coma, Roger Casamajor —l’únic nascut al Pirineu— o Pep
Cruz. El director de la sèrie, Jesús Font, també té un bon currículum televisiu,
tant a Catalunya (La Sagrada Família, 13 Anys i un Dia) com a Espanya
(Gavilanes, El Comisario). Però això no treu que, com molts altres
telespectadors, jo també penso que, pel que hem vist en el primer
capítol, Gran Nord és una sèrie molt dolenta i gens adequada per a la nostra
tele pública. Pel plantejament inicial de “noia de ciutat a la feréstega
muntanya” i pel resultat aconseguit, que no s’aguanta per enlloc. Una
punxada inesperada en el pitjor moment, perquè amb el relleu a la direcció,
TV3 és més que mai a l’ull de l’huracà mediàtic.
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Sabeu, perquè ho he manifestat aquí moltes vegades, que sóc un defensor
aferrissat de la televisió pública catalana i de molts dels seus programes i
professionals. Però quan erra el tret, també cal dir-ho.

PALÉS, ALEJADRA. “Gran Nord, qui us estima?”, Gent Normal, 9 de maig de
2012.
Gran Nord, qui us estima?
La nova aposta de ficció de TV3, Gran Nord, es va estrenar aquesta setmana
assegurant-nos que els personatges es farien estimar. Una afirmació
arriscada que, de moment, sembla que no es complirà, si ens deixem guiar
pels comentaris irònics que es van poder llegir a les xarxes socials durant
l’emissió del primer capítol.
La sèrie parteix d’una premissa explotada en múltiples ocasions, l’arribada
d’un foraster urbanita a un entorn rural, i de la qual el referent televisiu més
clar és la clàssica Doctor en Alaska (1990-1995, NBC). Mentre que a la
producció americana el doctor Fleishman acabava perdut a Cicely (Alaska),
en el cas de la catalana, la protagonista es destinada a Nord, un poble fictici
de les muntanyes del Pallars. Aina Clotet és l’actriu encarregada de donar
vida a Anna Obach, una mossa d’esquadra obstinada que, intentant complir la
llei rigorosament, fica la pota i és traslladada a Nord, un petit poble de
muntanya. La seva nova vida la posarà a prova, ja que Nord té una concepció
pròpia de què és la llei i què és la democràcia.

Com ja passava a la mítica sèrie nord-americana, Gran Nord es basa en el joc
de contrastos entre el món urbà i el món rural i, sobretot, en les rareses i les
peculiaritats dels habitants del poble. Pel que vam poder veure al primer
episodi, els vilatans de Nord estan a anys llum de la gràcia que desprenien els
pintorescos ciutadans de Cicely.

La producció de TV3, plena de cares conegudes, ha fet un gran esforç per
aconseguir que els actors que interpreten els habitants de Nord reprodueixin
l’accent nord-occidental dels personatges, deixant-se assessorar per
lingüistes de la Universitat de Lleida. Sembla, però, que els responsables de
la sèrie no han posat el mateix zel en el realisme lingüístic que en altres
aspectes de la producció. Visionar Gran Nord és sinònim d’estar patint
constantment a causa d’alguns dels bons actors que hi participen i que no
saps molt bé com ni per què han anat a parar a aquesta sèrie.
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Si es vol continuar veient la sèrie, el millor és oblidar-se que alguna vegada
van existir Doctor en Alaska i Cicely. És més, el millor és oblidar el record de
qualsevol sèrie que ens hagi commogut o agradat en els darrers anys. Si no
es segueix el consell, Gran Nord es fa una bola difícil d’empassar per culpa
d’uns diàlegs poc fluids i menys elaborats i una veu en off que crispa
l’espectador. Per si aquests dos factors no fossin decisius per canviar de
canal, hi ha un argument incontestable: una óssa ballant “I love to love” de
Tina Charles! Un moment freak equiparable només als balls d’aquell bebè
sinistre que apareixia a Ally McBeal.

ANÒNIM. “Aina Clotet surt en defensa de Gran Nord”, El Singular, 18 de juny
de 2012.
Aina Clotet surt en defensa de Gran Nord
L’actriu afirma que algunes crítiques es basen en falsedats, i estan fora de
lloc.
L’actriu Aina Clotet ha valorat les crítiques i comentaris sarcàstics que la sèrie
Gran Nord ha acumulat des de la seva estrena. En una entrevista a El
Periódico Clotet ha reconegut que ha seguit part d’aquestes reaccions,
algunes de les quals li han semblat “totalment fora de lloc”. “Diuen que és una
sèrie molt convergent perquè l’ha fet el nou director de TV3 —Eugeni
Sallent— però resulta que la va fer Mònica Terribas”, s’exclama. “És absurd”,
afegeix.
Clotet afirma que és bo que es creï opinió però al mateix temps es mostra
sorpresa pel rebombori generat, sobretot a les xarxes socials. “No em
pensava que pogués despertar tantes susceptibilitats”, admet. La protagonista
de la sèrie assegura que no li han agradat alguns comentaris que la volen
contradir pel fet d’interpretar una mosso d’esquadra i, fora de l’àmbit
professional, simpatitzar amb el 15-M. “És una barreja de conceptes que no
tenen gaire sentit”, ha conclòs.
L’actriu també recorda que per a la sèrie van comptar amb assessorament
lingüístic. “La llengua està molt treballada. Teníem una lingüista, Noëlia
Motlló, que va fer un treball molt acurat i estudiat prèviament.” I assegura que
en absolut tracta de rucs la gent del Pallars. “És al revés. Ells acaben sent els
herois. La que sempre està equivocada amb el comportament i l’actitud és
l’Anna, el meu personatge. I són ells els que li ensenyen a posar el cor, la
moral i la sensibilitat”, apunta.

60

