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ABSTRACT 

In daily language, speakers use many trademarks instead of their respective generic 

words. This is known as generalization and it happens because of many reasons, even 

because speakers do not know that some words they use are not common nouns, but 

proper nouns. The aim of this paper is to examine which trademarks are more prone to 

be generalized in the Catalan-speaking society, which linguistic reasons explain this 

phenomenon and if the dialect and the age of the speakers are factors that influence 

some trademarks of being generic. With this purpose, I analyse the trademarks 

formation processes and the morphology of the 28 most generalized trademarks 

obtained from the results of some reviews. These data are collected through a survey 

composed of 53 images of different products that participants (Catalan speakers of any 

age and dialect) had to name using a term they would employ to refer to these objects in 

an informal situation. The results show that the shortest trademarks (formed by a single 

lexical unit) are the most inclined to be generalized. However, marketing also influences 

this process. Regarding sociolinguistic factors, the outcomes verify that the dialect and 

the age persuade some trademarks of being generic depending on the territory and the 

generation of the participants. 

Key words: trademark, generalization, genericness, genericide, marketing. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Molts noms propis de marques registrades (NMR) han passat a formar part del 

llenguatge quotidià de qualsevol persona i, consegüentment, s’han convertit en noms 

comuns. Això es coneix amb el nom de generalització i ho demostra el fet que si 

demanem a algú el típex ja es pressuposa que ens deixarà el “corrector blanc que 

s’utilitza per tapar els errors en paper”, i en cap moment no ens enfadarem si no és de la 

marca Tipp-Ex. Tot i així, no tots els NMR són propensos a generalitzar-se de la 

mateixa manera. És per això que l’interès d’aquest Treball de Fi de Grau recau en 

estudiar quines característiques sociolingüístiques afavoreixen el procés de 

generalització d’alguns NMR. 

Amb aquest propòsit, l’objectiu és analitzar quins NMR s’han generalitzat i quins no 

entre la societat catalanoparlant i, sobretot, esbrinar, des d’una perspectiva lingüística, el 

perquè d’aquesta generalització. D’aquesta manera es pretén comprovar fins a quin punt 

han arrelat aquests noms de marca en el lèxic de la població catalana i, a més a més, si 

hi ha diferències generacionals i dialectals. Així doncs, les hipòtesis que es plantegen en 

aquest treball  —i que són tant lingüístiques com sociolingüístiques— són les 3 

següents: 

1) Els NMR més curts són els que passen a nom comú. 

2) Els NMR de les marques que han estat més anunciades publicitàriament són els 

que passen a nom comú. 

3) Segons el dialecte i l’edat dels parlants, alguns NMR són més propensos a 

generalitzar-se que altres. 

A banda dels factors lingüístics també interessen els sociolingüístics perquè, per una 

banda, l’edat és el factor social que més condiciona la variació lingüística, ja que els 

parlants modifiquen els seus hàbits lingüístics al llarg de la seva vida. Per una altra 

banda, la diferenciació geogràfica suposa que, en un mateix territori i en una mateixa 

llengua, els parlants utilitzin denominacions diferents per a una mateixa cosa. (Malaver, 

2009: 60) 

Pel que fa a la metodologia, per a l’extracció de dades s’ha realitzat una enquesta que 

s’ha passat a través de les xarxes socials. Aquesta ha estat adreçada als catalanoparlants 
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i conté 53 imatges en què apareixen objectes, els quals els participants han de 

denominar així com ho farien en un context col·loquial. Entre aquests objectes n’hi ha 

que se suposa amb un alt nivell de certesa que es denominaran amb el nom d’una marca 

(com ara tirita o dònut), altres que dependran del dialecte i l’edat dels participants, i 

altres que no es denominaran amb el nom d’una marca, sinó que s’utilitzarà el genèric 

(com ara pneumàtic enlloc de michelín). Un cop extrets els resultats de l’enquesta, es 

mirarà quins noms de marca són més propensos a generalitzar-se, per què es 

generalitzen i si hi ha diferències generacionals i/o dialectals. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Definició i origen del concepte de marca registrada 

Per dur a terme aquest treball és necessari saber què és una marca registrada (trademark 

en anglès). Paster (1969: 551) en el seu document cita un estudiant de la Wharton 

School de la Universitat de Pennsylvania que la defineix com un símbol utilitzat per 

fabricants o comerciants per a identificar els seus productes i distingir-los dels que fa o 

ven la competència: 

“A trademark is the name, symbol, figure, letter, form or device, adopted and used, by a 

manufacturer, or merchant, in order to designate the goods that he manufactures, or sells, and 

distinguish them from those manufactured or sold by another; to the end that they may be 

known in the market, as his and thus enable him to secure such profits as result from reputation 

for superior skill, industry or enterprise.” 

D’aquesta manera, una marca funciona com el tret distintiu que identifica grups de 

proveïdors, empreses i productes i que es compromet a proporcionar de forma 

consistent un conjunt específic de característiques, beneficis i serveis en cada compra 

que el client realitzi. Tanmateix, cal saber que no és el mateix una marca registrada que 

el nom d’una marca registrada, ja que aquest últim és solament la part pronunciable de 

la marca i el que interessa analitzar en aquest treball. 

Les marques registrades, tal i com les coneixem avui, van aparèixer durant el segle XIX 

amb la Revolució Industrial i el naixement dels productes envasats. La industrialització 

va traslladar la producció de molts productes bàsics a fàbriques centralitzades, les quals 

necessitaven vendre els seus articles a mercats més amplis. Aquests mercats comptaven 

amb una base de consumidors familiaritzats només amb productes locals i, per això, de 

seguida es va veure que molts productes genèrics tenien dificultats per competir amb 

productes locals. Moltes marques que ja existien llavors, com ara els cereals Kellogg’s, 

representaven un clar exemple d’aquest problema. Els fabricants volien que els seus 

productes apareguessin i es fessin tan populars com els locals i per aconseguir-ho 

necessitaven convèncer el públic que podien confiar en un producte que no era local 

(Martínez, 2003). 

Cap a l’any 1900, James Walter Thompson —considerat per molts el pare i creador de 

la publicitat moderna—, va publicar un avís informant sobre la publicitat per a les 
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marques registrades, el qual es va considerar una explicació avançada del que avui en 

dia coneixem amb el nom de branding, és a dir, el procés de construcció d’una marca. 

Va ser llavors quan, ràpidament, les companyies van adoptar eslògans, mascotes i temes 

propis, els quals van començar a aparèixer a la ràdio i a la televisió. Durant els anys 40, 

els comerciants van comprendre la manera com els consumidors desenvolupaven 

relacions socials amb les marques. Així doncs, a partir d’aquell moment, els fabricants 

van aprendre a donar personalitat a les seves marques tot basant-se en factors com la 

joventut, la diversió o fins i tot el luxe per atraure diferents sectors del públic. 

“Las marcas de sopas Campbell, la goma de mascar Juicy Fruit, Aunt Jemima y las hojuelas de 

avena Quaker fueron varios de los primeros productos en recibir un nombre de marca en un 

esfuerzo de incrementar la familiaridad de los consumidores hacia los productos”. (Almeda, 

2012) 

D’aquesta manera, si als clients els agraden els productes o serveis d’una marca en 

concret, la marca registrada els permet saber què volen comprar. Per contra, si no els 

agrada, evitaran comprar els productes d’aquesta marca. 

2.2. Drets d’autor 

Per parlar de noms marques registrades s’han de tenir en compte els aspectes legals que 

els envolten. Segons la OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, 

WIPO en anglès), en termes jurídics, l’expressió “drets d’autor” s’utilitza per descriure 

els drets dels creadors sobre les seves obres literàries i artístiques. En el cas de les 

marques, ser el propietari d’una marca no significa tenir tots els drets sobre una paraula, 

sinó tenir dret a l’ús d’aquesta paraula en certs contextos. Tanmateix, hi ha molts NMR 

que ja formaven part del lèxic abans de ser emprades amb fins comercials —com ara el 

nom de la fruita mango, que dóna nom a l’empresa Mango, la qual es dedica a vendre 

roba i complements—, tal i com expliquen Butters i Westerhaus (2003: 113): 

“Unlike copyrights, which protect original works of authorship from misuse and misattribution, 

and patents, which grant inventors exclusive rights to their original inventors, trademarks are 

symbols and in many cases already were a part of the lexicon of the language before they were 

appropriated for use in commerce in connection with the sale of goods or services”. (Butters and 

Westerhaus, 2002: 113) 
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Les marques registrades estan protegides pels drets de propietat intel·lectual, els quals 

són definits, segons la Biblioteca de Catalunya, com “el conjunt de drets que la llei 

atorga als autors per les seves obres de naturalesa literària, artística o científica”. De fet, 

aquesta és una propietat diferent, ja que no està pensada per les coses que s'acostumen a 

posseir, sinó que s’utilitza per protegir coses intangibles. 

Segons la OMPI, per protegir una marca a 

nivell nacional aquesta s’ha de registrar 

mitjançant la presentació d’una sol·licitud 

de registre davant l’oficina de marques 

nacional juntament amb el pagament de les 

taxes corresponents. A nivell internacional, 

hi ha dues opcions: o bé es pot presentar 

una sol·licitud de marca davant l'oficina de 

marques de cada país en el qual el 

propietari està buscant protecció, o bé es 

pot utilitzar el sistema de la OMPI de Madrid. 

 

En principi, un registre de marca conferirà un dret exclusiu a la utilització de la marca 

registrada. Això implica que la marca pot ser utilitzada exclusivament pel seu propietari 

o per un tercer a canvi d’un abonament. Així doncs, el registre proporciona seguretat 

jurídica i reforça la posició del titular dels drets, per exemple, en cas de litigi. La durada 

del registre de la marca pot variar, però en general és de deu anys i pot ser renovat 

indefinidament mitjançant el pagament de taxes addicionals. 

 

Els drets de marca són drets privats i la protecció es fa complir a través d'ordres 

judicials. A Espanya els drets de les marques estan protegits per la llei 17/2001
1
. 

Tanmateix, aquests drets són diferents a cada país, tal i com s’explica a la WIPO 

Magazine (2009): 

 
“But trademarks rights vary country by country, so THERMOS still receives protection as a 

trademark in some jurisdictions – the U.K., for example. Similarly, Canada still regards YO-YO 

                                                           
1
 La llei es pot consultar en l’enllaç següent: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistinti

vos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm 

Román, D. (1998: 116) 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
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as a trademark for a brand of the popular spinner-on-a-string, even though a U.S. court declared 

it a generic term for such toys over 40 years ago.” (Lockhart, 2009: 26) 

Pel que fa a la generalització dels NMR, Ephratt (2003: 393) fa constar en el seu article 

que aquest procés va en contra de l’essència econòmica i legal de les marques 

registrades: “And this is ‘the ultimate horror for any trademark owner’: The linguistic 

success of a mark becomes its economic suicide”. De fet, en anglès, la generalització 

d’un NMR es coneix, en relació als temes legals, com a genericide: 

“The term “genericide” is sometimes used to describe the process where the trademark owner 

actually participates, often unknowingly, in the destruction of the distinctiveness of the 

trademark.” (INTA, 2015) 

2.3. Què entenem per lèxic 

La definició per excel·lència de lèxic és “conjunt de mots d’una llengua” (DIEC2, 

2016). Així doncs, hom entén que els NMR, com a mots, formen part d’aquest lèxic. A 

més a més, el DIEC2 també el defineix com a “cabal, mena, de mots usats per un autor, 

per una persona, en parlar o escriure”. Aquest vocabulari propi de cada parlant es coneix 

també amb el nom de lexicó. 

Una de les característiques més importants del lèxic és que és molt versàtil. Ho 

demostra el fet que, en una societat que canvia dia a dia i cada cop més ràpid, sempre hi 

ha paraules per denominar-ho tot. Així doncs, si es sumen els avanços tecnològics i la 

globalització actual a una comunitat canviant per naturalesa, es troba una societat (i una 

llengua) que cada cop canvia més en menys temps. Aquests canvis suposen deixar de 

fer les coses com es feien, és a dir, modernitzar-se. Consegüentment, s’adopten noves 

denominacions que impliquen l'abandonament d'altres paraules, ja que cauen en desús. 

Tanmateix, això no és negatiu, sinó que el fet que una llengua es renovi constantment 

significa que s’utilitza, que és útil per a qui la parla i, per tant, que és viva. 

Aquestes noves denominacions es coneixen amb el nom de neologismes —és a dir, 

paraules noves— i es caracteritzen, entre altres coses, perquè no es troben al diccionari. 

Els neologismes poden haver aparegut recentment (com ara dron o selfie); pot fer molt 

que hi són, però que encara no estiguin registrats al diccionari (com ara gomet o birra); 

o pot ser que siguin nous per al parlant que els percep. De fet, molts NMR que ens 
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sonen tan familiars com ara clínex, dònut o futbolín són encara neologismes en català i, 

per tant, no estan registrats al DIEC2. Tal i com comenten Butters i Westerhaus (2002: 

111), tot i que els NMR abundin en el lexicó dels parlants, molt pocs estan inclosos al 

diccionari: 

“Although trademarks abound in the lexicon of modern and postmodern life, they are treated by 

linguists (among whom we count lexicographers and other philologists) as something of an 

embarrassment. In particular, dictionaries – even unabridged ones – have entries for only the 

very most frequent of trademarks.” 

Aquesta afirmació es pot comprovar amb el fet que, d’entre tots els NMR escollits per 

realitzar aquest estudi, al DIEC2 només trobem registrats els quatre següents: aspirina, 

piruleta, rímel i vamba
2
.  

Un neologisme és, doncs, una paraula nova que ha aparegut i que abans no existia, però 

també pot ser una paraula que ha adquirit un nou significat. Aquests últims es 

denominen neologismes semàntics. Tal i com comenten Jordá et al. (2010:79) en el seu 

document, molts NMR utilitzen paraules ja existents sense canviar-les de forma: 

“[…] en la creación de nombres de marca muchas veces se opta por utilizar una palabra ya 

existente, tal y como la podemos encontrar en el diccionario, sin someterla a ningún cambio: 

Puma, Gallo, Olimpo, Educa, Mango, etc.” 

El fet que existeixin neologismes és un dels motius pels quals es diu que el lèxic és 

infinit. Tanmateix, les llengües tenen altres mètodes per expandir el seu lèxic, com ara 

la derivació, la composició, la sintagmació, la truncació (que inclou l’abreviació, 

l’acronímia i la siglació), la conversió sintàctica, els manlleus, la lexicalització, entre 

d’altres. 

2.4. El procés de generalització: el pitjor malson dels propietaris d’una marca 

“Según la agencia de naming Nameworks, se estima que una persona normal está expuesta a 

unos 1.500 nombres de marca cada día y que conoce unas cinco mil marcas —el doble de 

palabras que utiliza en el habla cotidiana—.” (Aranda, 2007: 161) 

Tal i com exposa Aranda, molts noms de marques registrades s’han incorporat, 

conscientment o inconscient, al lèxic comú dels parlants i ho han fet a través del procés 

                                                           
2
 El motiu pel qual molts NMR generalitzats no s’han inclòs al diccionari es comenta en l’apartat 2.5.1. 
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de generalització. En aquest cas, el procés consisteix en què els parlants han agafat un 

nom propi procedent d’una marca i han estès el seu ús fins que aquest NMR s’ha 

generalitzat i s’ha convertit en un nom comú. Amb altres paraules, que un NMR es 

generalitzi significa que els parlants utilitzen un únic NMR per denominar tots aquells 

productes que reuneixen les mateixes característiques. Hi ha diverses causes que 

expliquen per què això succeeix, les quals es comenten en l’apartat següent (2.5.). 

El procés de generalització de noms de marques registrades és, segons Ephratt (2003: 

393), una de les maneres que té una llengua per expandir el seu lèxic. Això ho comenta 

també Martínez (2003) en el seu document: 

“[…] ha habido palabras que los fabricantes deseaban utilizar como marcas registradas para sus 

productos nuevos pero que los clientes a su vez utilizaron para nombrar los productos mismos, 

estas palabras perdieron su estado legal como marcas registradas. Ejemplos de las mismas 

incluyen aspirina, celofán y escalera mecánica.”  

Tot i així, el Consell Supervisor del TERMCAT recomana seguir una sèrie de criteris 

generals pel que fa al tractament de les denominacions i equivalents procedents de 

marques comercials, i un d’ells és que: 

“Sempre que sigui possible, s'han d'evitar les denominacions basades en una marca registrada, ja 

que la utilització d'una marca concreta com a denominació podria discriminar la resta de 

marques.” 

Tanmateix, això no passa sovint, ja que en molts casos la paraula amb què ens referim a 

un producte es manté a la llengua quan la marca desapareix. Això es produeix quan un 

determinat producte té tant d’èxit en el mercat que el seu NMR passa a designar 

l’objecte genèric corresponent, sigui de la marca que sigui. Sastre (2011) ho resumeix 

molt bé: 

 “Con el tiempo, muchos nombres de marcas han pasado a convertirse en nombres comunes o 

genéricos para indicar un conjunto o una clase de productos con rasgos iguales o similares y, a 

diferencia de los otros, se escriben con minúscula.” (Sastre, 2011) 

Així doncs, el Consell Supervisor ja té en compte que els noms de marques comercials 

és tan extens que no sempre s’acompleix el criteri citat anteriorment. Per tant, entre els 

seus criteris generals també trobem que: 
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“En determinats casos es poden fixar denominacions procedents de marques (per extensió d'ús, 

documentació abundant, internacionalitat, etc.), seguint els criteris següents: 

- S'ha d'escriure la denominació amb minúscula inicial i sense cap símbol de marca 

registrada (a més d'altres possibles adaptacions), igual com es fa amb qualsevol 

denominació. El motiu és que un nom de marca no adaptat no tindria un valor 

genèric, sinó que designaria exclusivament els referents d'aquella marca. 

- S'ha de fer constar en una nota l'origen com a marca de la forma aprovada, amb un 

esment explícit a la marca, per mitjà d'una fórmula del tipus "La 

denominació x prové de la marca comercial y". 

Els equivalents poden ser adaptacions de marques comercials si es documenten així en fonts 

fiables, seguint els criteris següents: 

- S'ha de fer constar en una nota la referència a l'origen com a marca de la forma 

aprovada, amb un esment explícit a la marca, per mitjà d'una fórmula similar.” 

2.4.1. Els graus de generalització 

Segons Michal Ephratt (2003: 404) la generalització és gradual: 

“At one end are distinctive trademarks, restricted only to the trade language (see Wilkof 2000). 

Clearly, such marks are not part of common language and thus do not enter the common 

language. At the other end are trademarks that have lost all distinction properties and are 

realized as full members of the language system. Various stages are found between these 

extremes.” 

Així doncs, quan parlem de generalització hem de distingir entre l’ús intencionat no 

autoritzat d’un NMR i l’ús no intencionat i innocent d’una paraula sense saber que és 

NMR. D’aquesta manera, el procés de generalització pot ser causat per usurpació de la 

denominació, sempre que el propietari no prengui mesures perquè això no succeeixi. 

Tanmateix, Ephratt (2003: 404) afirma que el fet que el procés de generalització sigui 

l’ús d’un NMR no com a marca, sinó com a paraula per descriure, fa que la 

generalització comenci quan el NMR penetra en el llenguatge, ja sigui un ús descriptiu 

en el llenguatge dels comerciants o un ús descriptiu en el llenguatge comú. 
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2.5. Possibles causes del procés de generalització dels NMR 

Hi ha diversos estudis dedicats a l’anàlisi d’aquest tipus de noms i Jordá et al. (2010: 

77) els divideixen en dos grups. Per una banda, segons Aranda (2007) entre d’altres, 

trobem els que se centren únicament en la descripció de les característiques 

lingüístiques del nom i, per una altra banda, els que relacionen les característiques 

lingüístiques del nom amb aspectes clau del màrqueting com ara la memorització, el 

reconeixement, l’eufonia, el simbolisme fonètic, l’associació amb el producte, etc. 

El fenomen pel qual unes marques es generalitzen i d’altres no pot passar per diverses 

causes: perquè els parlants no saben que és una marca (tirita, futbolín); perquè és fàcil 

de pronunciar (flit, velcro) ja que, tal i com comenten Jordá et al. (2010: 79): 

“el componente lingüístico presta atención a aspectos fonéticos como la facilidad de 

pronunciación, la eufonía o que sea pronunciable en todos los países donde se comercializa el 

producto”; 

per aspectes morfològics i economia del llenguatge quan el NMR és més curt i simple 

que el genèric (clínex enlloc de mocadors de paper), la qual cosa comenta Healey 

(2009: 89) “son casos en los que «el nombre es tan apto y perfecto para el producto o 

servicio que el público lo adopta y lo convierte en un término genérico»”; o per aspectes 

semàntics com ara que sigui fàcil de pronunciar i recordar o tingui connotacions 

positives (Chupa Chups, fotomatón). 

Un altre aspecte no tan relacionat amb la llengua és que el comerciant faci molta 

publicitat d’un producte i que el NMR acabi sent utilitzat pel comprador per denominar 

qualsevol marca d’aquell producte, la qual cosa es coneix amb el nom anglès de 

genericide, tal i com s’ha comentat més amunt. En altres casos, es generalitza el NMR 

perquè la marca ha estat la pionera en crear o difondre un tipus de producte determinat i 

no s’havia treballat correctament la identitat de la marca. 

2.5.1. El dilema d’incloure o no al diccionari els NMR que s’han generalitzat 

Tot i que una part del nostre lexicó estigui format per manlleus de NMR, la majoria no 

apareixen al diccionari. La raó per la qual moltes marques no estan registrades en el 

diccionari la comenta Ephrett (2003: 404) en el seu document, on afirma que la inclusió 

d’una paraula al diccionari és el resultat d’un procés llarg de discussió entre 
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professionals i que incloure-la o no reflecteix el seu estatus en el sistema de la llengua. 

Per això: 

“Because the dictionary lists the unexpected, it lists morphemes and lexemes of the language. It 

is then predicted that trademarks—being distinctive rather than descriptive, functioning as 

proper names rather than common nouns and being external to the language system—would not 

appear in the dictionary.” 

Tot i així, sí que s’han registrat noms de marques que s’han convertit en genèrics que 

descriuen tota la categoria d’un producte, com ara rímel, plastilina, aspirina o nailon 

(Jordá et al., 2010: 79). Solsona (2015: 201), en el seu llibre titulat “Marques que 

marquen” en fa al·lusió i diu que alguns NMR són al diccionari i d’altres no perquè: 

“el mercat lingüístic de les marques comercials és mòbil, dinàmic, canviant. Fa quatre dies el 

walkman semblava un aparell universal i tan indispensable que semblava demanar amb urgència 

un lloc als diccionaris. Però ha estat substituït tan de pressa per noves tecnologies que ja quasi 

no ens en recordem.” 

D’aquesta manera, el fet que apareguin noves denominacions i en desapareguin d’altres 

constantment fa que la tasca d’inserció al diccionari dels noms de marques —encara que 

siguin marques que sembli que duraran per sempre— sigui qüestionada i força polèmica 

per molts lingüistes. Moltes marques no s’acaben introduint al diccionari perquè passen 

de moda i, o bé desapareixen del mercat, o bé hi ha alguna altra marca que les 

substitueix, tal i com comenta Solsona (2015: 201): “després pot passar que altres 

marques desplacin la primera o que allò que un dia havia estat notori caigui en desús i 

fins i tot en l’oblit.” 

Referent als drets d’autor, la presència de NMR en els diccionaris, enciclopèdies o obres 

similars està subjecta a la Llei 17/2001, del 7 de desembre, de marques: 

“Aquesta Llei estableix que, en principi, la reproducció d’una marca en un diccionari o obra 

similar sense indicar-ne tal condició no es fa amb interessos econòmics, sinó amb finalitat 

informativa o divulgativa. No suposa cap risc de vulgarització de la marca i, per tant, l’editor no 

està obligat a esmenar el diccionari en cas que el titular de la marca ho sol·liciti. Ara bé, si la 

reproducció de la marca en el diccionari en perjudica el caràcter distintiu, és a dir, transmet la 

impressió que és el terme genèric emprat per a designar els béns o serveis pels quals la marca 
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està registrada, el titular d’aquesta pot exigir a l’editor de l’obra que introdueixi la indicació que 

es tracta d’una marca registrada en la següent edició de l’obra.” (Strubell, 2015: 56) 

Així doncs, en el DIEC, els NMR són tractats de la mateixa manera que qualsevol mot 

del lèxic comú i no duen cap indicació que informi que procedeixen d’una marca 

registrada. A més a més, segons Strubell (2015: 56), l’Institut d’Estudis Catalans “no ha 

rebut cap pressió per part dels titulars de les marques incloses en el diccionari per tal 

que s’hi indiqui que aquests mots eren originalment marques registrades”. Tanmateix, 

pel que fa al castellà, el diccionari de la RAE, el qual inclou l’origen etimològic de les 

paraules a cada entrada, en el cas de NMR sí que remet a la marca registrada. 
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3. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DE NMR I L’ACCÉS AL LÈXIC 

Es tenen en compte tres criteris principals per explicar l’accés al lèxic: la freqüència 

lèxica —que diu que accedim més ràpid als mots que utilitzem més sovint—, la 

imaginabilitat lèxica —que diu que accedim més ràpid a les paraules de les quals en 

tenim una imatge mental— i l’ambigüitat lèxica —que diu que, per a les paraules que 

tenen diversos significats, ens costa més accedir al significat que volem. Aquests criteris 

estan relacionats amb la manera com tenim mentalment ordenades les paraules. 

En el nostre lexicó, els mots mantenen relacions lèxiques entre si gràcies a la seva 

ordenació mitjançant xarxes semàntiques (significat) i morfològiques (forma). La 

manera com emmagatzemem les paraules es basa en un procés d’economia del 

llenguatge i, per això, la formació de paraules s’ha d’adaptar a aquesta economia. 

“Tanto en el caso de formación de neologismos como, en concreto, en el caso de los nombres de 

marcas, el ahorro de costes cognitivas y/o lingüísticos se consigue mediante la creación de redes 

semánticas y/o formales definidas [...].” (Aranda, 2007: 162) 

En la formació de noms de marques, Aranda (2007) diu que aquestes utilitzen els 

mateixos recursos econòmics de processament i emmagatzemant de paraules que el 

llenguatge estàndard. El factor que domina en aquest procés de formació és, segons la 

mateixa autora, la morfologia lèxica, és a dir, la forma de les paraules. 

“Una de las tendencias actuales que mayor incardina nuestras hipótesis sobre la formación de 

nombres de marcas es la morfología paradigmática, que, grosso modo, puede explicarse como la 

asociación de una palabra nueva con otras ya existentes, de tal manera que el significado de 

aquella vendrá determinado por el de las palabras existentes que pertenecen a su mismo 

paradigma. […] Asumimos la definición de Bybee (1985) de ‘paradigma’ como un ‘grupo de 

palabras con una raíz léxica común que se relaciona en la flexión’”. (Aranda, 2007: 162) 

En el cas de la creació de NMR, aquests molts cops cerquen un model —que pot ser una 

paraula o un grup de paraules— i en canvien el valor de la base. Això ho explica molt 

bé Aranda (2007: 162) pel que fa al cas de Danet (2) i Danacol (3) de Danone: 

“Un consumidor habitual, hablante de español, frente a dos nombres como (2) y (3) podrá 

hacernos un análisis morfológico, distinguiendo la base Dan- del resto de formantes: en el caso 

de (2) se trata de una forma derivada con la base Dan- más un sufijo creado ex nihilo -et, que 

nos remite eufónicamente a las tres primeras letras de la palabra natillas que es lo que designa el 
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nombre de marca. Otra interpretación del sufijo -et es pensar que se utiliza por analogía con el 

diminutivo catalán -et, p. ej. del nombre de Joan Joanet o de la localidad tarraconense de Poblet. 

En (3), tenemos un nombre compuesto por dos constituyentes unidos por un interfijo, -a-. El 

primer miembro es la base dan- y el segundo es una forma acortada que toma las tres letras 

iniciales de la palabra colesterol.” 

 

Així doncs, molts fabricants aprofiten una marca ja existent, a mode d’arrel, per crear 

NMR d’altres productes de la mateixa propietat seguint el mateix mètode que els 

derivats. D’aquesta manera es crea una estratègia perquè la gent ho tingui més fàcil de 

recordar i no els soni tan estrany. 

3.1. Sobre la classificació dels noms de marques 

Jordá et al. (2010: 81) citen alguns autors que classifiquen els NMR segons la seva 

formació en diversos grups: antropònims, si s’utilitza el nom d’una persona; topònims, 

si s’utilitza el nom d’un lloc, acrònims o sigles, quan s’utilitzen les inicials, síl·labes o 

fragments en lloc del nom sencer; descriptius, si el nom descriu les característiques del 

producte; suggestius, si el nom suggereix el producte, però no el descriu de forma 

directa; arbitraris, quan s’utilitzen paraules ja existents que no tenen relació amb el 

producte; i de fantasia, quan es tracta de paraules inventades (Jordá, Ampuero, 

González, Magal, 2010: 81). 

 

El procés de creació de NMR comença, segons Román (1998: 116), fixant el contingut 

que es vol transmetre i després se cerca la forma verbal o la paraula que millor serveixi 

per expressar-ho. La font d’aquesta nova denominació es pot trobar tant en el nostre 

propi lexicó com en el d’altres llengües. D’aquesta manera, tal i com expliquen Jordá et 

al., 2010: 80, agafant com a base paraules ja existents es poden seguir diverses 

estratègies per arribar al NMR més adequat: 

 
“[...] juntar dos o más palabras (Zumosol, Playstation), añadir un sufijo o un prefijo (Ecopiedra, 

Telepizza), quitar el comienzo o el final de la palabra (Avecrem, Caravan), crear palabras 

similares (Nenuco, Porcelanosa), escribir la palabra de forma diferente (Soluziona, Wapa), etc.” 
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4. METODOLOGIA 

4.1. L’elaboració de l’enquesta 

Per a l’obtenció de les dades s’ha realitzat una enquesta dirigida a parlants del català de 

qualsevol dialecte i edat. El propòsit és comprovar, per una banda, quines marques són 

més propenses a generalitzar-se i per quins motius i, per una altra banda, si els factors 

sociolingüístics són decisius perquè es produeixi el canvi amb alguns NMR.  

L’enquesta s’ha difós en format digital per les xarxes socials i el correu electrònic. En 

primer lloc es demana l’edat, el sexe i el dialecte dels enquestats (balear, central, nord-

occidental, occidental o valencià). Tot seguit apareixen 53 imatges amb productes i 

objectes diversos, els quals els participants han hagut de denominar tal i com ho farien 

en un registre informal. D’entre aquestes imatges, n’hi ha 45 que s’han triat suposant 

que es denominarien a partir de NMR, i la resta a través del nom comú. D’entre aquests 

45, però, ja se sabia que no tots tindrien el mateix grau de generalització, sinó que n’hi 

hauria que estarien molt generalitzats, com ara fotomatón o velcro, d’altres que 

dependria del dialecte, com ara fruco o vamba, i altres de l’edat, com ara tebeo i tàper. 

El model de resposta no ha sigut en cap cas guiat (a banda de la variació dialectal i el 

sexe), sinó que cadascú ha estat lliure d’escriure la seva resposta com volgués a través 

d’una casella on es podia escriure un text breu
3
. D’aquesta manera s’evita que els 

participants tinguin pistes o es puguin veure influenciats per l’autor.  

Per analitzar els resultats, en primer lloc s’ha fet un buidatge general i tot seguit s’han 

contat el número d’aparicions de cada NMR per poder fer una taula amb els graus de 

generalització. Pel que fa als dialectes i edats, s’ha fet de la mateixa manera, però tenint 

en compte cada dialecte i cada franja d’edat per separat. A l’anàlisi dels factors 

sociolingüístics només s’han tingut en compte aquells NMR que han estat especials per 

tenir resultats que no corresponen amb els generals. 

4.1.2. El procés de selecció dels NMR 

Per a l’elaboració de l’enquesta es van escollir els NMR més interessants en funció del 

criteri propi, el qual es basa en l’observació de la realitat, i amb ajuda de la bibliografia 

consultada, com ara el llibre de Ramon Solsona (2015). Així doncs, s’han volgut 

                                                           
3 Vegeu apartat 8. Annexos (pàg.38) 
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incloure productes i objectes relacionats amb diversos àmbits com ara la cuina 

(avecrem, túrmix) i el menjar (kellogg’s, dònut), el material esportiu (vamba, neoprè), 

les begudes (fruco, coca-cola), la higiene personal (gillette, tàmpax, clínex), el material 

d’oficina (celo, post-it), el maquillatge (rímel), els vehicles (vespa), material sanitari 

(tirita, betadine), les llaminadures (lacasitos, conguitos), entre d’altres. 

De la mateixa manera, s’han volgut escollir marques que ja se suposava que estarien 

força generalitzades (celo, dònut, tirita), altres que gens (michelín, milka, nespresso) i 

altres que es trobarien en un terme mig (kellogg’s, tampax). També s’han escollit alguns 

NMR que se sap que es denominen amb diferents noms segons el dialecte, com ara 

vambes i kets o sucs i frucos. Així es poden comparar i veure quines característiques fan 

més propenses la generalització. 

4.2. Els factors sociolingüístics que s’han tingut en compte a l’enquesta 

En molts casos alguns dialectes tenen preferència per uns NMR determinats. D’aquesta 

manera, si es va a Catalunya central o a Balears, per anar a córrer la gent farà servir 

vambes (de la maca Wamba), mentre que si es va una mica més a l’oest, com ara a 

Lleida, la gent no anirà amb vambes, sinó amb kets (de la marxa Keds). De la mateixa 

manera, si es baixa una mica i s’arriba a València, allà no s’anirà ni amb una cosa ni 

amb l’altra, sinó que s’empraran les sabatilles o les esportives. Aquest fet està 

relacionat amb la variació lingüística, o el que és el mateix, el factor dialectal. 

Tot i que no s’han trobat estudis relacionats amb la influència del factor dialectal pel 

que fa a la generalització de noms de marques, a partir de l’enquesta se sap que, com 

altres paraules del lèxic comú, cada dialecte té les seves preferències. Aquestes poden 

ser, per exemple, perquè la promoció o la distribució comercial ha tingut més èxit en un 

lloc que en l’altre, com és el cas de les keds a Lleida. 

Pel que fa a l’edat, és un factor social que influeix decisivament en el comportament 

lingüístic dels membres d’una comunitat de parlants. De fet, és el factor que més 

condiciona la variació lingüística, ja que els parlants modifiquen els seus hàbits 

lingüístics al llarg de la seva vida. Així mateix, es considera que els parlants joves són 

els més innovadors (Malaver, 2009: 60).  
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5. ANÀLISI 

Aquest apartat està basat en els resultats de l’enquesta, la qual anava adreçada als 

parlants del català. Conté 53 imatges de productes diversos, els quals els participants 

han hagut de denominar tal i com ho farien en un registre informal. Alguns d’aquest 

NMR han estat elegits expressament perquè són propensos a denominar-se a través del 

NMR i altres, en canvi, perquè sempre es denominen a partir del nom comú. El propòsit 

de l’enquesta és, doncs, aportar dades per fer el recompte dels NMR més generalitzats, 

tant pel que fa a nivell general com per dialectes i edats. 

D’aquesta manera, les dades que es troben a l’enquesta són l’edat i el dialecte dels 

participants seguit de la denominació, pròpia de cadascú, dels productes que apareixen a 

les imatges. Un cop recollides les denominacions, s’ha mirat quins noms s’han utilitzat i 

s’ha fet un recompte, producte per producte, de tots els NMR que han aparegut. Així es 

veu quins NMR són més propensos a generalitzar-se i quins no ho són tant. A més a 

més, amb les dades d’edat i dialecte també s’ha pogut analitzar si el factor 

sociolingüístic afecta en aquest procés. 

Hi ha tres tipus de dades principals. En primer lloc, els NMR que estan totalment 

generalitzats, és a dir, que sempre s’utilitzen com a nom comú per denominar un 

producte, sigui de la marca que sigui (velcro, tirita). En segon lloc, els noms comuns 

que en cap cas, o pràcticament cap, es denominen a través d’un NMR (pneumàtic, 

crema hidratant). Finalment, els NMR, la generalització dels quals depèn de factors 

sociolingüístics com l’edat i el dialecte (tebeo, fruco).  

Així doncs, en aquest apartat s’exposen, en primer lloc, els participants i les seves 

característiques (edat i dialecte); tot seguit, els resultats generals, a partir dels quals es 

pot veure el nivell de generalització de cada NMR; finalment, els resultats pel que fa als 

factors sociolingüístics. Un cop exposats els resultats a nivell general, dialectal i 

generacional, s’ha fet l’anàlisi lingüística d’aquests noms. En primer lloc s’analitza el 

procés de formació i, per acabar, la morfologia.  
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5.1. Els participants 

El número total de respostes obtingudes ha estat de 256, d’entre les quals 197 són dones 

i 59 homes. Aquestes dades, tot i que no afecten a l’anàlisi, ens demostren una major 

participació per part del sector femení, el qual suposa tres quartes parts de les respostes 

obtingudes. 

Pel que fa a les edats, la mínima són 16 anys i la 

màxima 62. La franja d’edat amb més número de 

participants ha estat de 16 a 25 anys amb un total de 

185 respostes i la que menys la de 56 a 62 anys amb 

un total de 4 respostes, xifra que no és prou 

representativa per generalitzar. Entre aquestes 

trobem tres franges més: de 26 a 35 anys s’han 

obtingut 38 respostes; de 36 a 45 anys, 10 respostes i 

de 46 a 55 anys 19 respostes (vegeu gràfic 1). 

Referent als dialectes, 136 participants són 

balears, 64 centrals, 32 nord-occidentals, 16 

valencians i 8 occidentals (terres de l’Ebre). 

Aquestes dades suposen que la meitat dels 

participants són d’origen balear, la qual cosa es 

veu reflectida en l’anàlisi de les respostes, ja que 

no s’han aconseguit resultats totalment equitatius 

en aquest sentit. De la mateixa manera, el fet 

d’obtenir només 8 respostes de català occidental i 

16 del valencià suposa que la mostra no és prou 

representativa d’aquests dialectes, cosa que es podria millorar en estudis posteriors. 

5.2. Resultats 

En aquest apartat es mostraran els resultats de l’enquesta. En primer lloc de manera 

general i després per dialectes i edats. Tot seguit, es mostrarà una anàlisi lingüística dels 

recursos de formació i la morfologia dels NMR més interessants pel que fa al nivell de 

generalització. 

185 

38 

10 
19 4 

Edats 

16-25

26-35

36-45

46-55

56-62

136 
64 
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16 8 

Dialectes Balear

Central

Nord-
occidental

Valencià

Occidental

Gràfic 1: Edats dels participants 

Gràfic 2: Dialectes dels participants 
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5.2.1. Resultats generals 

D’entre tots els NMR que s’han recollit en les respostes de l’enquesta es distingeixen 

cinc graus de generalització, els quals es troben classificats a la Taula 1 de menys 

freqüent a més freqüent, on 1 és el mínim i 5 el màxim. 

En el primer nivell de la taula (menys generalitzat) s’han inclòs els 18 NMR amb menys 

del 5% d’aparició a l’enquesta, cosa que significa que són NMR que empra molt poca 

gent i que no estan generalitzats en el lèxic de la població general. En el nivell 2 

apareixen els NMR que es troben entre el 5% i el 30% d’aparicions, que en total sumen 

14. Aquests s’utilitzen més que els del nivell 1, però igualment estan lluny de la 

generalització, ja que no suposen ni la meitat d’aparicions. Pel que fa al nivell 3, trobem 

nou NMR que es troben entre el 30% i el 65% d’aparicions, la qual cosa significa que 

són NMR que no estan del tot generalitzats, però que, a diferència dels nivells anteriors, 

són més coneguts i utilitzats per una quantitat considerable de consumidors. Pel que fa 

al nivell 4, es troben els NMR que han obtingut de 65% a 90% de respostes, cosa que 

suposa un número total de 16 NMR que són utilitzats per més de la meitat de 

participants. Pel que fa a l’últim nivell (més generalitzat), es troben els 12 NMR amb 

més aparicions —de 90% a 100% ocurrències—, fet que suposa que es tracti dels NMR 

més generalitzats en el lèxic dels participants. 

Taula 1: Graus de generalització dels NMR de l’enquesta 

Percentatge d’aparició 

a l’enquesta 
NMR 

1 

(menys de 5%) 

tulipán, flora, muesli, michelín, topiònic, tom tom, zoom, cucal, 

kill-paff, nivea, starlux, canario, maicena, panaché, nespresso, 

nestlé, milka, orbit. 

2 

(de 5% a 30%) 

fruco, kets, gilet/gillette, kellogg’s, (paper) albal, nutella, vespa, 

nesquik, danone, minipímer, tebeo, mistol, zòdiac, royal. 

3 

(de 30% a 65%) 

clínex, tàmpax, betadine, mecromina, sonotone, flit, túrmix, 

fairy, shandy. 

4 

(de 65% a 90%) 

vamba, aspirina, jacuzzi, nocilla, rímel, post-it, cola-cao, 

tupper, actimel, barbie, scalextric, conguitos, vermut, avecrem, 
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fotomatón, (pa) bimbo. 

5 

(de 90% a 100%) 

dònut, celo, tirita, neoprè/neopreno, típex, velcro, chupa chups, 

futbolín, lacasitos, coca-cola/cola, plastilina, xiclets 

 

 

Així doncs, els NMR més usats com a genèrics pels parlants que han respost l’enquesta 

són tots els del nivell 5. Tanmateix, tot i que no es tindran en compte en aquest estudi, 

cal comentar que alguns dels NMR menys generalitzats, com ara michelín (nivell 1) o 

danone (nivell 2), sí que s’utilitzen com a noms comuns en alguns contextos que no 

tenen a veure amb el producte en sí. Això és, que no s’utilitzen per denominar roda ni 

iogurt, respectivament, sinó que formen part d’expressions fixes referents a altres 

aspectes. Pel que fa al NMR michelín, és freqüent sentir l’expressió “tenir michelins” 

que, tot fent referència a la imatge de la marca, significa “tenir grassa a la panxa”. 

Referent al segon, danone, és comú sentir “cuerpo danone”, en castellà, que és sinònim 

de “cos atlètic”. Aquesta expressió prové d’un anunci del 1992
4
, en el qual sortien nois i 

noies amb bon cos que anunciaven iogurts desnatats d’aquesta marca sota el titular de 

“cuerpos danone”. 

 

És interessant fer una comparativa amb els noms comuns que han aparegut a l’enquesta 

enlloc d’utilitzar un NMR. No sempre hi ha un únic nom comú per referir-se a una 

marca, sinó que un únic NMR pot tenir més d’un equivalent en el lèxic general. En la 

taula següent (Taula 2) s’han agafat els 28 NMR corresponents als nivells 4 i 5 de la 

Taula 1 —els quals són els més generalitzats i, conseqüentment, els més interessants pel 

que fa a aquesta anàlisi— i s’ha comparat amb els respectius corresponents genèrics. A 

més a més, s’ha analitzat l’estructura d’aquests genèrics per veure si comparteixen 

característiques (brevetat, estructures simples) amb els NMR. 

Taula 2: Corresponents genèrics dels NMR 

NMR Categoria 

gramatical 

Corresponent genèric Estructura dels 

genèrics 

(pa) 

bimbo 

(Nom)+Adj. pa de motlle, pa de sandwich, pa 

tou, pa blanc 

(Nom)+SPrep. (2) 

(Nom)+Adj. (2) 

                                                           
4
 L’anunci es pot veure a l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=X1RrIPhB-z8  

https://www.youtube.com/watch?v=X1RrIPhB-z8
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actimel Nom batut, iogurt líquid, iogurt bevible Nom (1) 

Nom+Adj (2) 

aspirina Nom pastilla Nom (1) 

avecrem Nom pastilles de caldo/brou, pastilla, 

pastilles concentrades, sals, 

“cubitos”, espècies 

Nom+SPrep. (1) 

Nom (4) 

Nom+Adj. (1) 

barbie Nom Pepes, nines, “muñecas”, nancis, Nom (4) 

celo Nom cinta adhesiva, cinta d’aferrar Nom+Adj. (1) 

Nom+SPrep. (1) 

chupa 

chups 

Nom pirulí, piruleta, llepolies, caramel 

de pal, llaminadures, caramel, 

chup 

Nom (6) 

Nom+SPrep. (1) 

coca-cola Nom cola, cafeïna, begudes amb gas, 

refresc 

Nom (3) 

Nom+SPrep. (1) 

cola-cao Nom cacau, xocolata en pols Nom (1) 

Nom+SPrep. (1) 

conguitos Nom bombons, boletes de xocolata 

amb llet, cacauets amb xocolata 

Nom (1) 

Nom+SPrep (2) 

dònut Nom dolç, pasta, berlina Nom (3) 

fotomatón Nom cabina, cabina fotogràfica, cabina 

de fer fotos, autofoto, automàtic 

Nom (3) 

Nom+Adj. (1) 

Nom+SPrep. (1) 

futbolín Nom - - 

jacuzzi Nom piscina, hidromassatge, piscina 

de bolles, banyera 

d’hidromassatge 

Nom (2) 

Nom+SPrep. (2) 

lacasitos Nom dolços, xocolatines, llepolies, 

caramels 

Nom (4) 

neoprè Nom cautxú Nom (1) 

nocilla Nom xocolata, crema de 

xocolata/cacau, cacau 

Nom (2) 

Nom+SPrep (2) 

plastilina Nom - - 
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post-it Nom nota, groguet, paper, enganxina, 

recordatori 

Nom (5) 

rímel Nom maquillatge, màscara de 

pestanyes 

Nom (1) 

Nom+SPrep (1) 

scalextric Nom cotxes, cotxes teledirigits, 

circuits 

Nom (2) 

Nom+Adj. (1) 

típex Nom corrector, cinta correctora, 

esborrador 

Nom (2) 

Nom+Adj. (1) 

tirita Nom esparadrap Nom (1) 

tupper Nom “fiambrera”, carmanyola Nom (2) 

vamba Nom esportives, tenis, sabates, 

espardenyes, sabatilles, sabatilles 

de córrer, bebés 

Nom (6) 

Nom+SPrep. (1) 

velcro Nom - - 

vermut Nom aperitiu, picada, piscolabis, 

entrant 

Nom (4) 

xiclets Nom goma de “mascar” Nom+SPrep. (1) 

 

A la Taula 2 es veu que molts dels noms genèrics —corresponents als NMR que, segons 

la Taula 1, es troben en un índex d’aparició del 65% o més— són més llargs i estan 

formats per estructures més complexes que els corresponents NMR. De fet, tots els 

NMR són noms simples (excepte bimbo que és un adjectiu), mentre que els seus 

corresponents genèrics en diverses ocasions han d’afegir un adjectiu o un sintagma 

preposicional per tenir significat complet. 

Quan el genèric és, igual que el NMR, un únic substantiu simple, en molts casos aquest 

no reuneix les característiques necessàries per identificar l’objecte que denomina, ja 

sigui perquè s’utilitza l’hiperònim o un altre substantiu poc aclaridor. És el cas de 

piscina per denominar jacuzzi; dolç o pasta per dònut; sals per avecrem, entre altres.  

També cal destacar tres NMR que no s’han denominat a través de cap genèric a 

l’enquesta. Aquests són futbolín, plastilina i velcro. Això ens indica que són NMR molt 

generalitzats, ja que ningú no els ha denominat a través d’un nom comú. 
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El fet que el nom de la marca sigui curt —i que en molts casos estigui format per una 

única unitat simple— és una estratègia de màrqueting per tal d’aconseguir que el 

consumidor recordi el nom i hagi d’esforçar-se menys per aprendre’l. Aquest aspecte el 

comenta Hotta (2006: 14): 

“A trademark consistint of longer, comunication efficiency is more difficult to achieve via 

complex words than a single, simple word.” 

Així doncs, als comerciants els interessa tenir en compte l’economia del llenguatge per 

posar nom als seus productes i que aquests tinguin èxit. D’aquesta manera, tal i com 

afirma Hotta (2006: 14), com més distintiva sigui una marca, menys s’haurà d’esforçar 

el consumidor per buscar-la, i com més simple sigui el nom, menys costarà al 

consumidor aprendre-se’l: 

“In other words, a simple, distinctive mark is more beneficial, since it minimizes the search 

costs and learning costs and it is even more so if the lingüístic expression used in the mark is in 

common use, given that it retains its distinctiveness.” 

De la mateixa manera, Román (1998: 116), en el seu treball exposa les cinc 

característiques principals que ha de tenir un NMR, entre les quals la número 2 té a 

veure amb el consumidor, ja que diu que un NMR ha de “ser fácil de pronunciar, 

reconocer y recordar”. Així mateix, si els NMR es formen seguint aquestes 

característiques, en part es promou que els consumidors acabin generalitzant. 

 “En Kotler (1992: 303) encontramos cinco características que debe tener un nombre de marca: 

1. Indicar algo acerca de los beneficios y cualidades del producto. 

2. Ser fácil de pronunciar, reconocer y recordar. 

3. Ser distintivo. 

4. Ser fácil de traducir. 

5. Ser registrable legalmente.” 

5.2.2. Els factors sociolingüístics: dialectes i edats 

Per a l’anàlisi dels factors sociolingüístics s’han tingut en compte només els NMR 

especials, és a dir, els que no segueixin la classificació de la Taula 1. Així doncs, només 

es comentaran els NMR que no s’adaptin als resultats generals i que siguin iguals o 

superiors al 50% d’aparició. Durant tota l’anàlisi es farà referència sempre als 
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enquestats i en cap moment es pretén generalitzar a tota la població d’un mateix dialecte 

o d’una mateixa franja d’edat. 

5.2.2.1. Els dialectes 

La classificació de l’enquesta distingia 5 grans grups de dialectes: el balear, el central, el 

nord-occidental, el valencià i l’occidental. 

Pel que fa al dialecte balear —del qual s’han obtingut 136 respostes en total—, es pot 

concloure que quan els parlants d’aquesta regió van a un bar i volen una cervesa amb 

llimona, el 72% dels enquestats no demanaran ni una clara ni un xampú (que és com es 

coneix a Catalunya central i nord-occidental, respectivament) sinó un shandy. Per altra 

banda, quan tinguin una mosca que els molesta, el 67% no agafarà l’insecticida ni el 

matamosques, sinó el flit. De la mateixa manera, el 58% anirà a comprar tampax enlloc 

de tampons. A més a més, és interessant remarcar dos NMR, el número d’aparició dels 

quals no arriba al 50%, però s’hi acosta. Aquests són danone, utilitzat per un 41% dels 

participants balears, i fruco, utilitzat per un 43%. 

Referent als parlants del català central —dels quals s’han obtingut 64 respostes—, la 

majoria empren noms genèrics o NMR que coincideixen amb els resultats generals. 

Tanmateix, és interessant comentar que alguns parlants d’aquest dialecte, concretament 

el 28% dels enquestats, per referir-se a la ‘fulleta d’afaitar’ utilitzen el NMR gillette, o 

la seva adaptació a la grafia catalana, gilet. De la mateixa manera, pràcticament la 

meitat dels enquestats (concretament el 49%) prefereix clínex a ‘mocadors’, mentre que, 

en els resultats generals, el percentatge d’aparició d’aquesta marca ha estat només d’un 

32%. Una altra marca que sobresurt envers les altres és sonotone, amb un 46% 

d’aparició. 

Pel que fa als nord-occidentals enquestats —dels quals s’han obtingut 32 respostes en 

total—, prefereixen gairebé per unanimitat (94%) les quets a les vambes. Això ho 

explica Solsona (2015: 101) al seu llibre i diu que és perquè: 

“Quan Uniroyal va portar Keds a Europa, la xarxa de promoció i distribució comercial va tenir 

més èxit en uns llocs de Catalunya que en uns altres, i avui una part de Catalunya (zona de 

Lleida) diu keds (masculí: els keds) al mateix calçat que en altres parts denominen vambes.” 
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De la mateixa manera, els nord occidentals, quan van al bar, a diferència dels balears o 

dels centrals, no demanen un shandy o una ‘clara de llimona’, sinó que gairebé el 91% 

demanen un xampú, mot que no pertany a cap marca registrada. A més a més, el 65% 

dels nord-occidentals no van a comprar paper d’alumini o de plata, sinó que compren 

paper albal. Igualment, el 65% de la població no diu audiòfon, sinó sonotone. 

En relació als valencians —dels quals s’han obtingut només 16 respostes— es pot 

concloure que, tot i que la mostra sigui petita, el 50% dels enquestats, igual que els 

nord-occidentals, aniran a comprar paper albal i l’altra 50% paper d’alumini o paper de 

plata. Igualment passarà amb l’insecticida, ja que el 50% utilitza el genèric, però l’altra 

meitat diu flit. Pel que fa a audiòfon, igual que els nord-occidentals, s’observa una 

preferència per denominar aquest objecte a través de la marca sonotone, la qual és 

utilitzada pel 75% dels enquestats. Una altra marca que sobresurt és fairy, la qual és 

emprada pel 57% en el lloc de ‘sabó rentavaixelles’. 

Finalment, pel que fa als occidentals —tot i que la mostra no sigui rellevant, ja que és 

molt petita (8 respostes en total)—, només dues persones denominen les sabates 

esportives a través del NMR vamba, unes altres dues ho fan a través del NMR keds i 

unes altres dues a través del nom bebès
5
. Les dues restants utilitzen el genèric sabatilles 

o esportives. Pel que fa als mocadors, ningú no ha utilitzat la marca clínex, sinó el seu 

corresponent genèric. Pel que fa a la ‘cabina de fer fotos’, només una persona la 

denomina a través del NMR fotomatón, tres ho fan a través del genèric, una canvia el 

concepte i ho denomina fotocall i tres persones no saben el que és. 

Tot i que en aquest treball es presentin aquestes dades, en cap cas es pot dir que són 

prou rellevants pel que fa als occidentals i als valencians, ja que les mostres obtingudes 

són molt petites i, consegüentment, no són prou representatives. 

5.2.2.2. Les edats 

Les edats s’han analitzat a partir de tres franges: de 16 a 25 anys, amb un total de 185 

respostes; de 26 a 45 anys, amb 48 respostes; i de 46 a 62 anys, amb 23 respostes. A la 

primera franja (16-25 anys) només hi ha nou anys de diferència entre l’edat més baixa i 

la més alta, a diferència de la segona franja (26-45 anys), en què hi ha dinou anys de 

                                                           
5
 No s’ha trobat per què. 
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diferència entre l’edat mínima i la màxima, i la tercera franja (46-62 anys), en què hi ha 

setze anys de diferència entre els dos extrems. Això és perquè la franja amb més 

participació és la primera —la qual suposa un número de respostes que supera la meitat 

dels resultats totals, tal i com es pot veure en el Gràfic 1—, tot i haver-hi menys 

diferència entre les dues edats dels extrems. Així doncs, pel que fa a la segona i a la 

tercera franja, s’han agafat més edats per tal que el número de respostes quedi el menys 

desequilibrat possible en relació a la primera franja. 

A més a més, cal esmentar que, igual que amb els dialectes, en aquest apartat només es 

tindran en compte els NRM més especials i que no funcionin com els resultats generals. 

Aquest són tres: tebeo, fotomatón i tupper. 

Així doncs, en primer lloc, un NMR al qual afecta clarament el pas de les generacions 

és tebeo. Segons les dades, en la franja de més edat (46-62 anys) apareix un 66,7%, però 

a mesura que disminueix l’edat dels participants també disminueix el percentatge d’ús. 

Així doncs, en la segona franja apareix un 35,4%, cosa que indica que menys de la 

meitat de participants entre 26 i 45 anys la fa servir. En darrer lloc, la franja més jove 

l’utilitza només un 12,4%, la qual cosa indica que aquest NMR està a punt de caure en 

desús a mesura que passen les generacions. 

Un procés similar passa amb el NMR fotomatón. A mesura que els participants són més 

joves, les respostes “no sap, no contesta” (NS/NC) augmenten. Així doncs, trobem que 

a la franja més jove, el 21,1% de respostes és NS/NC, possiblement perquè no 

identifiquen l’objecte de la foto. Pel que fa a la segona franja (26-25 anys), aquest 

percentatge disminueix al 12,5% i, referent a l’última franja (46-62 anys), el número de 

respostes d’aquest tipus cau encara més, fins a només un 8,7%. 

En darrer lloc, un altre NMR que s’utilitza més o menys depenent de l’edat dels parlants 

és tupper. Tanmateix, l’efecte és el contrari que en els mots tebeo i fotomatón. Així 

doncs, els resultats mostren que els més joves diuen més el NMR tupper que els 

genèrics fiambrera o carmanyola en comparació amb les altres dues franges. Tot i així, 

la diferència no és gaire gran, ja que aproximadament un 87% dels participants de 16 a 

25 anys utilitzen el NMR i en les altres dues franges el percentatge d’ús del NMR roda 

per damunt el 73%. Així doncs, en qualsevol de les tres franges predomina l’ús del 



 
 

27 

 
 

NMR tupper, un neologisme relativament nou que ha guanyat terreny en totes les edats 

analitzades. 

De fet, aquesta anàlisi hauria estat més interessant si s’hagués pogut agafar una franja 

més d’edat, fins els 80 anys aproximadament, en què es trobarien diferències més 

interessants. Tanmateix, no s’ha pogut fer perquè aquesta generació no acostuma a 

accedir a les xarxes socials ni al correu electrònic, vies a través de les quals s’ha passat 

l’enquesta d’aquest estudi. 

5.3. Anàlisi lingüística dels NMR 

5.3.1. Des del punt de vista de la seva formació 

Els NMR, igual que la resta de paraules comunes, tenen un origen etimològic. 

D’aquesta manera, així com moltes paraules del català provenen del llatí, molts NMR 

provenen de paraules comunes de qualsevol idioma, com és el cas de típex, que prové 

de la suma de les paraules de l’alemany ‘tippen’ i del llatí ‘ex’ o pòsit, manlleu de 

l’anglès ‘post-it’ 

Pel que fa a la seva formació, hi ha diversos recursos. A la Taula 3 es recull el primer 

recurs de formació dels 28 noms que apareixen en els dos nivells més generalitzats de la 

Taula 1. S’han escollit aquests dos nivells (4 i 5) perquè són els més rellevants en aquest 

estudi. 

A la taula següent, doncs, trobem que els 28 noms es divideixen en 6 recursos de 

formació: l’acronímia —que consisteix, segons el DIEC2 (2016), en una tècnica de 

formació de mots que es basa en l’abreviació formada amb lletres o segments inicials o 

finals extrets dels mots que componen un sintagma o frase—, la derivació, la 

composició, els manlleus provinents de noms propis, els manlleus de llengües 

estrangeres, i el calc. 

Taula 3: Els processos de formació de NMR
6
 

Primer recurs NMR Origen etimològic 

ACRONÍMIA 
Dònut 

‘dough’ (massa) + ‘nuts’ 

(rosca de massa o pasta) 

Celofán ‘cellulose’ (cel·lulosa) + 

                                                           
6 Tot el que es comenta en aquesta taula s’ha extret de Solsona (2015), del Diccionario Etimológico 

(2014), del Wikcionario i del diari electrònic Alto Nivel (2010). 
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(cel·lo) ‘dpahane’ (diàfan) 

(adaptació de la MR 

Cellophane) 

Colacao 
‘cola’ (nou de cola) + ‘cao’ (de 

cacau) 

Típex 
‘tippen’ (escriure a màquina) + 

‘ex’ (fora). 

Velcro 
‘velours’ (vellut) + ‘crochet’ 

(ganxo) 

Actimel ‘actiuus’ (actiu) i ‘mel’ (dolçor) 

Scalextric 
‘scale’ (escala) + ‘x’ (variables) 

+ ‘tric’ (elèctric) 

Fotomatón 
‘photo-‘ + ‘mat’ (de 

‘(auto)mat(e)’ + ‘-ón’ 

Aspirina 

‘a’ (de acetilación) + ‘spiraea’ 

(planta on es troba l’àcid 

acetilsalicílic) 

Cocacola/ 

Cola 

Coca (en els seus orígens 

contenia fulla de cocaïna) + 

Cola (de ‘nou de cola’) 

Bimbo 

“La principal hipótesis es que 

el nombre elegido resultó de la 

combinación de Bingo —el 

popular juego de azar— y 

Bambi —la famosa película de 

Disney—.” 

Neoprè/ 

Neopreno 

‘neo-‘ + ‘-preno’ (de 

propylene) 

DERIVACIÓ Sufixació 

Diminutius 

Tiritas De tira 

Futbolín De futbol 

Lacasitos de l’empresa Lacasa 

Conguitos de Congo 

-ina Plastilina 
‘plàstic’ + ‘-ina’ (sufix utilitzat 

per a nombrar substàncies) 

COMPOSICIÓ Patrimonial 
Chupa 

Chups 

El 1995 es va batiar aquest 

“caramel amb pal” amb el nom 

de Chups
7
. La primera 

campanya radiofònica, amb la 

cançoneta “Chupa, Chupa el 

Chupa Chups”, va fer que el 

mercat comencés a anomenar-

lo “Chupa Chups” i l’any 1961 

va adoptar el nom actual. 

                                                           
7
 El primer nom, Chups, és creació ex nihilo. 
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Avecrem 
Ave + crem (del francès 

‘crème’) 

NOM PROPI 

Vamba 
“se suposa que en honor a 

Wamba, el rei visigot” 

Jacuzzi pels germans Jacuzzi. 

Rímel d’Eugène Rimmel 

Barbie 

Prové de Bàrbara, nom de la 

filla de Ruth Handlers, 

inventora d’aquesta nina de 

plàstic pensada per a nenes. 

MANLLEU 

Pòsit/ 

Postit 

Manlleu de l’anglès post-it 

(‘post’ = anotar) 

Tàper/ 

Tuper 

Manlleu del NMR de l’anglès 

Tupperware 

Vermut 

De l’alemany Wermut 

(significa ‘donzell’, una planta 

medicinal) i del fancès 

vermouth 

Chiclets 
Del nàhuatl chictli (‘matèria 

enganxosa’) 

CALC Nocilla 

De la marca italiana Nutella, on 

nut- prové de l’anglès nut (fruit 

sec) i –ella és un sufix de 

l’italià. 

 

Aquesta classificació mostra que el recurs més utilitzat per crear els NMR més 

generalitzats de l’enquesta és l’acronímia, ja que és utilitzat per 12 dels 28 NMR. En la 

majoria d’ocasions, les paraules que s’utilitzen per formar la nova denominació estan 

relacionades amb el material, les característiques, etc. del nou objecte que han de 

denominar. Així doncs, trobem que el NMR velcro és la fusió de les dues paraules que 

indiquen el material amb què està fet (velours (vellut) i crochet (ganxo)) o que actimel 

és la fusió de dues paraules que indiquen les seves característiques (actiuus (actiu) i mel 

(dolçor)). L’acronímia és un recurs que funciona bé pel que fa a la creació de NMR, ja 

que almenys una de les paraules que formen el nom nou són mots que ja existeixen al 

lèxic comú d’alguna llengua. Això fa que els parlants tinguin un referent en el seu lèxic 

i els sigui més fàcil de recordar. 

El segon recurs més utilitzat és la derivació i, més concretament, la sufixació per crear 

diminutius. Aquest recurs, igual que l’anterior, fa que sigui més fàcil recordar el nom 

nou, ja que la base forma part del lèxic comú. A més a més, amb l’annexió de sufixos 
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diminutius es creen NMR atractius i graciosos, la qual cosa crea proximitat afectiva amb 

el comprador. 

Tal i com comenta Aranda (2007: 161), la forma de les paraules i el seu significat 

juguen un paper molt important perquè al consumidor li sigui més fàcil recordar la nova 

denominació. Això significa que si el consumidor detecta una forma que coneix, crearà 

una sèrie de relacions lèxiques i la recordarà més fàcilment, tot seguint el principi 

d’economia del llenguatge: 

“En los usos del lenguaje publicitario y coloquial, la analogía formal y semántica desempeñan 

un papel importantísimo dada su naturaleza económica al asociar de forma altamente económica 

la nueva pieza léxica con el resto de piezas susceptibles de ocupar la misma posición, es decir, 

con el resto de palabras que pertenecen a su mismo paradigma.” (Aranda, 2007: 161) 

Seguidament trobem que 4 NMR són manlleus d’altres llengües, 4 més provenen dels 

noms propis dels seus inventors, 2 més estan formats per la composició de dues unitats 

lèxiques i una és un calc. Així doncs, entre els 28 NMR més lexicalitzats de l’enquesta 

no hi ha cap creació ex nihilo (si no es té en compte chups, el primer nom que va rebre 

la marca Chupa Chups). 

Cal esmentar que, tot i que els processos de formació siguin els esmentats, molts NMR 

han arribat al català a través del castellà —és a dir, són manlleus del castellà— i, per 

això, molts parlants encara utilitzen la denominació en aquest idioma. És el cas dels 

NMR neopreno, futbolín o fotomatón, per exemple. 

5.3.2. Des del punt de vista morfològic 

La morfologia fa referència a la forma de les paraules. Així doncs, de la mateixa manera 

que els noms comuns, els NMR es poden classificar per categoria gramatical, per gènere 

i per número. La gran majoria de NMR de l’enquesta són substantius simples masculins 

i estan en singular, encara que també hi ha algun adjectiu com albal (‘paper albal’) o 

bimbo (‘pa bimbo’); una siglació, tebeo, que prové de les sigles TBO; o alguna 

lexicalització d’un verb que ha passat a ser substantiu, com ara post-it o el de 

l’insecticida kill-paff, el qual va acompanyat d’una onomatopeia. Aquestes 

lexicalitzacions passen en la llengua original. Així doncs, en el cas de post-it, per 

exemple, el català ja l’ha rebut com a substantiu manlleu de l’anglès. 
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A més a més, també hi ha 5 NMR que acaben amb una –s (donuts, Chupa Chups, 

lacasitos, conguitos i chiclets). Així doncs, aquests noms es denominen tan en singular 

com en plural amb la mateixa forma, és a dir, es diu ‘un dònuts’ i ‘dos donuts’. 

Tanmateix, el fet que en català per formar el plural s’afegeixi una –s al final del mot ha 

causat que els parlants, per fer el singular, treguin aquesta –s, la qual interpreten com a 

marca de plural. D’aquesta manera, els parlants diuen ‘un donut’ i ‘dos donuts’, tot 

concebent aquesta –s com a marca de plural encara que, en realitat, formi part del nom 

original. Aquest fet provoca que el NMR sembli, encara més, un nom comú.  

També hi ha tres substantius compostos, és a dir, formats per més d’un mot, com són 

chupa chups, coca-cola i cola-cao. Els dos primers, tot i no ser unitats simples, tenen un 

nivell de generalització superior al 90% i el tercer superior al 65%, la qual cosa significa 

que són NMR que estan força generalitzats. El motiu d’aquesta generalització és degut 

principalment a les estratègies de màrqueting de les empreses. 

Pel que fa al colacao, el seu èxit té a veure amb una cançó, la “Canción del Negrito”, 

també coneguda com la “Cançó del Cola-Cao” i amb una campanya publicitària 

posterior, que deia que el colcacao era un aliment olímpic, tal com documenta el 

Wikcionari. 

Un fet similar passa amb el cas de coca-cola i chupa chups. Pel que fa al primer, Salas i 

Godoy (2015) expliquen que aquesta marca va agafar força envers la seva principal 

competència, Pepsi, gràcies a les estratègies publicitàries: 

“Eran mediados de los años 80s y la tradicional Coca Cola vio cómo sus ventas estaban 

tambaleando frente a la creciente Pepsi. Varios estudios indicaron que el sabor y la campaña 

agresiva de Pepsi le estaban ganando la partida. […] Con los estudios tan prometedores vieron 

la luz al final del túnel. Se invirtió en una agresiva campaña publicitaria […]. Después de estos 

hechos, Coca Cola tuvo uno de los mayores registros de ventas de su historia.” 

Pel que fa a chupa chups, segons Solsona (2015: 130), el primer nom d’aquesta marca 

va ser el nom simple Chups, però “la primera campanya radiofònica, amb la cançoneta 

“Chupa, Chupa el Chupa Chups”, va fer que el mercat comencés a anomenar-lo “Chupa 

Chups” i l’any 1961 va adoptar el nom actual.” 
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Amb aquests noms compostos, però, cal tenir present que molts parlants els abreugen 

convertint-los en una unitat simple, com és el cas de cola per cocacola o chups per 

chupa chups. Aquestes abreviacions són elisions d’una part del NMR, el qual es veu 

convertit d’un nom compost a un nom simple i breu, tot seguint els principis de 

l’economia del llenguatge. Aquest escurçament afavoreix encara més el pas de NMR a 

nom comú. Aranda (2007: 165) parla d’aquestes elisions en els noms de cotxes i afegeix 

que només es sol donar quan la marca és coneguda: 

 “En naming, la elisión se produce en un fragmento de la palabra [Batifresh], sobre todo en el 

sector de la alimentación, o puede ser total, esto es, uno de los elementos formantes de un 

compuesto se omite como ocurre con numerosos nombres de coches. Así, por ejemplo, se puede 

llamar Toledo al Seat Toledo. Pero esta elisión se realiza una vez sea conocida la marca, sino no 

suele darse.” 

Posteriorment, Aranda (2015: 165) afirma que l’abreviació té una finalitat molt similar a 

una de les màximes principals de l’ús publicitari del llenguatge: “dir molt amb poc” i ho 

relaciona amb la influència permanent de l’anglès en el procés de creació de NMR, la 

qual diu que “explica el uso constante de acortamientos con el fin de disfrazar el nuevo 

nombre como uno inglés”. De fet, la mateixa autora explica que alguns autors 

atribueixen aquesta influencia d’escurçament a raons de tipus social (per moda o to 

juvenil) o de tipus psicolingüística —perquè el parlant té un cert sentiment d’inferioritat 

respecte als mecanismes de formació de paraules de la seva llengua i prefereix utilitzar 

els d’una llengua dominant econòmicament i social—, entre d’altres. 

Molts NMR que provenen de l’anglès no s’adapten a la llengua d’arribada, sinó que es 

conserven com a calcs. En alguns casos hi ha un intent d’adaptació fonètica, però la 

grafia es manté intacta (Aranda, 2007: 166). És el cas de NMR com donuts (que s’ha 

adaptat gràficament en català amb la forma dònuts) o Tupperware, el qual s’ha escurçat 

a tàper. Aquest escurçament, a diferència del nom original, sí que s’ha adaptat a la 

morfologia catalana. De fet, molta gent que no sap anglès escriu aquest NMR així com 

es pronuncia, cosa que fa que s’allunyi encara més de la marca original. 
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6. CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest treball era comprovar si hi ha factors lingüístics i sociolingüístics 

que afavoreixen la generalització i, a partir dels resultats obtinguts de l’enquesta, s’ha 

vist que, efectivament, n’hi ha. 

Pel que fa als lingüístics, un factor molt important perquè succeeixi la generalització és 

que la gent pugui recordar fàcilment el NMR. Això s’aconsegueix utilitzant noms curts, 

fàcils de pronunciar i, en definitiva que siguin atractius i atrapin el consumidor. De fet, 

tal i com comenta Aranda (2007: 161), l’ús publicitari del llenguatge sap molt 

d’economia lingüística i de com crear noms perquè siguin fàcils d’assimilar i recuperar. 

Així doncs, com s’ha vist als resultats de l’anàlisi, alguns exemples de NMR curts que 

estan força generalitzats són vamba, velcro, típex o tirita, entre altres. D’aquesta 

manera, es valida positivament la hipòtesi 1), que afirmava que els NMR més curts són 

els més propensos a generalitzar-se. Un altre aspecte que afavoreix la generalització és 

l’èxit de les campanyes publicitàries de certes marques, la qual cosa confirma la hipòtesi 

2), que afirmava que els NMR més generalitzats són els que s’han anunciat més a través 

de campanyes publicitàries. Tot i així, cal tenir en compte que molts cops l’èxit de 

campanyes d’aquest tipus provoquen que un nom que no és curt —és a dir, que no està 

format per una única unitat simple— es generalitzi. Així doncs, hi ha NMR com ara 

coca-cola, colacao o chupa chups que, a causa de la publicitat que han rebut, són 

excepcions de la primera hipòtesi. 

Pel que fa als factors sociolingüístics, es confirma la hipòtesi 3), que afirmava que l’edat 

i el dialecte són factors decisius pel canvi de determinats NMR a nom comú. Això ho 

demostra el fet que a Balears es digui shandy i a la resta de territoris catalanoparlants 

no, o que a les terres nord-occidentals es digui keds i a la Catalunya central i a Balears 

es digui vambes. Pel que fa a les edats, també s’han trobat NMR que es diuen més en 

franges d’edat més elevades, com és el cas de tebeo o, per contra, altres que diu més la 

gent més jove, com ara tàper o tupper. 

D’aquesta manera, a partir d’aquest estudi s’ha après que el fet que els parlants tinguin 

tendència a generalitzar alguns NMR és lògic, ja que molts d’aquests noms estan fets 

expressament per ser recordats. A més a més, un factor clau que incrementa la 

generalització d’aquests noms són les campanyes publicitàries. La publicitat crea en els 
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consumidors certa preferència quan, a l’hora d’anar a comprar, veuen un producte que 

coneixen perquè l’han vist anunciat. De fet, qualsevol persona que algun cop hagi anat a 

comprar sap que, sense ser-ne del tot conscient, ha decidit comprar la marca Colacao i 

no la genèrica perquè la primera l’havia vist anunciada i li donava més confiança. Així 

doncs, els comerciants i publicistes juguen amb la psicologia dels consumidors perquè 

comprin el seu producte. Fins i tot, preguntant a alguns participants de l’enquesta 

després de fer-la, s’ha comprovat que molts utilitzen NMR pensant que no ho són, és a 

dir, inconscientment. És el cas de tirita, chiclets o futbolín, entre altres. 

Com a línies futures de treball es podria millorar l’enquesta i la seva difusió per tal 

d’obtenir dades més representatives. Per fer-ho s’haurien d’aconseguir, per una banda, 

uns resultats més equitatius pel que fa als dialectes i a les edats dels participants, ja que 

en aquest estudi han predominat, amb diferència, els balears i els d’edats compreses 

entre 16 i 25 anys. Això és degut a què l’enquesta s’ha difós a través de les xarxes 

socials i el correu electrònic, cosa que s’ha de tenir en compte en estudis posteriors per 

ampliar la difusió i intentar arribar a més gent. D’aquesta manera es podria agafar una 

franja d’edat més elevada que arribés fins a participants de 80 anys, aproximadament. 

Així hi hauria més diferència i seria més interessant comparar entre el que diu un nen de 

15 anys amb el que diu una persona major de 80 o més. Cal comentar que l’enquesta 

d’aquest estudi es va passar a tres persones de 83 i 84 anys d’origen balear, però que les 

dades obtingudes no s’han inclòs finalment en aquest estudi perquè no són 

representatives. Així doncs, si s’obtenen resultats més igualitaris es podrà fer, en estudis 

futurs, un anàlisi més representatiu dels factors sociolingüístics per saber quins NMR 

són més típics de certs dialectes i edats. 

Per una altra banda, es podrien escollir més varietat de NMR, ja sigui pel que fa a la 

temàtica com per l’estructura del nom. Així doncs, es podrien agafar, per exemple, més 

noms compostos i analitzar si tots es comporten igual. 

En resum, amb aquest treball s’ha descobert un terreny molt interessant, que és el de la 

lingüística aplicada en el món empresarial i, més concretament, en l’àmbit del 

màrqueting. El fet que existeixin tan pocs estudis relacionats amb l’anàlisi dels NMR 

pel que fa a la seva generalització promou l’interès i les ganes de seguir investigant en 

aquest sentit.  
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8. ANNEXOS 

8.1. Enquesta 



TFG
Hola!! Aquesta enquesta va dirigida a qualsevol persona que sigui d'algun territori de parla 
catalana o hi visqui i em servirà per recopilar dades reals pel Treball de Fi de Grau. 
M'ajudes? :)

*Obligatorio

Edat *

Nom (opcional)

Sexe *

 Dona

 Home

 Altres

Quin dialecte del català parles? *

 Central

 Balear

 Valencià

 Nord-occidental

 No parlo català

 Otro: 

A continuació veuràs una sèrie d'IMATGES en què apareixen objectes. ESCRIU com en dius tu en
un CONTEXT COL·LOQUIAL. Has de posar la PRIMERA paraula que et vingui al cap!
IMPORTANT!!!: si NO saps com es diu, posa NO HO SÉ

 D'acord!



1. *

2. *

1. Per esmorzar sempre menjo pa amb mermelada i una mica de...

2. Véns al gimnàs? Pensa a posar-te...

3. Vés a comprar...



3. *

4. *

4. Com es deia 'allò' per enganxar...

5. T'afeites amb màquina o amb...?



5. *

6. *

7. *

6. Cada matí esmorzo llet amb...

7. Uff... Estic ben constipat/ada i no porto...

8. Avui he canviat ... del cotxe.



8. *

9. *

10. *

9. Quin mal de cap que tinc! Crec que em prendré...

10. Mmm!! Quina gana de...



11. *

12. *

11. M'he tallat i m'he hagut de posar...

12. M'agradaria tenir una casa amb...

13. Els bussos porten un vestit de... (material)



13. *

14. *

14. Quan era petit/a cada cap de setmana menjava...

15. Es poden fer moltes manualitats amb paper...



15. *

16. *

16. Aquesta paret està forrada de...

17. A casa no puc comprar ... perquè si no amb dos dies s'acaba.



17. *

18. *

19. *

18. Em vull maquillar. Tens...?

19. Abans que me n'oblidi, posa-ho a...

20. Estic estalviant per comprar-me...



20. *

21. *

21. Una cosa que va molt bé per desinfectar ferides és...

22. Diuen que no és bo beure...



22. *

23. *

24. *

23. A la meva àvia li han posat...

24. Quan era petita em podia passar hores jugant a ... amb la meva
cosina.

25. Per casualitat no tindries...



25. *

26. *

27. *

26. M'he equivocat. Necessito...

27. No em sé beure la llet sense... (Substància que fa tornar la llet
de color marró)



28. *

29. *

28. Sempre que he de dinar fora de casa porto el menjar dins...

29. Tinc unes sabates que es corden amb...

30. Fa molt temps que no menjo...



30. *

31. *

32. *

31. El meu cotxe nou té...

32. Cada dia per sopar menjo...



33. *

34. *

33. Hi ha una mosca, on és...?

34. Quan era petit/a m'agradava molt jugar a...

35. A tots els nens i nenes els agrada jugar amb...



35. *

36. *

37. *

36. A la meva mare li encanten...

37. A la meva familia, els diumenges abans de dinar és tradició fer...

38. I ara com netegem els plats? Se'ns ha acabat...



38. *

39. *

39. Per Nadal em van regalar...

40. T'has fet mai una foto a...?



40. *

41. *

41. Una eina molt útil dins la cuina és...

42. Una hamburguesa sense ..., no és una hamburguesa.



42. *

43. *

43. De petit m'encantava llegir...

44. Com que tinc la pell molt seca, cada dia em poso...



44. *

45. *

46. *

45. Per cuinar empro molt sovint ____ per donar més gust.

46. Un amic vol vendre...



47. *

48. *

47. Com a amant de la rebosteria, a casa meva no falta mai un
sobre de...

48. L'àvia sempre ens donava...

49. La meva beguda preferida és... (cervesa+llimonada)



49. *

50. *

51. *

50. A casa ens encanten els entrepans amb pa...

51. Quan portes _____ tothom és amic teu...

52. Quina son, ara em prendria...



Con la tecnología de

52. *

53. *

54. *

100%: has terminado.

Este formulario se creó en Universitat Pompeu Fabra.  

Informar sobre abusos  Condiciones del servicio  Otros términos

53. No és bo beure'n cada dia, de ___

54. Menjar una pastilla de ___ cada dia no pot fer mal a ningú!

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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