
 

 

L’abans i l’ara del català 

col·loquial que parlen els 

adolescents i els joves a les 

sèries de TV3. Comparativa 

entre Ventdelplà i Merlí. 

Bruna Portet Humà 

Tutor/a: Judit Feliu 

Seminari 105: Llengua Catalana 

 

Curs 2016-2017 



 



ABSTRACT 

 

It is known that the colloquial language spoken by teenagers and young people in 

television series is not the same as the one that people use in their everyday life. For this 

reason, many viewers do not identify their way of speaking with the one that the series’ 

characters show on TV. This was exactly what I experienced while watching Ventdelplà, 

Catalan TV series that was first broadcasted in 2005 on TV3 channel. Ten years later, in 

2015, another completely different series called Merlí was released, and this time I had 

the pleasure of feeling identified with the language used by teenagers and young 

characters. 

In this work, I compare the linguistic aspects, in particular the morphological, syntactic 

and the lexical ones of the two mentioned series in order to study how different the 

colloquial language is between both series. After having analysed some Ventdelplà and 

Merlí episodes from a linguistic point of view and classified the aspects depending on the 

branch of linguistics each aspect belongs to (morphological, syntactic and lexical), I have 

found out that, as I expected, Merlí includes much more colloquial vocabulary and 

expressions than Ventdelplà. However, we must take into account that the real world will 

never be reflected in a television series as a whole; but the language that is used can help 

by reproducing similar linguistic forms to the ones used, in this case by teenagers and 

young people, in their daily lives.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació de l’interès 

Des de ben petita ja mirava els dibuixos i les sèries de Televisió de Catalunya-TV3, ja 

que la llengua catalana era la meva preferida en els mitjans de comunicació. No obstant 

això, aquesta prioritat va canviar durant la meva adolescència i l’etapa prèvia a la joventut 

perquè no em sentia identificada amb la manera de parlar dels personatges. El llenguatge 

que utilitzaven els actors adolescents i joves era poc o gens col·loquial. Aquest fet 

s’exemplifica clarament a Ventdelplà, una sèrie que es va emetre quan jo era adolescent 

i els personatges de la qual parlaven de manera molt diferent de la meva. Passats uns anys, 

va aparèixer Merlí, una de les telenovel·les més innovadores de TV3 pel que fa a l’ús de 

llenguatge i d’expressions col·loquials; cosa que ha permès que la forma de parlar dels 

actors que hi apareixen sigui força similar a la que realment tenen els adolescents i els 

joves d’avui en dia, i que també tinc jo personalment. 

En aquest treball de fi de grau m’agradaria analitzar a fons quins aspectes lingüístics han 

canviat i de quina manera s’han produït aquests canvis, mitjançant una comparació de les 

dues sèries mencionades: Ventdelplà com a exemple de sèrie més antiga i Merlí com a 

exemple de sèrie actual.  

1.2. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és la comprovació i justificació de dos models de 

llengua molt diferents. Per una banda, el català rural que es parla en un poble fictici 

anomenat Ventdelplà i que posa títol a la sèrie, el qual és majoritàriament normatiu i poc 

col·loquial; i per altra banda, el català xava de Barcelona que es veu reflectit a Merlí, que 

es caracteritza per ser més col·loquial i per estar altament influenciat per la llengua 

castellana. A partir de la visualització i de l’anàlisi d’alguns capítols d’ambdues sèries 

s’ha volgut demostrar que el català col·loquial és molt més present a les sèries actuals, en 

aquest cas Merlí, ja que fa una desena d’anys encara era força restringit a les sèries de 

televisió de Catalunya-TV3, com es veu a Ventdelplà.  

1.3. Metodologia i estructura del treball 

Aquest treball consta de quatre apartats principals i es desenvolupa de la manera següent. 

En primer lloc, després de la introducció, es mostra la base teòrica, formada pel context 

general de l’evolució del català col·loquial des d’abans de l’aparició de Ventdelplà fins a 
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l’actualitat, segons els criteris lingüístics de Televisió de Catalunya-TV3. Seguidament, 

s’ofereix una breu contextualització de les dues sèries estudiades, Ventdelplà i Merlí, i a 

continuació comença la part analítica del treball.  

L’apartat analític s’ha realitzat a partir de la visualització de quatre capítols de Ventdelplà 

i tres de Merlí. S’ha pres nota dels elements lingüístics propis del llenguatge col·loquial, 

expressats pels personatges adolescents i joves d’ambdues sèries, i s’han classificat en 

tres vessants diferents: primer de tot el morfològic, després el sintàctic i, per últim, el 

lèxic. Aquest procés s’ha dut a terme dues vegades, una per cada sèrie, i un cop finalitzada 

la part de buidatge, s’ha procedit a la comparació d’ambdues, dividint els aspectes 

analitzats en coincidents i divergents. A continuació, s’ha realitzat l’extracció de 

conclusions segons les semblances i les diferències obtingudes a partir de l’anàlisi 

anterior, acompanyades de la valoració i el comentari finals en què s’avalua si s’han 

complert els objectius inicials que es pretenien assolir amb la realització d’aquest treball. 

Finalment, apareix la bibliografia consultada.  

 

 

2. DESENVOLUPAMENT 

2.1. Base teòrica 

2.1.1. El català col·loquial  

La llengua col·loquial, segons Lluís Payrató a El català col·loquial: aspectes de l’ús 

corrent de la llengua catalana, és una modalitat lingüística oral i informal, ja que es 

manifesta en situacions poc formals que demanen un ús oral del llenguatge. Amb altres 

paraules del mateix autor, la llengua col·loquial correspon a la llengua quotidiana, 

espontània, predominantment interactiva i informal, i s’utilitza per parlar de temes 

generals. Una de les seves principals característiques és l’espontaneïtat, i és que la gran 

majoria de parlants, a l’hora de transmetre allò que volen dir oralment, només presten 

atenció a l’eficàcia comunicativa més immediata d’allò que diuen, sense una preparació 

prèvia del seu discurs.  

2.1.2. El col·loquial mediatitzat 

Al segle XX, amb l’aparició de la ràdio i posteriorment de la televisió, va sorgir  

l’anomenat col·loquial mediatitzat o pseudocol·loquial, terme que es refereix a la llengua 
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col·loquial utilitzada als mitjans de comunicació. El nom de col·loquial mediatitzat el va 

proposar el grup Llengua i Media en el seu llibre sobre la subtitulació l’any 2004. Aquesta 

nova versió de llengua col·loquial no és espontània, ja que l’oralitat dels mitjans és més 

elaborada, més pensada, més adequada a un públic polimòrfic i divers; fins al punt que 

sovint rep l’ajuda de l’escriptura. És un llenguatge específic de les sèries de producció 

pròpia i aliena. Per tant, es pot afirmar que el col·loquial mediatitzat fingeix espontaneïtat. 

Té algunes semblances amb la llengua estàndard i amb la llengua col·loquial, però no 

s’identifica completament amb cap d’aquestes dues. Al llibre de Margarida Bassols i Mila 

Segarra, El col·loquial dels mitjans de comunicació, la llengua col·loquial es defineix 

com «una modalitat funcional que inclou formes no admeses per la normativa, ni tan sols 

per aquella aplicada a l’estàndard oral; formes pertanyents a altres llengües; i formes no 

inventariades en cap gramàtica ni diccionari.» Com que s’utilitza en textos que tenen la 

finalitat d’entretenir, busca l’empatia amb el receptor i sovint juga amb l’humor, 

l’emotivitat i la grolleria. Alguns estudiosos la titulen «oralitat secundària» perquè els 

missatges auditius que reben els espectadors, en realitat han estat prèviament pensats i 

posats per escrit per després ser expressats oralment. Així doncs, el missatge auditiu 

resultant d’aquest procés està format per característiques del registre oral i també per 

característiques del registre escrit.  

Malauradament, no sempre ha estat senzill emetre aquests missatges auditius en 

llenguatge col·loquial, ja que històricament, el català col·loquial ha estat un tema que ha 

creat molts debats a l’hora de ser plasmat per escrit o traslladat als mitjans audiovisuals, 

com ara la ràdio, la televisió, el teatre i el cinema. La persona que va obrir aquest conjunt 

de debats va ser Frederic Soler (1839-1895), un dramaturg i poeta que es va donar a 

conèixer amb el pseudònim Serafí Pitarra. Va ser el màxim exponent del teatre romàntic 

català, i a les seves obres utilitzava allò que ell anomenava «català que ara es parla», és a 

dir, el català que parla la gent del carrer, molt influenciat pel castellà. Aquest model de la 

llengua catalana era contrari al català amb menys castellanismes, però més encarcarat i 

arcaïtzant que el model que Antoni de Bofarull i Víctor Balaguer volien recuperar amb la 

fundació dels Jocs Florals.  

Durant el franquisme, el català no tenia funcions oficials i per aquest motiu els mitjans de 

comunicació no necessitaven un estàndard modern. Tampoc hi havia professionals de la 

llengua com a conseqüència de la falta de formació universitària. Aquest fet, però, va 

canviar completament als últims anys del franquisme i la transformació es va reforçar 
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encara més amb la democratització post franquista. L’any 1975 va ser l’any en què es va 

llicenciar la primera promoció d’estudiants de filologia a la Universitat de Barcelona, els 

quals eren els encarregats d’emprendre la formació d’un estàndard català modern. Les 

autoritats tradicionals de la llengua temien aquesta activitat reformista i, tal com afirma 

Vicent Pitarch, actual membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 

(IEC), «hi havia una crisi d’autoritat de l’Institut que es va intensificar al voltant de l’any 

1985». Pitarch no va ser l’únic en adonar-se d’aquesta crisi interna de l’IEC, ja que l’any 

1992, a Les paradoxes del català, Ernest Sabater va declarar que l’Institut era «una 

autoritat lingüística que continuem necessitant, però una autoritat dinàmica, realista 

oberta i compartida, [...] tancada o pràcticament unipersonal [...] Hi ha por a la realitat, hi 

ha por a la universitat, hi ha por al futur i això es compensa mirant cap al passat i intentant 

guardar un respecte reverencial a una puresa encarnada en Pompeu Fabra».  

2.1.3. Català heavy vs. Català light 

Més endavant, l’any 1983, van néixer TV3 i Catalunya Ràdio, i va ser en aquesta dècada 

quan es va qüestionar quin model de català oral havien de fer servir aquests mitjans de 

comunicació. En aquest context i coincidint amb la publicació del llibre Verinosa llengua 

de Xavier Pericay i Ferran Toutain l’any 1986, aquest reformisme va guanyar terreny. 

Aleshores va sorgir una problemàtica de la «lingüística de profans» que enfrontava el 

català heavy i el català light, respectivament. En aquest llibre es criticava que el català 

que utilitzaven molts professionals de la llengua era massa diferent del català parlat, ja 

que aquest últim estava farcit d’arcaismes i girs artificials. Els defensors del català heavy 

proposaven un model de llengua que fos el màxim de genuí i digne possible, i els 

defensors del català light apostaven pel «català que ara es parla», que és un eufemisme 

per catanyol.  

Els anys posteriors a aquest enfrontament van ser actius pels mitjans de comunicació. Per 

una banda, Ricard Fité, qui havia treballat com a assessor lingüístic al diari Avui, va crear 

el model de llengua de Catalunya Ràdio. Per altra banda, Ferran Toutain, responsable de 

l’orientació lingüística de TV3, i Xavier Pericay, responsable lingüístic del Diari de 

Barcelona, van fundar el Grup d’Estudis Catalans (GEC) l’any 1991. Aquest grup 

s’enfrontava amb l’IEC, ja que a través d’ell pretenien declarar-se en contra de l’Institut 

després que aquest hagués estat declarat pel Parlament de Catalunya com l’autoritat 

oficial per dictaminar el procés de normativització de la llengua catalana. Paral·lelament 
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a la fundació del GEC, es van crear altres associacions com l’Associació Llengua 

Nacional, els capdavanters de la qual van ser Maria-Lluïsa Pazos i Ernest Sabater. 

Aquesta associació era purista i es va posicionar a favor de l’IEC, i, per tant, en contra 

del català light.  

En realitat, aquestes dues propostes de la llengua catalana eren la resposta dels problemes 

lingüístics reals que van aparèixer durant l’època post franquista. Molts periodistes, 

poetes i lingüistes estaven d’acord en el fet que la llengua catalana era arcaica, molt 

influenciada pel castellà i carregada d’«homs», «àdhucs» i «quelcoms», segons Ivan 

Tubau a El català que ara es parla. Llengua i periodisme a la ràdio i a la televisió. En 

aquesta mateixa obra, l’autor expressa molt clarament com calia que fos la llengua dels 

mitjans de comunicació: 

Per damunt de tot ha de ser versemblant. Si resulta que per aquest 

compromís amb la norma ha de quedar fals o afectat, que tiri pel dret. [...] 

crec que encara val més un barbarisme que un arcaisme [...] I el que ja és 

absolutament aberrant és la barreja: els «tenir que» i els «anyadirs» 

ajuntats amb els «quelcoms» i els «llurs». [...] convé privilegiar la llengua 

viva i combatre l’artificiositat [...] L’estàndard és artificial. Però parteix de 

la realitat. Un estàndard idoni no pot partir del registre més elevat, ha de 

ser una síntesi de registres. I en aquest país la llengua s’ha consolidat a 

partir del registre més elevat, el literari, perquè no hi havia normalitat i no 

hi havia usos massius. I ara hem de posar més èmfasi en la llengua 

col·loquial, en la parla real, per arribar a l’estàndard. [...] La llengua 

col·loquial degudament depurada, però no més enllà del que cal: de 

depuració ja n’hi ha prou en el model literari vigent. Al públic del diari, de 

la ràdio, de la televisió, que és un públic heterogeni i amb uns 

coneixements molt bàsics, li has d’ensenyar un català perquè pugui 

relacionar-se en els diversos registres de la seva vida normal, no perquè 

pugui llegir en Foix.  

D’altres, però, tenien visions força diferents. D’una banda, Francesc Vallverdú creia que 

la proposta del model de llengua dels mitjans de comunicació era un llenguatge 

excessivament entenedor i, com a conseqüència, havia quedat reduïda a un vocabulari 

molt bàsic. D’altra banda, Joan Solà a A l’entorn de la llengua opinava que «els 
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professionals han d’adoptar un punt intermedi. Han de saber parlar d’una manera bastant 

fluïda controlant-se [...] si es controlen, encara poden arribar a parlar força bé. No vull dir 

que en algun cas concret no hagin d’engegar un barbarisme i alabat siga Déu, però no 

d’una manera descordada».  

Aquestes controvèrsies van resultar en la publicació de diferents manuals de la llengua 

(llibres d’estil, diccionaris, estudis, anàlisis...), els quals demostraven la necessitat 

d’omplir un buit en el camp de la gramàtica normativa. Així doncs, al març del 1995 es 

va publicar el primer llibre d’estil de TV3, i al mes de setembre d’aquest mateix any es 

va donar a conèixer el primer diccionari normatiu de l’IEC, el qual va actualitzar el 

Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra. A finals d’aquesta dècada, 

es van publicar anàlisis i estudis com La llengua de TV3, i també obres de l’IEC amb 

l’objectiu de guiar els professionals dels mitjans de comunicació a través de Proposta per 

a un estàndard oral de la llengua catalana. I Fonètica i Proposta per a un estàndard oral 

de la llengua catalana. II Morfologia.  

Finalment, a la dècada dels anys 1990 del segle XX, es va acabar imposant una forma no 

gaire castellanitzada del català light que ha anat evolucionant des d’aleshores i 

actualment, l’any 2017, encara perdura. A continuació, ens centrarem en TV3 i en el 

model de llengua d’aquest canal televisiu.  

 

2.2. Televisió de Catalunya-TV3 

TV3 és un canal de televisió públic de Catalunya que va néixer l’any 1983 amb l’objectiu 

de consolidar la normalització lingüística i cultural de Catalunya, i actualment forma part 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La corporació gestiona el 

canal a través de l’empresa Televisió de Catalunya (TVC), la qual també administra els 

altres canals públics catalans. Avui en dia, TV3 és el principal mitjà de comunicació de 

Catalunya, i és que per a la major part dels seus ciutadans és la televisió de referència. A 

més, el canal és present a gran part de la resta de territoris catalanoparlants, és a dir, al 

Principat d’Andorra, a les illes Balears, al departament dels Pirineus Orientals a França i 

a la Franja de Ponent a l’Aragó. Els únics territoris de parla catalana on actualment no 

arriba TV3 són el País Valencià, on el senyal de TVC va deixar d’arribar l’any 2011, i la 

ciutat de l’Alguer, a Itàlia. 
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2.2.1. De la Comissió de Normalització Lingüística al llibre d’estil  

En el moment del seu naixement, TVC era conscient que a part de vetllar per l’extensió 

social de la llengua catalana, també havia de crear els mecanismes per controlar la qualitat 

que aquesta requeria en la seva nova presència a la televisió. Per fer-ho, van caldre serveis 

d’assessorament lingüístic, la tasca dels quals no va resultar gens fàcil perquè aleshores 

hi havia poc domini de la llengua i el model estàndard estava poc definit. Aquests serveis 

els va començar a dur a terme la Comissió de Normalització Lingüística (CNL) l’any 

1985 i els segueix oferint avui en dia. Es divideixen en quatre grans àrees: l’àrea 

d’informatius; l’àrea de producció interna, dedicada als programes de producció pròpia 

(telenovel·les, programes d’entreteniment, etc.), àrea que ens ocupa en aquest treball; 

l’àrea de producció aliena, on es revisen els productes de doblatge; i l’àrea comercial. La 

CNL va començar elaborant una llista de paraules admeses i no admeses per facilitar la 

selecció de criteris clars sobre l’ús de les paraules catalanes més habituals. Més endavant, 

l’any 1988, es va publicar el quadern titulat Orientacions lingüístiques, el qual va tenir 

deu edicions que incloïen qüestions bàsiques de la normativa oral i escrita de la llengua 

catalana. Algunes d’aquestes qüestions es van calcar posteriorment al llibre d’estil de 

TV3, del qual parlarem de seguida.  

Paral·lelament a la publicació de les Orientacions lingüístiques, el març de 1988 la CNL 

va presentar el primer número d’un altre butlletí intern anomenat És a dir.... que volia 

«arribar a tots els agents de missatges orals i escrits (des de redactors i periodistes fins a 

presentadors, passant per les diverses categories de locutors, guionistes, col·laboradors, 

etc.)», tal com afirma David Paloma a La llengua de TV3. L’És a dir... va tenir un total 

de quatre números en què es va actualitzar la llista de paraules admeses i no admeses que 

hem citat anteriorment, es van tractar qüestions de pronunciació, entre d’altres. Després 

d’aquestes quatre publicacions i fins a l’any 1933 no es van publicar quaderns ni butlletins 

lingüístics, ja que segons Francesc Vallverdú, el primer president de la CNL, a partir de 

1991 la Comissió es va dedicar íntegrament a la redacció del llibre d’estil de TV3.  

Aquest llibre d’estil es va publicar l’any 1995 i es va titular: El català a TV3. Llibre 

d’estil. La publicació va incloure un pròleg a càrrec del president de la CNL en aquells 

moments. L’obra va representar la culminació de totes les orientacions lingüístiques que 

hi havia hagut des del naixement de TV3. Així doncs, la CCMA va recollir tots els 

continguts de llengua en aquest llibre d’estil, els quals es divideixen entre: la Guia 
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Editorial, on es formulen els grans principis d’actuació en l’àmbit lingüístic; el Manual 

d’Ús i l’És a dir, on es desenvolupen aquests grans principis. La llengua d’aquest mitjà, 

segons es descriu al llibre d’estil, «ha de ser funcional i adequada a les necessitats 

expressives de la programació i de les diverses plataformes de difusió». TV3 fa 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».  

 

2.3.  Introducció de les sèries analitzades 

Les dues sèries que s’han analitzat lingüísticament per la realització d’aquest treball són 

Ventdelplà i Merlí, ambdues emeses a TV3 i de producció pròpia, és a dir, han estat 

creades pel canal de televisió públic de Catalunya.  

Segons anuncia Anna Matamala a l’article El guió a la pantalla: trets de l’oral col·loquial 

en la ficció televisiva, les sèries de televisió ofereixen una oralització d’un guió escrit per 

ser dit com si no fos escrit; en la terminologia clàssica de Gregory i Carroll (1978), guió 

que és rebut en forma de producte audiovisual per part del públic. Així doncs, tant 

Ventdelplà com Merlí pertanyen al llenguatge col·loquial mediatitzat que fingeix 

espontaneïtat.  

2.3.1. Ventdelplà 

Ventdelplà és una telenovel·la l’autor de la qual és Josep Maria Benet i Jornet. La 

productora és Diagonal TV i es va emetre a TV3 des del 14 de febrer de 2005 fins al 17 

d’octubre del 2010, un període en què el canal televisiu va tenir dos presidents diferents: 

Francesc Escribano entre els anys 2004 i 2008, i Mònica Terribas des del 2008 fins al 

2012. Es van emetre un total de 365 capítols repartits en 7 temporades. Amb Ventdelplà, 

TV3 va estrenar a les televisions de l’estat espanyol un nou format d’emissió, ja que va 

ser una telenovel·la adaptada a l’emissió nocturna, un concepte que es va iniciar amb 

Poble Nou l’any 1994.  

A grans trets, aquesta telenovel·la mostra la vida d’una dona de 40 anys, la Teresa, que 

després de viure a la ciutat de Barcelona durant molts anys, el seu marit la comença a 

maltractar i decideix agafar els seus dos fills i mudar-se a l’únic poble on té família: 

Ventdelplà. Tal com s’afirma a la pàgina web de TV3, en aquesta sèrie «els sentiments 

es tracten com són a la vida real, a vegades de forma dramàtica i a vegades amb humor i 
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que promet històries intrigants, apassionades, complexes, plenes de sentiments, de 

tendresa i de duresa, amb capacitat per sorprendre i commoure l’espectador».  

2.3.2. Merlí 

Merlí és una comèdia dramàtica creada i escrita per Héctor Lozano i dirigida per Eduard 

Cortés. Es va emetre a TV3 per primera vegada el 14 de setembre de 2015 i segueix en 

emissió; per tant de moment a la cadena televisiva hi ha hagut tres presidents diferents 

durant l’emissió de Merlí: Eugeni Sallent, que ho va ser durant els anys 2012 i 2016, 

Jaume Pera que tan sols va exercir fins al febrer d’aquest any 2017, quan va ser substituït 

per l’actual director Vicent Sanchis. La sèrie consta d’un total de 26 capítols que s’han 

emès en dues temporades, i aquest 2017 tindrà lloc la tercera temporada. S’ha doblat al 

castellà i es va començar a emetre a la Sexta en aquesta llengua a l’abril del 2016. 

La sèrie tracta sobre un professor de filosofia de secundària, el nom del qual dóna nom a 

la telenovel·la, que utilitza mètodes poc freqüents a l’aula per tal de potenciar el 

pensament lliure dels seus alumnes. En Merlí exerceix a l’Institut Àngel Guimerà de 

Barcelona, per tant l’acció se situa a la capital de Catalunya. Amb aquesta barreja de 

filosofia i vida quotidiana, alumnes, professors i famílies mostren la realitat que avui en 

dia es viu a molts instituts i a llars de famílies catalanes. Potser és per aquest motiu que 

ha tingut tant èxit des del primer capítol. No obstant això, la sèrie també ha rebut diverses 

crítiques. Per a alguns espectadors, Merlí dignifica el món de l’ensenyament, 

especialment el de la filosofia, els quals sovint són tema de debat a la societat. 

Malauradament, però, la sèrie transmet un missatge clarament masclista, ja que conté 

estereotips de gènere, cosa que ha estat motiu d’enuig per diversos defensors del 

feminisme com per exemple Andreu Zena, sociòleg, filòleg i investigador al Departament 

de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

2.4. Presentació de les dades i anàlisi 

A continuació es mostra l’anàlisi d’alguns capítols de les sèries treballades, concretament 

de quatre capítols en el cas de Ventdelplà (1, 5, 77 i 116) i de tres en el cas de Merlí (1, 

10 i 26). El fet que s’hagi analitzat un capítol més de Ventdelplà és degut a la falta 

d’exemples que hi hauria hagut si tan sols se n’haguessin analitzat tres. Més avall 

explicarem millor el perquè d’aquest fet. La tria de capítols s’ha fet tenint en compte el 

nombre total d’episodis de cada una de les sèries, i els que s’han escollit pertanyen a 
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temporades diferents. En el cas de Merlí no ha estat gens complicat perquè en cada capítol 

hi havia molts aspectes col·loquials per analitzar, però de Ventdelplà ha calgut fer una 

recerca més detallada dels capítols en els quals hi hagués més intervencions d’adolescents 

i de joves, ja que hi ha un gran nombre de personatges adults els diàlegs dels quals no són 

adients per a l’objecte d’estudi d’aquest treball. 

El procés d’anàlisi s’ha realitzat en tres fases diferents. La primera ha estat la visualització 

i selecció dels episodis a estudiar, la segona ha consistit a transcriure les intervencions 

dels adolescents i dels joves que apareixien a cada capítol, que es troben recollides a 

l’annex d’aquest treball, i la tercera s’ha basat en la classificació d’aquestes transcripcions 

en tres grups segons si els diàlegs incloïen: aspectes morfològics, aspectes sintàctics i/o 

aspectes lèxics. Pel que fa als aspectes de fonètica, tan sols s’ha analitzat el cas d’un 

personatge de Merlí com veurem més endavant, ja que el treball se centra únicament en 

els tres altres grups.  

2.4.1. Anàlisi de Ventdelplà 

  2.4.1.1. Aspectes morfològics 

La morfologia que utilitzen els personatges adolescents i joves a Ventdelplà s’allunya de 

les característiques pròpies del llenguatge col·loquial real, ja que aquesta és gairebé 

sempre normativa i formal. En els tres capítols que s’han analitzat, tan sols s’han trobat 

tres aspectes morfològics pertanyents al llenguatge col·loquial. El primer d’ells és una 

simplificació de paradigma consistent en la forma analògica de masculí puto, tal com 

veiem al següent exemple: 

 

 

El segon aspecte morfològic està relacionat amb la combinació col·loquial de dos 

pronoms de tercera persona, los i hi, els quals substitueixen el complement directe i 

l’indirecte. La frase de la taula següent es diu en un context on es parla de diners, per tant, 

l’oració sense pronominalització seria aquesta: “Així m’estalviaré de demanar diners al 

meu pare”. A la sèrie apareix d’aquesta forma: 

 

 

Ja està, el puto pijo del Pau [capítol 1] 

Així m’estalviaré de demanal’ls-hi al meu pare [capítol 5] 
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Tal com afirma David Paloma a El col·loquial dels mitjans de comunicació, aquesta 

combinació sempre es redueix a l’hi o els hi. En aquest cas, però, veiem que s’ha duplicat 

erròniament el complement indirecte, perquè no hi ha cap coma entre el pronom hi i el 

complement indirecte explícit al meu pare. La normativa, extreta del servei lingüístic de 

la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), afirma que «no es duplica el complement 

indirecte en forma de pronom de tercera persona (li o els) davant el complement indirecte 

explícit, si no hi ha comes». A més, s’ha comès una altra errada en la combinació de la 

preposició de i del verb conjugat demanar, ja que es tracta d’una combinació impossible, 

i per tant cal eliminar la preposició. Per tant, la pronominalització normativa d’aquesta 

oració és aquesta: “Així m’estalviaré de demanar-los al meu pare”.  

El tercer aspecte és un error oposat a l’anterior, ja que en aquest cas s’ha omès un pronom 

que sí que era necessari: 

 

 

 

La segona part de la frase significa que la persona que parla i la seva mare s’estan 

acostumant a l’això de la primera frase, que fa referència al fet que el seu pare faci el 

dinar. En aquest cas s’ha eliminat equivocadament el pronom adverbial hi que ha d’anar 

entre el pronom ens i el verb estem, el qual substitueix l’això de la primera part de l’oració. 

El verb intransitiu pronominal acostumar-se amb el sentit d’habituar-se a alguna cosa 

regeix la preposició a seguida d’allò a què aquella persona s’està acostumant. Així doncs, 

la frase normativament correcta és: “Espero que això et duri molt, perquè la mama i jo 

ens hi estem acostumant”. 

  2.4.1.2. Aspectes sintàctics 

En referència a la sintaxi col·loquial de Ventdelplà, aquesta reflecteix un bon intent de 

versemblança de la sintaxi col·loquial real, però tot i així el nombre de recursos que s’han 

utilitzat no és gaire elevat. Un dels més recurrents és l’inici d’intervencions en la conversa 

mitjançant conjuncions més aviat formals, com ara i, doncs, si, perquè..., com veiem als 

exemples de la pàgina següent: 

 

 

Espero que això et duri molt, perquè la mama i jo ens estem acostumant         

[capítol 77] 
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I ja se sap què passa quan surt amb l’Alícia [capítol 1] 

Doncs el Biel i jo podríem baixar amb tu a Barcelona [capítol 5] 

Doncs molt bé [capítol 116] 

 

 Algunes intervencions comencen amb la interjecció ei com a salutació col·loquial: 

  

 

En algunes ocasions també apareixen fórmules de repetició, com per exemple la 

interrogació de suport què?, molt característica del registre informal: 

 

 

 

En relació amb les repeticions, són molt freqüents les reiteracions de paraules o frases, 

cosa que també és molt habitual en els diàlegs col·loquials reals: 

 

  

Un altre aspecte sintàctic molt comú del llenguatge col·loquial és l’ús de construccions 

estereotipades, que també trobem en un dels capítols analitzats: 

 

Per acabar amb aquest apartat, ens fixarem amb un aspecte normatiu propi de registres 

formals que es compleix a Ventdelplà: els pronoms febles de tercera persona, referents al 

complement indirecte, que demanen els verbs telefonar i trucar en registres formals: li en 

singular i els o los en plural: 

 

 

   

  Ei, hola [capítol 77] 

Ei, què tal noi? [capítol 116] 

Què? Què hi dius profe? [capítol 5] 

Què? Encara no has triomfat? [capítol 5] 

Netes, súper netes [capítol 77] 

Seria genial poder menjar sempre així. Seria genial, no? [capítol 77] 

On has comprat el menjar aquesta vegada? Perquè tu de cuinar no en tens ni idea 

[capítol 77] 

Ara li truco per dir-li que heu tornat [capítol 116] 
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2.4.1.3. Aspectes lèxics 

Primerament, ens fixarem amb la paraula comodí fotre que s’utilitza en diversos 

contextos a Ventdelplà en la mesura que el lèxic de la sèrie s’acosta al col·loquial 

espontani i que té diferents significats, els quals es mostren al costat de cada exemple: 

 EXEMPLES  SIGNIFICAT 

T’has plantejat mai fotre’t 

d’humorista? [capítol 5] 

Dedicar-te a ser humorista 

Et fotré, eh [capítol 5] Et pegaré 

On collons s’ha fotut aquest nano? 

[capítol 5] 

On ha anat? 

Au va, no fotis, eh [capítol 116] No diguis ximpleries 

 

En segon lloc, mostrarem les formes interferides del castellà que segons David Paloma al 

llibre El col·loquial dels mitjans de comunicació són recurrents en tota telenovel·la. 

Alguns d’aquests no estan recollits a la segona edició del Diccionari de la llengua 

catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), però apareixen al portal És a dir amb 

l’etiqueta «ús general»: 

Que és el teu nòvio? / Jo no en tinc, de nòvio [capítol 5] 

I només ho fèiem pel morbo de robar, perquè no ens agradaven els tomàquets 

[capítol 77] 

Si t’he mentit és perquè últimament el meu pare em fot moltes bronques                

[capítol 116] 

 

D’altres tampoc estan recollits al DIEC2, i al portal És a dir tenen l’etiqueta «ús 

restringit»: 

On collons s’ha fotut aquest nano? [capítol 5] 

No entenc com és que estàs tan penjat d’ella / No m’estranya que et pengessis 

d’ella [capítol 5] 

De vegades sembles tonto, eh [capítol 5] 

Calla burra, que amb tu no hi parlava [capítol 5] 

Jo crec que els meus pares també s’haurien de separar. Avui s’han tornat a 

discutir, a més per una tonteria [capítol 5] 
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Tio, qui és aquesta tia? [capítol 77] 

Quan em vaig prendre la pastilla vaig flipar [capítol 116] 

Tu i jo el que hauríem de fer és passar de mals rotllos [capítol 116] 

 

En tercer lloc, s’exposa un fet curiós i una mica contradictori, i és que David Paloma 

explica que només podem sentir les formes castellanes algo i vale als programes d’humor; 

però a Ventdelplà, tot i ser una sèrie i no pas un programa d’humor, apareix vale, forma 

totalment adoptada de la llengua castellana: 

 

 

Fins i tot s’ha utilitzat el sentit col·loquial del verb intransitiu castellà babear, que el 

Diccionario de la llengua española defineix d’aquesta manera: «Hacer demostraciones 

de excesivo rendimiento ante alguien o algo». En català, el verb bavejar és normatiu i, 

per tant, apareix al DIEC2; però a diferència del diccionari castellà, aquest no recull el 

significat que ens ocupa. A l’escena on surt el verb bavejar, un dels personatges mira 

apassionadament una noia que troba molt guapa, i el seu germà li diu la frase de la taula 

següent, fent referència al fet que li cau la bava mentre observa la noia:  

 

També per influència del castellà trobem truncacions de paraules que pertanyen a 

l’àmbit educatiu: 

 

El mateix autor apunta que a part d’aquestes paraules més habituals que tenen un «ús 

restringit» i que hem vist a la pàgina anterior i a l’inici d’aquesta, també hi ha altres 

formes interferides que se senten esporàdicament però que alhora s’eviten. Ambdues 

apareixen també a l’És a dir com a exemples d’«ús restringit»: 

Quin lloc més guai, papa [capítol 1] 

Mola, així demà podrem anar a jugar a futbol [capítol 77] 

 

Molt bé, vale [capítol 5] 

Mira com baveges [capítol 5] 

 Un berenar aquesta tarda a casa, amb els col·legues, sortint de l’insti [capítol 77] 

La Sílvia, la profe de qui no paro de parlar-te [capítol 77] 
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Ara bé, també hi ha algunes paraules i expressions, incloent el renec vulgar hòstia i coi, 

l’eufemisme per cony, que s’utilitzen a la sèrie i que estan recollides al DIEC2 com a 

lèxic comú o popular: 

Collons, noi [capítol 1] 

Hòstia, no m’has entès o què? [capítol 1] 

Han dit que hi haurà una neu de conya [capítol 1] 

Gustau, gràcies. És collonut [capítol 1] 

S’ha quedat clapat [capítol 5] 

Els calés que em doni m’aniran bé per sortir de festa i comprar-me roba [capítol 5] 

Sí, també seria genial viure així sempre [capítol 77] 

Per què no fem campana a la primera classe? [capítol 77] 

Sí, és una merda [capítol 77] 

Però a tu què coi et passa? [capítol 116] 

 

L’última part dels aspectes lèxics tracta de la fraseologia catalana, molt present a 

Ventdelplà. La majoria d’expressions són refranys catalans i una és una frase feta: 

REFRANYS FRASE FETA 

Els tios com tu que parlen tant i tot això... després hi cauen de 

quatre potes [capítol 5] 

Perquè t’has 

de quedar amb 

una si n’hi ha 

tantes per triar 

i remenar? 

[capítol 5] 

Però de ties bones... el món n’és ple   [capítol 5] 

Si dormia com un soc [capítol 5] 

Jo bé que t’ho explico amb pèls i senyals, no?  [capítol 5] 

Calla tu, tap de bassa [capítol 5]  

La Isona està baixant del burro [capítol 116]  

 

Deixant enrere els aspectes del llenguatge col·loquial que hem vist en els tres apartats 

anteriors, passem ara a veure algunes paraules i expressions que són normatives però  

molt formals per ser dites per un adolescent o un jove. A tall d’exemple, a la vida real el 

substantiu pastilles sempre s’abrevia a pasti, i l’acció de prendre drogues s’expressa de 

forma més col·loquial dient cardar-se / fotre’s merda. A més, es fan servir construccions 

més simples i curtes que l’exemple del capítol 5, com ara A Barcelona és impossible 

enfilar-se als arbres o A Barcelona no et pots enfilar als arbres ni de conya. Donem un 
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cop d’ull a les expressions i paraules impròpies dels adolescents i dels joves que apareixen 

a Ventdelplà: 

 

  

Cal destacar que l’expressió col·locar-se en el sentit de drogar-se que veiem a l’últim 

exemple no està recollit al DIEC2. 

 2.4.2. Anàlisi de Merlí 

  2.4.2.1. Aspectes morfològics 

Merlí compta amb pocs aspectes morfològics característics de la llengua col·loquial real, 

ja que la gran majoria de verbs conjugats mostren solucions normatives. No obstant això, 

sí que n’hi ha alguns com ara veurem. El primer d’ells que apareix en dues ocasions és 

l’article neutre lo, l’ús del qual es contradiu amb les paraules de David Paloma: «Cal 

entendre la preferència per l’article personal en en determinades sèries, i l’absència 

habitual de l’article neutre lo si no és per fer riure o per mostrar variació dialectal». Com 

comprovarem amb els exemples, no s’utilitza per cap d’aquestes dues raons, sinó que es 

tracta d’una influència del castellà: 

Com si fos lo més normal del món [capítol 1] 

Lo del Merlí m’ha fet pensar, eh [capítol 26] 

 

El segon tret morfològic col·loquial que trobem és la flexió verbal: 

Tios, jo l’he vista [capítol 26] 

  

El tercer aspecte es basa en una forma analògica de masculí. En el primer exemple de la 

taula de la pàgina següent, l’adjectiu puto remarca una qualificació denigrant del 

professor Eugeni Bosch; i en el segon, aquest adjectiu té una funció enaltidora de l’alumna 

perquè ha tingut una idea brillant. A l’apartat de comparativa entre les dues sèries 

A mi m’agraden aquestes feines d’assistenta social que fas, de debò [capítol 1] 

A Barcelona no hi ha la possibilitat d’enfilar-nos als arbres [capítol 5] 

El que hauríem de fer és muntar una festa [capítol 116] 

Quines pastilles? Aspirines vols dir [capítol 116] 

I això implica prendre drogues? [capítol 116] 

No despistis Martí, pastilles per col·locar-te [capítol 116] 
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recuperarem aquest adjectiu i hi aprofundirem. Per ara, vegem el context on apareix a la 

taula següent:  

Puto Eugeni Bosch [capítol 1] 

És que sóc la puta ama [capítol 10] 

 

Per finalitzar els aspectes morfològics col·loquials, vegem cinc casos de derivació, la qual 

sempre es realitza mitjançant l’addició de sufixos. En els dos últims exemples veiem que 

es juga amb el nom del protagonista de la sèrie, el professor Merlí: 

És que papa ets... ets rarot [capítol 1] 

La gent de teatre està una miqueta... desequilibrada [capítol 1] 

Una de les parauletes que m’ha posat al cap el papa [capítol 1] 

Primera Merlinada [capítol 1] 

Ja ho sé. Ho he buscat a la Viquipèdia, és més ràpid que la Merlípèdia [capítol 1] 

 

  2.4.2.2. Aspectes sintàctics 

Per una banda, com a tret comú a la gran majoria d’intervencions dels adolescents i dels 

joves a Merlí, podem afirmar que aquests es comuniquen amb frases breus i simples. Les 

seves intervencions solen començar amb les conjuncions més aviat formals com ara 

perquè, doncs, si, i...: 

Doncs va, anem [capítol 10] 

I jo què vols que faci? [capítol 10] 

 

La salutació per excel·lència, però, és la interjecció ei, que apareix una mitjana de 10 

vegades a cada un dels 3 capítols analitzats. Alguns exemples són: 

Ei, com va? [capítol 10] 

Ei, Mònica [capítol 10] 

Ei, què fas? [capítol 10] 
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Per interferència del castellà, els personatges de la sèrie utilitzen freqüentment la 

interjecció bueno, la qual és un castellanisme que, com és evident, no surt recollit ni al 

DIEC2 ni a l’És a dir. En català normatiu, es recomana emprar la forma bé. 

Bueno, jo primer he pensat vaia penjat, però després molt gran [capítol 1] 

Bueno no sé, és tot molt estrany [capítol 26] 

 

El primer exemple de la taula anterior també inclou la forma interferida vaia, de la qual 

parlarem més endavant. 

Per altra banda, segons afirma Margarida Bassols a la introducció del llibre El col·loquial 

dels mitjans de comunicació, per incloure trets col·loquials en un diàleg «s’insereix de 

tant en tant la preposició de entre els quantitatius tant, quant i molt i el seu domini», com 

mostra la intervenció següent: 

No sé quant de temps podrem estar sense que se sàpiga [capítol 1] 

 

La repetició de mots, separats per pauses pròpies del llenguatge oral indicades a través de 

tres punts suspensius, és un altre recurs utilitzat als capítols de Merlí: 

Em sembla... és que no, no m’ho sembla. M’agrada algú [capítol 1] 

Ja però la filosofia no... no és al revés? Vull dir que no és implicar-se en la realitat, 

o qüestionar-la... fer que... que passin coses [capítol 1] 

Sí, sí. Vine, vine [capítol 10] 

  

A Merlí s’utilitza la forma habitual de registres informals del verb trucar, el qual s’usa 

sense cap pronom de complement indirecte, com podem veure en el següent exemple: 

Vale doncs jo truco [capítol 26] 

 

L’És a dir ofereix dos exemples d’ús d’aquest verb «en el sentit de telefonar, habitual en 

registres informals: “Truca la Maria”, “Truca-la”; en oposició als registres formals en què 

sí que s’utilitzen els pronoms corresponents: “Li va trucar”. 
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2.4.2.3. Aspectes lèxics 

El primer aspecte lèxic que tractarem és l’ús de la paraula comodí fotre i els seus derivats: 

  

A part d’aquestes equivalències que hem vist a la taula anterior, la paraula fotre també 

s’utilitza molt en expressions diverses, com per exemple: 

Hòstia, no fotis [capítol 1] 

No fotem Bruno... som amics, no? [capítol 10] 

 

A més, forma part d’un refrany i d’una frase feta que apareixen a la sèrie: 

He fotut el camp de casa [capítol 10] 

A sobre diu que la meva mare li va fotre les banyes [capítol 10]  

 

En segon lloc, trobem únicament dues paraules influenciades per la llengua castellana que 

no apareixen al DIEC2, però que l’És a dir recull amb l’etiqueta «ús general». En l’últim 

exemple cal fixar-nos únicament amb la paraula original anglesa skatepark, ja que el mot 

pavo és un castellanisme que com a tal no apareix ni al DIEC2 ni a l’És a dir. Cal destacar 

que el mot skatepark en català es pronuncia amb una e epentètica davant de la consonant 

s, perquè en la nostra llengua no és habitual pronunciar dues consonants juntes, sk en 

aquest cas, a l’inici d’una paraula. Així doncs, diem eskatepark i ho apostrofem, de la 

mateixa manera que de l’anglès sport tenim esport i també porta apòstrof: l’esport. 

Vegem la taula amb els exemples: 

Equival a fer Equival a posar Equival a riure’s 

 

Tant me fot 

[capítol 1] 

 

Em fot malalt [capítol 10] 

Només espero que 

ningú de classe es foti 

de mi [capítol 10] 

 

Tu sí que em 

fots mandra, ja 

no fots gràcia 

[capítol 10] 

Per molt que em foti a cridar serà pitjor 

[capítol 10] 

Els meus amics se’n 

foten de mi              

[capítol 10] Me’l deuen haver fotut aquí [capítol 26] 

Saps què passa? Que li he fotut afrodisíac 

al Gerard a la beguda [capítol 26] 
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Que tens un nòvio allà. T’he mirat abans el mòbil [capítol 1] 

Ei, que el teu pare es posa friqui [capítol 1]  

A un pavo de l’skatepark [capítol 26] 

 

En tercer lloc, hi ha les paraules també influenciades pel castellà i incloses dins el grup 

de mots que no estan recollits al DIEC2. En aquest cas, apareixen al portal És a dir sota 

la classificació d’«ús restringit», tot i que són freqüents a les sèries de televisió. A 

continuació en mostrem algunes a tall d’exemple. El primer exemple conté, a més, una 

metonímia perquè designa un establiment comercial amb el substantiu xinos, referent a la 

nacionalitat de les persones propietàries de l’establiment. Aquest substantiu és propi del 

llenguatge col·loquial i té un «ús restringit», ja que el mot normatiu és xinès.  

Això és dels xinos. És d’imitació dels bons [capítol 1] 

És que ets raro... complicat [capítol 1] 

És que no sap mentir el meu pare, és cutre, no sé [capítol 1] 

Allò que va passar a la festa... no sé, que a mi em va molar  [capítol 10] 

M’agraden les ties més que al Marc, no sóc marica per molt que... [capítol 10] 

Mira, que no ens enrotllem amb la persona que ens agrada no significa que els nostres 

pares no puguin fer-ho [capítol 10]  

I jo què vols que faci? Ets un capullo [capítol 10]  

Però com vols que fem una farra a l’institut? Estàs boig o què? [capítol 26]  

Aquella sala que va tenir tant èxit que va haver de xapar al cap de dos mesos                  

[capítol 26] 

No res, que tu i jo sempre ens piquem [capítol 26]  

 

A part dels exemples que es mostren a la taula anterior, trobem un verb propi del 

llenguatge col·loquial,  flipar, que apareix un total de 7 vegades: 4 en forma de verb, 2 en 

forma d’adjectiu i 1 com a atribut:  
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Verb Adjectiu Atribut 

Podries fer un mínim esforç per 

no avergonyir-me? Flipo... 

[capítol 1] 

Havia de viure amb el meu 

pare i ara també viuré amb 

la flipada de la meva àvia 

[capítol 1] 

Tios estic súper 

flipada. 

M’encanta 

aquesta festa 

[capítol 26] 

La mama fliparà quan li digui que 

vaig amb ella [capítol 1] 

M’estic pixant que flipes 

[capítol 26] 

 

Fliparies amb el pollot que tinc 

[capítol 1] 

  

És que quan he vist el pare del 

Joan amb aquell careto... he flipat 

[capítol 10] 

  

 

A la sèrie Merlí s’utilitza molt la forma vale, encara que segons David Paloma aquesta 

només s’usa en les sèries d’humor. En els 3 capítols que s’han analitzat, vale ha aparegut 

un total de 12 vegades, però aquí només en mostrem 6:  

Calla, vale? [capítol 10] 

Vale, ja està. Vale? [capítol 10]  

Vale, vale, vale collons. Ja està [capítol 10] 

Ja però és que jo no puc pensar en altres coses, vale? [capítol 10] 

Vale, molt bé. Però jo no sóc com tu. Tu estàs sola [capítol 26] 

Ah, vale [capítol 26] 

 

Un cas similar és el d’algo, pronom indefinit originari de la llengua castellana que es fa 

servir en comptes de la forma catalana normativa alguna cosa. Algo, però, només apareix 

una vegada a Merlí: 

Jo crec que ho fa perquè em posi en contra seva o algo [capítol 10] 

 

Hi ha altres formes interferides que segons David Paloma s’intenten utilitzar tan poc com 

sigui possible, però que en canvi a Merlí apareixen en diverses ocasions. En aquest apartat 
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recuperem la forma vaia que hem vist abans. Excepte els dos primers, gilipolles i vaia, 

que són castellanismes i per tant no estan recollits al DIEC2 ni a l’És a dir, els altres 

també són d’«ús restringit» segons el portal lingüístic: 

Bueno jo primer he pensat vaia penjat, però després molt gran [capítol 1] 

Era un gilipolles [capítol 1]  

Que guai! [capítol 26] 

Però a partir d’ara molaria portar-nos bé [capítol 26]  

 

Seguint amb els castellanismes, a continuació ens centrarem amb els més freqüents de la 

sèrie. El primer d’ells és pillar, verb que el DIEC2 defineix així: «emparar-se 

violentament (d’una cosa)». A Merlí, però, els personatges utilitzen aquest verb com a 

sinònim d’enxampar, un ús que és clarament una influència del castellà. En el segon 

exemple que es mostra tot seguit hi ha un altre castellanisme, fijo, que recuperarem a la 

taula de la pàgina següent.  

Doncs al meu pare l’han pillat els d’hisenda fent trampes [capítol 1] 

 No, no, no; ni de conya. Em pillen fijo [capítol 1]  

 

Tres altres castellanismes força recurrents a la sèrie són locucions adverbials: un és en 

serio, que en català té l’equivalent de debò; l’altre és a saco, un dels equivalents de la 

qual és a tot drap, i l’últim és el que hem mencionat abans, fijo, que en català normatiu 

correspon a segur, de ben segur. Aquestes formes catalanes equivalents són les que 

s’haurien d’utilitzar preferentment. Vegem el context de les dues locucions castellanes:  

Has d’anar a saco, tio [capítol 1] 

En serio, no està gens malament eh [capítol 10] 

 

Apareix també una locució verbal castellana, que recull el Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia Española: sudársela algo a alguien. Tot i que a la vida real 

els joves i els adolescents no l’adapten al català, això és, quan alguna cosa no els importa, 

diuen sudar, com ara a la gent li suda. A la sèrie, però, sí que s’ha adaptat a la llengua 



23 
 

catalana, ja que el guió inicial ha passat per un procés de correcció normativa i s’ha 

eliminat la d del castellà. Així doncs, el resultat adaptat és el següent: 

Però que a la gent li sua, no tothom vol fer-ho [capítol 1] 

 

Abans de finalitzar aquest apartat dels castellanismes, mostrarem en una taula els 

substantius d’influència castellana que s’han utilitzat a Merlí. Es divideixen en dues 

columnes, segons si han estat adaptats gràficament i fonèticament al català o no: 

Adaptats al català No adaptats al català 

Anava tan catxondo que va agafar un 

meló [capítol 1] 

Va, treu-te la polla [capítol 1] 

Ens fem unes palles o què? [capítol 26] El Marc és un guarro [capítol 1] 

 Quan he vist arribar el pare del Joan amb 

aquell careto... [capítol 10] 

Ojalà et moris [capítol 10] 

10.000 pavos? Joder... [capítol 26] 

A un pavo de l’skatepark [capítol 26] 

Tu estàs loca o què? [capítol 26] 

 

Per acabar amb els castellanismes, citarem dues truncacions de mots molt recurrents a la 

sèrie que també són fruit de la influència castellana: 

Avui ve el nou de filo [capítol 1] 

 Et sembla normal estar-te follant el meu profe de filo? [capítol 10] 

 

Encara que la major part del lèxic de Merlí sigui col·loquial i estigui molt influenciat pel 

castellà o bé sigui d’ús restringit, a la sèrie hi ha algunes paraules col·loquials que són 

normativament correctes i que per tant estan recollides al DIEC2 i formen part del lèxic 

comú o popular. Veiem que collons i hòstia són renecs propis de la llengua catalana; però 

en una altra ocasió hi ha un altre renec, que us petin, que no està recollit al DIEC2. Vegem 

els que sí que apareixen al diccionari: 
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Que marxessis a Roma per una merda feina [capítol 1] 

Què collons significa això? [capítol 1] 

És el caos [capítol 1] 

La paraula follar te la podries estalviar, i més aquí [capítol 1] 

És que m’ho heu estat amagant, m’heu tractat d’idiota [capítol 10] 

Moltes campanes, eh? I si et descobreixen? [capítol 10] 

Aquestes parides també entren a l’examen? [capítol 10] 

Desperteu-vos, cabrons. Que m’ajudeu, collons. Hòstia! [capítol 26] 

I sense gastar pasta [capítol 26] 

L’he vist amb l’Uri fumant porros [capítol 26] 

 

Per concloure aquest apartat d’aspectes lèxics, ens fixarem amb els refranys i les frases 

fetes que utilitzen els personatges de Merlí per expressar-se, això és, mostrarem la 

fraseologia de la sèrie: 

Refranys Frases fetes 

Només et demano que no donis la nota 

[capítol 1] 

Quin canvi, abans sempre hi posaves 

pegues [capítol 1] 

He fotut el camp de casa [capítol 10] A sobre diu que la meva mare també li va 

fotre les banyes i jo què sé [capítol 10] 

Mira, se’m en va anar l’olla amb això 

de me mare i el Merlí [capítol 10] 

I a la presó va estar menjant-se el tarro per 

comprendre com funciona la roda de la 

fortuna [capítol 26] 

 

2.4.2.4. Aspectes fonètics 

Com molt bé apunta David Paloma al capítol 4 del llibre El col·loquial dels mitjans de 

comunicació, «la fonètica dels personatges de les sèries de televisió visualitza la 

procedència lingüística d’aquestes persones en acció». Més endavant, afirma que en 

algunes ocasions hi ha un joc de llengües, bàsicament fruit del contacte entre idiomes, i 

aquest és el cas que ens ocupa: a la telenovel·la Merlí trobem un adolescent, en Pol Rubio, 

que té el castellà com a llengua pròpia i que alterna aquest idioma amb el català. A casa 
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seva parla castellà, i per adreçar-se als professors de l’institut i als seus amics fa servir 

majoritàriament el català, tot i que en alguns moments s’hi dirigeix en castellà; com és el 

cas d’aquestes dues intervencions que fa a la classe de filosofia: 

¿Pero dónde vas, merluza? [capítol 10] 

 ¡Que te pires! [capítol 10] 

 

A casa seva, amb el seu pare i el seu germà, parla únicament en castellà: 

¿Está el papa? [capítol 26] 

 ¿Tú no estabas pendiente de un aumento de sueldo, Oscar? [capítol 26] 

 

Així doncs, en Pol és l’únic personatge adolescent de Merlí que sempre parla castellà amb 

la família i català amb els amics i els professors, tot i que de vegades utilitza també el 

castellà per comunicar-se amb aquest últim grup. 

 

2.5. Comparativa entre les dues sèries  

Tot i que el resultat obtingut està sotmès a la limitació d’espai d’aquest treball i els 

capítols analitzats són una mostra reduïda de les dues sèries completes, a continuació 

presentem les principals semblances i diferències entre Ventdelplà i Merlí, partint de 

l’anàlisi que s’ha realitzat en el punt anterior.  

 2.5.1. Aspectes coincidents 

Pel que fa als aspectes morfològics, tan sols n’hi ha un que sigui igual en ambdues sèries: 

l’ús de la forma analògica de masculí puto, que s’inclou dins el llenguatge groller i és 

molt habitual en les converses quotidianes d’adolescents i joves. Aquest adjectiu està 

recollit al blog vinculat a la Universitat Pompeu Fabra que té com a títol Neolosfera. 

Segons aquesta font, «L’adjectiu puto -a no és gaire freqüent en els mitjans de 

comunicació, perquè té un valor vulgar que no s’hi considera adequat, i quan hi apareix, 

normalment són citacions literals d’alguna persona». Aquesta part de la definició de puto 

no es compleix ni a Ventdelplà ni a Merlí, perquè en cap cas s’utilitza aquest adjectiu per 

reproduir allò que ha dit una persona. Ara bé, tal com explicita més endavant l’entrada de 

la Neolosfera, «sembla que el tabú es va trencant», i tal com veiem a les dues 
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telenovel·les, «aquest adjectiu sempre apareix anteposat al substantiu que acompanya i 

serveix per remarcar de manera emfàtica una qualificació». A més, al final de la definició 

hi ha un exemple que també trobem al capítol 10 de Merlí, “Sóc la puta ama”. En aquest 

cas, l’adjectiu serveix per emfatitzar una qualificació enaltidora, «com ocorre a el puto 

amo o el puto crac».  

En referència a les coincidències sintàctiques, trobem que a totes dues sèries els 

personatges tenen tendència a saludar-se dient ei, tot i que a Merlí aquesta forma de 

salutació és molt més freqüent que no pas a Ventdelplà. Una vegada han iniciat la 

conversa, la majoria d’intervencions dels personatges comencen amb una conjunció més 

formal, com per exemple i o doncs. A més, sintàcticament també són molt comunes les 

pauses i les repeticions de paraules i expressions, la qual cosa ajuda a crear versemblança 

i alhora aporta un to col·loquial.  

Quant als aspectes lèxics, hi ha una forma interferida del castellà que l’És a dir cataloga 

com a paraula d’«ús general» que apareix tant a Ventdelplà com a Merlí: nòvio i la seva 

corresponent forma femenina nòvia. A més, aquest mot també està recollit al Gran 

Diccionari 62 de la llengua catalana d’Edicions 62. Les paraules del llenguatge 

col·loquial que segons el portal És a dir tenen un «ús restringit» i que també s’utilitzen 

en ambdues sèries són flipar i tio, totes dues molt utilitzades pels joves i els adolescents 

a la vida real. Flipar pertany al subgrup dels mots que tenen també un «ús restringit» i 

que són recurrents a les sèries televisives però que alhora, segons David Paloma, 

s’intenten evitar. A part de flipar que s’usa tant a Ventdelplà com a Merlí, també hi trobem 

un altre verb, molar. A més, hi ha la interjecció castellana vale, que en aquesta llengua 

s’utilitza per indicar que s’està d’acord en alguna cosa i que en ambdues sèries apareix 

sense cap adaptació al català. 

Seguint amb les influències de la llengua castellana, hi ha un mot català truncat que 

pertany a l’àmbit de l’educació i que és fruit del contacte amb l’idioma espanyol. La 

paraula que apareix en les dues telenovel·les és profe, truncació de professor.  

Per tancar aquest apartat d’aspectes lèxics coincidents, fixem-nos en tres paraules 

recollides al DIEC2 que formen part del lèxic comú, popular o vulgar i que sovint 

apareixen a les dues sèries analitzades: collons, hòstia i merda. Totes tres s’utilitzen per 

expressar sorpresa, admiració o enuig davant d’alguna cosa o situació.  
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2.5.2. Aspectes divergents  

Com veurem tot seguit, hi ha molts més aspectes divergents entre Ventdelplà i Merlí que 

no pas coincidents. En primer lloc i seguint l’ordre de l’apartat d’anàlisi i del punt 

anterior, comencem fixant-nos en la morfologia. La primera diferència que trobem és l’ús 

de l’article neutre lo, que tan sols apareix a Merlí. D’acord amb el portal És a dir «En 

català normatiu no disposem d’un article neutre específic per indicar la condició 

d’abstracte o d’inconcret i la intensificació d’una qualitat. Tenim recursos alternatius per 

marcar aquests dos casos». A continuació recuperem la taula que mostra els dos diàlegs 

on surt lo per especificar, en cada cas, el recurs alternatiu normatiu, segons les solucions 

que proposa el portal lingüístic: 

 

En el primer exemple es designa un concepte abstracte o general, per tant lo es pot 

substituir per el, de manera que la frase resultant és: “Com si fos el més normal del món”. 

Una altra alternativa és afegir una paraula buida de significat com ara cosa: “Com si fos 

la cosa més normal del món”. Si mirem el segon exemple, es pot canviar lo per allò o 

això: “Allò/això del Merlí m’ha fet pensar, eh”; o bé optar per substituir l’article neutre 

per una frase subordinada: “El que ha dit el Merlí m’ha fet pensar, eh”.  

Una altra dissemblança morfològica és la flexió verbal i la derivació de mots que només 

és present a Merlí. En canvi, trobem únicament duplicació i omissió de pronoms a 

Ventdelplà.  

En segon lloc, es para atenció a les divergències sintàctiques. Una diferència notable és 

la forma de fer preguntes: a Ventdelplà s’utilitza la interrogació de suport què? al principi 

d’algunes frases interrogatives; en canvi a Merlí es fan les preguntes directament, 

prescindint d’aquest què?. Una altra característica exclusiva de Ventdelplà és l’ús de 

construccions estereotipades com ara no en tens ni idea, les quals no apareixen a Merlí. 

Tot i això, hi ha dos aspectes que només trobem a Merlí: el castellanisme bueno, que els 

personatges diuen sobretot al principi d’algunes intervencions, i el verb trucar sense el 

complement indirecte; la qual cosa és pròpia dels registres informals. Per contra, a 

Ventdelplà aquest verb inclou el pronom de complement indirecte com és habitual en 

Com si fos lo més normal del món [capítol 1] 

Lo del Merlí m’ha fet pensar, eh [capítol 26] 
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registres formals. Un altre aspecte exclusiu de Merlí és la preposició de després de 

l’adjectiu quantitatiu quant i el seu complement temps. La frase que apareix a la 

telenovel·la és: “Quant de temps”.  

En tercer lloc, es tracten les divergències lèxiques. Tot i que els personatges d’ambdues 

sèries utilitzen la paraula comodí fotre, aquesta adquireix diferents significats a cada sèrie. 

A més, a Merlí aquest mot apareix en diverses expressions, i també en una frase feta i en 

un refrany, com hem pogut comprovar a l’apartat de l’anàlisi. Respecte als castellanismes, 

n’hi ha molts a Merlí i gairebé cap a Ventdelplà. Com mostra la taula inferior, a partir 

dels capítols analitzats, s’ha pogut comprovar que hi ha temes de conversa que són iguals 

en ambdues sèries, i que una mateixa idea s’expressa de forma totalment diferent; sempre 

de manera més col·loquial i incloent molts més castellanismes a Merlí que no pas a 

Ventdelplà: 

 Ventdelplà  Merlí 

Muntar una festa / Sortir de festa Fer una farra / Ens muntem una farra? 

De debò? En serio? 

Alguna cosa Algo 

No m’agrada No em mola 

 

Així doncs, veiem que a Merlí hi ha molt més llenguatge col·loquial, sobretot el que és 

d’«ús restringit» i el que ha rebut influència del castellà o és directament un castellanisme. 

Ara bé, també s’utilitza molt el llenguatge normatiu col·loquial que surt al DIEC2 com a 

lèxic comú o popular.  

En relació amb els castellanismes, a Merlí hi ha un personatge adolescent que prové d’una 

família castellanoparlant i que a l’escola tant parla català com castellà, cosa que ens ha 

permès analitzar el seu cas. A Ventdelplà, en canvi, hi ha personatges adolescents i joves 

que també són de família castellana però que es dirigeixen únicament en català als seus 

amics i a les altres persones del poble.  

En referència a la fraseologia, aquesta és comuna en ambdues sèries però a Ventdelplà 

s’utilitzen més refranys que a Merlí. En el cas de les frases fetes és al revés, ja que als 

capítols analitzats de Merlí en surten 3 i als de Ventdelplà només 1. A més, a diferència 

de Ventdelplà, a Merlí no s’utilitza cap expressió que sigui molt formal per ser dita per 

un adolescent o un jove, cosa que sí que passa a Merlí. 
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3. Conclusions  

Per una banda, després d’haver tornat a veure les dues sèries per segona vegada i d’haver 

analitzat alguns capítols profundament, he estat capaç de descobrir una nova forma de 

visualitzar-les, ja que abans ho feia únicament per oci i ara ho he fet parant especial 

atenció a les característiques lingüístiques de cada paraula i de cada oració dels capítols 

analitzats. A més, he pogut confirmar amb tota seguretat la declaració realitzada a l’inici 

d’aquest treball: la manera de parlar que tenen els personatges de Ventdelplà és molt 

normativa i poc col·loquial, cosa que li fa perdre versemblança, i fins i tot hi ha ocasions 

en què les expressions que s’utilitzen sonen antigues. És per aquest motiu que, dotze anys 

després de l’emissió del primer capítol de Ventdelplà, m’he tornat a sentir molt poc 

identificada amb el llenguatge oral dels personatges de la telenovel·la. En canvi, durant 

la re visualització de Merlí sí que hi ha hagut diverses ocasions en què els actors de la 

sèrie han expressat alguna idea de la mateixa manera que ho faig jo com a jove en la meva 

vida quotidiana.  

Per altra banda, el fet que hagi calgut analitzar un capítol més de Ventdelplà que de Merlí 

corrobora que hi ha molts més aspectes lingüístics col·loquials a la segona sèrie 

mencionada que no pas a la primera, ja que si no fos així, tres capítols de Ventdelplà 

haguessin ofert prou material per a l’anàlisi de la sèrie. No obstant això, podem afirmar 

que en un aspecte morfològic, les dues sèries aconsegueixen una certa compensació 

col·loquial, ja que la flexió verbal i la derivació de mots tan sols apareixen a Merlí, i la 

duplicació i l’omissió de pronoms són presents només a Ventdelplà; però com ja hem 

declarat, Merlí conté més llenguatge col·loquial i, per tant, la versemblança dels diàlegs 

entre els adolescents i els joves que hi apareixen és major en comparació amb Ventdelplà. 

Cal tenir en compte, però, que tal com apunta David Paloma, «les intervencions dels 

personatges de les sèries provenen de guions escrits, els quals mantenen una organització 

de les unitats del text més típica dels registres no espontanis, de manera que l’estructura 

superficial dels textos orals mediatitzats coincideix sovint amb l’estructura profunda». A 

més a més, els actors que interpreten els diferents papers estan «condicionats pel temps 

que dura cada seqüència, per la necessitat de complicar la història i per la recerca de la 

versemblança. Això no porta a una demostració de riquesa lèxica». Per tant, és erroni 

pensar que el llenguatge d’una sèrie de televisió ha de reflectir el llenguatge real en la 

seva totalitat, però sí que en pot reflectir molts aspectes.  
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Tal com hem pogut comprovar amb la realització d’aquest treball, el tipus de llenguatge 

ha variat molt d’una sèrie a l’altra, però com s’han produït aquests canvis? Procedim, 

doncs, a analitzar i comentar el com i el perquè d’aquestes modificacions. El primer motiu 

que ha influït en aquesta evolució és la relaxació normativa de Televisió de Catalunya 

que hi ha hagut entre els anys 2005 i 2015. Tant en les sèries de producció pròpia com en 

les telenovel·les doblades, cada vegada abunden més les paraules i expressions 

col·loquials de la vida quotidiana real, sobretot si els protagonistes d’aquests programes 

televisius són adolescents i joves. A més, gràcies a la nova Gramàtica de la llengua 

catalana publicada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016, s’han actualitzat aspectes 

normatius que eren molt antics. Tal com va declarar Ernest Rusinés, cap d’Assessorament 

Lingüístic de la CCMA «La normativa que tenim ara és dels anys 30. Benvinguts els 

canvis. Canvis fets, en el cas de l’ortografia, per simplificar, reduir excepcions i, en el cas 

de la gramàtica, per acostar la codificació a la realitat». Així doncs, les pròximes 

temporades de Merlí potser encara inclouran més llenguatge i expressions col·loquials 

que han estat acceptades a la nova gramàtica. Aquest tema, doncs, seria un bon objecte 

d’estudi de cara a futurs treballs de fi de grau.  

A part d’això, si comparem les sèries emeses a TV3 amb les que s’emeten en altres 

cadenes de televisió com Antena 3, veiem que el llenguatge d’unes no té res a veure amb 

el llenguatge de les altres. A tall d’exemple, la telenovel·la espanyola Física o Química 

estrenada l’any 2008 a Antena 3 està farcida de llenguatge col·loquial i fins i tot inclou 

formes lingüístiques grolleres, vulgars i malsonants com per exemple no te jode, cabrón, 

una polla como una olla, me cago en tus muertos, comemierda, entre moltes altres. 

Gràcies a aquest tipus de llenguatge que hi apareix, els teleespectadors de la sèrie sí que 

se senten identificats amb els personatges i amb les seves converses que mantenen entre 

ells. En part, potser és per això que TV3 va decidir incloure més llenguatge col·loquial a 

Merlí, ja que sèries espanyoles com Física o Química han tingut molta audiència a 

Catalunya, segons afirma Margarida Bassols al llibre El col·loquial dels mitjans de 

comunicació. En referència a l’audiència, cal destacar que TV3 ha experimentat una 

pèrdua de lideratge com a canal televisiu català de referència, la qual va començar ja fa 

17 anys, però que s’ha compensat amb l’augment del consum de vídeo a la carta a través 

de la seva pàgina web. Actualment, gràcies a les noves tecnologies, es fa més ressò de les 

sèries televisives a les xarxes socials, i si comparem la difusió a Internet que va tenir 

Ventdelplà amb la que ha tingut i està tenint Merlí, veiem clarament que és molt superior 
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la de Merlí. Aquest fet no resulta sorprenent tenint en compte que avui en dia la gran 

major part de la població disposa d’un telèfon mòbil i d’altres dispositius electrònics com 

poden ser els ordinadors i les tauletes tàctils amb accés a Internet; i aquesta possessió que 

actualment pot semblar evident, no ho era l’any 2005.  

Resulta evident, doncs, que durant els 10 anys que han transcorregut entre l’estrena de 

Ventdelplà i la de Merlí, respectivament, han canviat molts factors: Catalunya com a país, 

TV3, la normativa ortogràfica i gramatical, les noves tecnologies i la manera de veure la 

televisió, els teleespectadors i les seves preferències, i, indubtablement, la llengua 

catalana. L’actual director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, assenyala que 

aquest any 2017 ha reaparegut el debat sobre el model de televisió pública i segons ell, 

«potser cal fer net i repensar, de cap i de nou, la TV3 que es vol construir en la nova 

Catalunya». Personalment, comparteixo aquesta opinió, ja que tenint en compte les dues 

sèries analitzades en aquest treball, es veu clarament que les telenovel·les de TV3 han 

evolucionat i han sabut reflectir tota aquesta sèrie de canvis de la societat. A més, fixant-

nos en l’àmbit lingüístic, és cert que des de Ventdelplà fins a Merlí s’ha obert l’horitzó 

quant a augment d’ús de llengua col·loquial, la qual cosa, una vegada més, busca reflectir 

el món actual. Així doncs, recuperant les paraules de Sanchis, penso que TV3 ha de 

continuar adaptant-se constantment a les noves necessitats actuals d’aquesta nova era en 

què vivim.  
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ANNEX 

Llegenda de l’annex: 

 

              Aspectes morfològics   

 

              Aspectes sintàctics  

 

              Aspectes lèxics 

 

              Refranys o frases fetes 

 

             Paraules o expressions normatives o molt formals  

 

              Castellanismes 
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VENTDELPLÀ  

 

ASPECTES MORFOLÒGICS 

Capítol 1: 

Ja està, el puto pijo del Pau 

Capítol 5  

Així m’estalviaré de demana’ls-hi al meu pare 

ASPECTES SINTÀCTICS                

Capítol 1: 

(Isona) 

Ai no ho sé papa, anava amb l’Alícia. I ja se sap què passa quan surt amb l’Alícia. Falta molt per 

anar a sopar, no exageris, eh. 

Ei, què feu? 

Capítol 5:  

Que imbècil, no et penso explicar mai més res. 

Doncs el Biel i jo podríem baixar amb tu a Barcelona 

(Rafa) 

Què, què hi dius profe? 

Què, encara no has triomfat? 

Capítol 77 

(Biel) 

Netes, súper netes. 

(Mònica) 

Ui al papa li agrada quedar com un senyor. On has comprat el menjar aquesta vegada? Perquè tu 

de cuinar no en tens ni idea. 

Seria genial poder menjar sempre així, seria genial, no? 

Quim: Ei hola 

Mònica: esperò que això et duri molt, perquè la mama i jo ens estem acostumant.  
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Capítol 116: 

Ara li truco per dir-li que heu tornat. 

ASPECTES LÈXICS 

Capítol 1: 

(Biel) 

Quin lloc més guai papa 

(Rafa) 

Hòstia Gustau gràcies, és collonut.  

(Mònica) 

Ara penso que sí que me’n sortiré de la prova. Almenys treure una nota decent. I que el meu pare 

no s’aprofiti per fotre’m el rotllo de seguir amb veterinària.  

(Rafa) 

Ja està, el puto pijo del Pau 

M’emprenyen tots 

(Pau) 

Per la tele han dit que hi haurà una neu de conya 

(Rafa) 

Hòstia no m’has entès o què? 

Collons, tio 

(Isona) 

A mi m’agraden aquestes feines d’assistenta social que fas, de debò. 

Capítol 5:  

(Rafa i Quim – germans) 

Si tu no veus res, estàs encegat. Ja podria ser un cardo que tu ni te n’adonaries.  

T’has plantejat mai fotre’t d’humorista? 

I com s’ho munta la Mònica? 
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Jo bé que t’ho explico amb pels i senyals no? 

No entenc com és que estàs tan penjat d’aquesta pija. Està bona, no et dic que no, però de ties 

bones... el món n’és ple. 

Per què t’has de quedar amb una si n’hi ha tantes per triar i remenar? 

Els tios com tu que parlen tant i tot això, després hi cauen de quatre potes. 

Mira com babejes. 

(Mònica) 

Els calers que em doni m’aniran bé per sortir de festa i comprar-me roba. 

Et fotré, eh.  

De vegades sembles tonto, eh 

(Biel i Isona) Calla burra, que amb tu no hi parlava. 

Calla tu, tap de bassa.  

[...] 

Que és el teu nòvio? 

Jo no en tinc, de nòvio.  

Era per si aquesta tarda després de classe voldries anar a donar una volta pel poble. 

Molt bé, vale. 

(Biel) 

Per què ens fan aprendre tot aquest rotllo? 

(Biel) 

Guai! 

(Isona) 

Papa, mira. No m’hi fiquis pel mig, eh? 

(Rafa i Mònica) 

S’ha quedat clapat. 

No m’estranya. S’ha passat tota l’estona fent el burro. 
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Veient-vos jugar semblàveu dos crios.  

Merda! 

On collons s’ha fotut aquest nano? si dormia com un soc.... 

(Martí) 

Jo crec que els meus pares també s’haurien de separar. Avui s’han tornat a discutir, a més per una 

tonteria.  

És clar que sí, podries sortir amb mi i els meus amics. 

 

(Isona) 

A Barcelona no hi ha la possibilitat d’enfilar-nos als arbres. 

CAPÍTOL 77 

Mola, així demà podrem anar a jugar a futbol. 

Ja, però tu i la mama sou nòvios. I els grans viuen junts quan són nòvios.  

(Martí) 

No res, que havíem pensat de fer un berenar aquesta tarda a casa, amb els col·legues sortint de 

l’insti.  

Va papa que no et ve d’unes hores. A més, aquí amb la Teresa hi estàs de conya.  

Sí, la Teresa és collonuda. 

Hòstia però què hi portes aquí, pedres? 

(Martí i Isona) 

Ets l’hòstia organitzant, jo no sé què faria sense tu. 

Osti quina perspectiva 

Sí, també seria genial viure així sempre.  

Per què no fem campana a la primera classe? 

(Biel) 

Sí, és una merda. 
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Teresa: Una porqueria, una porqueria i mitja. 

Biel: Sí, una porqueria i tres quarts.  

A Can Rata? 

Rafa: Tio qui és aquesta tia 

Collons tio la Sílvia, la profe de qui no paro de parlar-te 

 

Quim: i només ho fèiem pel morbo de robar, perquè no ens agradaven els tomàquets. 

Quim: molt bé, d’acord. Demà t’hi portaré 

Biel: d’acord. Hauré d’esperar. 

Quan sigui gran no em menjaré tan el coco com tu i la mama, ni faré coses tan rares.  

Rafa: és que estava molt ben parit el que vas fer, igual que la botiga de la Carme. 

No m’estranya que et pengessis d’ella. 

Quim: com vols que estigui una dona així? 

Capítol 116: 

Isona: Ahir vas anar al pub, m’ho ha dit el Jaume, així que no fa falta que em fotis més boles.  

Isona: per què vas comprar les pastilles? 

Martí: Què? Quines pastilles? Aspirines vols dir 

Isona: No despistis Martí, pastilles per col·locar-te. 

Martí: I enlloc d’enfadar-nos per ximpleries, el que hauríem de fer és muntar una festa. I podríem 

trucar a tothom. Podríem muntar una festa guai, vaaaa, que els 18 són l’hòstia. 

Isona: Però a tu què coi et passa? 

Martí: a mi no em passa res, ets tu que estàs rara. No sé quina mosca t’ha picat, de veritat. 

És llest el teu nòvio eh? 

Martí: escolta tu tampoc em taladris a mi eh ara 

Collons Teresa però de què vas? 

Biel: Està bé (volent dir: vale) 
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Isona: no m’agrada que estiguem enfadats. (EN COMPTES DE NO EM MOLA) 

Això es mereix una foto, la Isona està baixant del burro. 

Que burro que ets 

Si t’he mentit és perquè últimament el meu pare em fot moltes bronques. Tu i jo el que hauríem 

de fer és passar de mals rotllos i passar-nos-ho de puta mare.  

I això implica prendre drogues? 

Un moment, un moment, qui ha parlat de prendre drogues? 

Quan em vaig prendre la pastilla vaig flipar 

Au va no fotis eh 

No saps que és saltar-te les regles 

Alguna vegada he fet campana 
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MERLÍ  

- Capítol 1: els paripatètics 

- Capítol 10: els escèptics 

- Capítol 26: Boeci (últim capítol de la segona temporada) 

 

ASPECTES MORFOLÒGICS 

Capítol 1: 

Com si fos lo més normal del món.   

No sé quant de temps podrem estar sense que se sàpiga però sí. Millor no en diem res.  

Va treu-te la polla. 

Puto Eugeni Bosch 

Capítol 10: 

Capítol 26: 

Tios, tios. Lo del Merlí m’ha fet pensar eh.  

Tios jo l’he vista.  

 

DERIVACIÓ 

És que papa ets... ets rarot. Cap.1 

La gent de teatre està una miqueta...desequilibrada Cap.1 

Primera Merlinada 

Ja ho sé. Ho he buscat a la Viquipèdia. És més ràpida que la Merlípèdia. 

ASPECTES SINTÀCTICS                

Capítol 1: 

Ens has enganyat a mi i a la mama 

Bueno jo primer he pensat vaia penjat, però després molt gran.  

Em sembla... Bueno és que no, no m’ho sembla. M’agrada algú. 

Bueno jo quan tingui nòvio potser també sóc una mica guarra. 

Ja, però la filosofia no... no és al revés? Vull dir que no és implicar-se en la realitat, o qüestionar-

la... fer que.. que passin coses? 
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Capítol 10: 

A mi això me mare em fa això, i et juro que no li parlo en la vida.  

El Pol encara no m’ha saludat. És que de què va aquest tio?  

Doncs va, anem.  

Què va, per res 

I jo què vols que faci? Ets un capullo 

Ei, com va? 

(Bruno i Pol) 

Ei 

Ei, què fas? 

Escolta que... allò que va passar a la festa... no sé que a mi em va molar. 

S’ha de provar de tot, i em va donar morbo. Doncs ja està, ja ho he provat. I prou 

Què sóc com una mena d’experiment, no? 

què passa si ara em lio amb una senyora de quaranta anys o què? Això vol dir que només 

m’agraden les velles? No. 

No fotem Bruno, som amics no? Bon rotllo. Si o no? 

Tu, tens calçotets de sobres? 

Bueno sí, sí. Vine, vine.  

Ei Mònica. 

Ei 

Tu de què vas, eh? Escolta, t’estàs passant una mica amb el Santi, no? 

Vale, vale, vale collons. Ja està. Quin mal rotllo tio. 

Capítol 26: 

Ei, ei, ei, ei, ei. En serio no està gens malament eh.  

Vale doncs jo truco.  
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ASPECTES LÈXICS 

Capítol 1: 

Bruno: Vaja, quin canvi, abans sempre hi posaves pegues. 

Que tens un nòvio allà. T’he mirat abans el mòbil. 

Era molt raro que marxessis a Roma per una merda feina. 

Podries fer un mínim esforç per no avergonyir-me? Flipo...  

És el caos  

Tant me fot 

Vale 

 

(Tània i Bruno a la classe) 

Havia de viure amb el meu pare i ara també viuré amb la flipada de la meva àvia 

Hòstia no fotis 

Com et vas petar les classes ahir... estaves malalt o què? 

Doncs al meu pare l’han pillat els d’hisenda fent trampes. 

Si home... 

Sí, sí, t’ho juro tia. I ara ha de pagar una multa, i tot... És que no sap mentir el meu pare, és 

cutre, no sé.  

Avui ve el nou de filo 

En serio?  

(Merlí parlant amb en Bruno, el seu fill) 

Has demanat treballar al meu insti. 

De puta mare, tu fent-me classes i la mama a Roma amb un tio. 

La paraula follar te la podries estalviar, i més aquí. La mama fliparà quan li digui que me’n vaig 

amb ella.  

Aquest mòbil no mola. 

(Alumnes parlant al pati) 

Era un gilipolles. 

Hòstia hi ha un tio que va a guitarra amb mi, que ‘nava tan catxondo que va agafar un meló, el 

va ficar al microones, li va fer un forat... 

A saco tio 

Estoicament, una de les parauletes que m’ha posat al cap el papa.  

(Bruno parlant amb la seva àvia) 
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(segona classe, que la fan fora de l’aula, concretament a la cuina de l’institut) 

L’Ivan, el friqui 

Fliparies amb el pollot que tinc. 

Ei que el teu pare es posa friqui. 

Calla tia. 

Però que a la gent li sua, no tothom vol fer-ho. 

(Bruno i Merlí) 

Què collons significa això? 

Només et demano que no donis la nota. 

(Tània i Bruno, a casa l’àvia del Bruno) 

El teu pare mola 

Es nota que va parir el friqui del meu pare. 

Jo et vaig dir que a mi em mola el Marc. 

El Marc és un guarro. 

Això és dels xinos. És d’imitació dels bons.  

Merci 

És que ets raro... complicat. 

Capítol 10: 

Calla, vale, calla. Em fot malalt tio. Només espero que ningú de classe es foti de mi.  

Ha, ha, ha. Que us petin tio. 

Que fort... és que quan he vist arribar el pare del Joan amb aquell caretu... he flipat.  

Doncs tio parla amb ell. Alguna explicació t’ha de donar. Li molen els tios o li molen les ties. O 

potser li mola tot, no sé. 

No podies ‘na a follar-te una altra dona. Jo tenia molt bon rotllo amb tu, joder, és que m’ho heu 

estat amagant, m’heu tractat d’idiota, tio.  

Tu sí que em fots mandra tio. Ja no fots gràcia, vale? Ja no vindre a les teves classes. 

L’últim numeret l’està fent amb la mare del Gerard, que si ara estem junt i dissimulem, que si 

ara us portem a veure les aranyes peludes al Cosmocaixa... 

Passa que em toca els collons que estigueu junts. 
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Els meus amics se’n foten de mi. I a mi no em fot ni puta gràcia. 

Mama, el Marc us va veure morrejant-vos en un racó del museu 

Et sembla normal estar-te follant el meu profe de filo? 

El papa n’estava fins els collons de tu, i per això se’n va anar amb una altra dona 

 

Uale tia la firma t’ha quedat perfecte. 

És que sóc la puta ama 

Moltes campanes eh, i si et descobreixen? 

 

(dos amics parlant) 

Passo de trobar-me el Merlí i me mare follant 

Vale, ja està. Vale? 

N’hi ha que tenen pares pitjors. Mira quin caretu.  

(Pol a classe) 

Una... una meva pregunta, i quan veien una tia bona pel carrer, tampoc s’implicaven? 

(Gerard a classe) 

Aquestes parides també entren a l’examen? 

Hòstia vaia friqui 

Que vas a la teva bola, que et comportes com un boig, i que em cago en tot, hòstia.  

I una merda  

I jo què vols que faci? Ets un capullo 

Per molt que em foti a cridar serà pitjor 

He fotut el camp de casa. és que me mare està amb el Merlí i no... no ho puc suportar. És que no, 

no ho entenc 

Mira, se’m en va anar l’olla amb això de me mare i el Merlí 

No si damunt serà culpa meva, però quins collons 
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Bruno tio no et fotis la bola, que no em coneixes? M’agraden les ties més que al Marc, no sóc 

marica per molt que... 

Mira, havia begut, em caus molt bé i em va venir un morbo de cop. Però a mi les ties sempre 

m’han molat i sempre em molaran.  

(Joan al seu pare) 

Si tu em destrosses la vida, jo et destrosso la puta maqueta. Ojalà et moris. 

A veure, tu no anaves a dormir a casa el teu pare? 

Sí, ja ho sé, sí; però ha anat fatal tio. El meu pare ha estat tota la nit  perseguint-me per criticar la 

meva mare i l’he hagut d’enviar a la merda tio. A sobre diu que la meva mare també li va fotre 

les banyes i jo què sé tio, jo crec que ho fa perquè em posi en contra seva o algo. 

Però què collons et passa, Bruno? Escolta jo ja et vaig deixar clar que per mi som amics igual. 

Que no te’n adones, tio?  

Si, si. Molt mal rotllo. Mal rotllo multiplicat per 100. Mira, Pol, deixa de tocar-me la polla 

 

Hòstia que antipàtic tio 

M’has demanat parlar o no? 

Sí però joder, estàs raro tio. 

Ja... no tinc el meu dia. 

Jo no sé com collons t’ho fas perquè no t’afecti 

Ja però que no t’afecta t’és igual que el teu pare estigui liat amb la mare d’una col·lega o...? 

Ja però és que jo no puc pensar en altres coses vale? És una putada això, i ja va començar amb 

una putada [...] i tot se’n va anar a la merda, saps? 

Mira, que no ens enrotllem amb la persona que ens agrada no significa que els nostres pares no 

puguin fer-ho. 

Capítol 26: 

Ei, treieu-me d’aquí. Tios, ajudeu-me. Ei, que s’està fent de dia. Desperteu-vos cabrons. Que 

m’ajudeu collons, hòstia. 

(Pol fent una exposició oral a classe) 
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I des de la presó va estar menjant-se el tarro per comprendre com funciona la roda de la fortuna. 

Calla, cony.  

Ei, sortim de  o què? 

Doncs Merlí dóna’ns alguna idea per fer alguna farra aquesta nit. I sense gastar pasta. 

Però com vols que fem una farra a l’institut, estàs boig o què? 

Eeeh, ens amaguem a l’insti fins que tanquin la porta. I a la nit ens muntem la farra. A la cantina.  

Tu estàs loca o què? 

De veritat tios, això pot ser molt top.  

Ai Pol va no siguis pàl·lid. És excitant la idea.  

Mola, mola. Mola, però aquella finestra és super estreta eh.  

No, no, no, ni de conya. Em pillen fijo, tio.  

 

Et juro que jo no l’he pillat, me’l deuen haver fotut aquí. 

Però tu em tens mania o què? 

(nen) 

Tu ets una coixa amargada. 

Pues vale molt bé. Però jo no sóc com tu. Tu estàs sola. 

 

Que guai! 

Ah vale, aquella sala que va tenir tant èxit que va haver de xapar al cap de dos mesos. 

 

Això és la polla tio 

Els pillen fijo 

Merda, he perdut a l’Ivan 

 

10.000 pavos? Joder, és una pasta 
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No, res. Que tu i jo sempre ens piquem. Però a partir d’ara molaria portar-nos bé. 

Tios estic super flipada. M’encanta aquesta festa. 

Pol 

Joder matxo ja sé que em vaig passar, no m’ho recordis cada dos per tres. 

L’he vist amb l’Uri fumant porros. 

Va, anem a ballar carai. 

Tu, a qui li pilles aquesta merda? 

Ah a un pavo del skatepark. 

Tios, ens fem unes palles o què? 

 

Ai Geri, estàs una mica pesadet, no? 

Tània, Tània, tranquil·la.  Saps què passa, que li he fotut afrodisíac al Gerard a la beguda i va molt 

calent. 

Però què dius tio, que vaig molt catxondo.  

Tio, m’estic pixant que flipes. 

 

ALTRES  Pol Rubio 

Però donde vas, merluzaaa 

Que te pires 
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COMPARATIVA DELS ASPECTES LÈXICS: 

 Ventdelplà Merlí 

 

Paraula comodí fotre 

Dedicar-se a, pegar, anar, 

no diguis ximpleries 

Fer, posar, riure’s 

+ Expressions amb fotre 

Formes interferides del 

castellà: ÚS GENERAL 

Nòvio, morbo, bronques Nòvio, friqui, skatepark 

ÚS RESTRINGIT Nano, penjar-se (d’algú), 

tonto, burra, tonteria, 

tio/tia, flipar, mals rotllos 

Xinos, raro, cutre, molar, 

ties, marica, enrotllar-se, 

capullo, farra, xpar, picar-

se, flipar 

Vale Vale Vale, algo 

Castellanismes adaptats  Pillar, en serio, fijo, a saco, 

li sua... 

Truncacions Insti, profe Filo, profe 

ÚS RESTRINGIT, que 

segons Paloma s’eviten 

Guai, molar Vaia, gilipolles, guai, 

molar 

Surten al DIEC Collons, hòstia, conya, 

collonut, clapat, calés, 

genial, fer campana, coi 

Merda, collons, follar, 

idiota, fer campana, 

parides, cabrons, collons, 

hòstia, pasta, porros 

 

 

COMPARATIVA DE LA FRASEOLOGIA 

- REFRANYS: 

Ventdelplà Merlí 

Caure-hi de quatre potes Donar la nota 

De... el món n’és ple Fotre el camp 

Dormir com un soc  

Anar-se’n l’olla Amb pèls i senyals 

Tap de bassa 

Baixar del burro 
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- FRASES FETES: 

Ventdelplà Merlí 

 

Per triar i remenar 

Posar-hi pegues 

Fotre les banyes 

Menjar-se el tarro 

 

 



 


