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en paper de lletres, sinó literatura, és a dir, món transformat en llenguatge.» 
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ABSTRACT 

 

It is well known that the language of teenagers, especially vocabulary, has own characteris-

tics which often reflect the identity of this generation: language is mainly rule-breaking, 

but also creative and a great expressive richness. The motivation for this work has to do 

with the discourse of these children, who have left behind the early infancy, but have not 

yet reached adolescence, also called preadolescents. Nowadays there is a lack of studies on 

language of these tweens between 8 and 12 years old, and that is why this paper aims to be 

an initial approximation. Thus, our proposal focuses on the creation and construction of 

children’s speech by adults. The first part of our aims will focus on analysing and descri-

bing how InfoK’s news programme, broadcast by children’s channel Super3, sets out issues, 

often difficult to explain to children, by using a friendly, direct, and clear language. The 

second part of this work concerns the study of the vocabulary, linked mainly to the regis-

ter and to the appreciative morphology, from a small corpus of language used in Catalan 

children’s literature. 

 

Keywords: discourse studies, text linguistics, discourse strategies, children’s literature, 

word formation 
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RESUM 

 

És ben sabut que el llenguatge dels joves, en especial el lèxic, presenta unes característiques 

pròpies que tendeixen a reflectir la identitat d’aquesta generació: és una llengua principal-

ment transgressora, però alhora creativa i amb una gran riquesa expressiva. La motivació 

d’aquest treball té a veure amb el discurs d’aquells nens que ja han deixat enrere l’etapa de 

la infància, però encara no han arribat a l’adolescència, i que també s’anomenen preadoles-

cents. Avui dia encara no hi ha estudis sobre la llengua d’aquests nois i noies d’entre 8 i 12 

anys, i és per això que aquest treball vol ser una primera apromixació. Per tant, la nostra 

proposta gira entorn de la creació i construcció del discurs infantil per part dels adults. La 

primera part dels objectius se centrarà a analitzar i descriure com l’informatiu InfoK, del 

canal infantil Super3, exposa qüestions d’actualitat, sovint complexes d’explicar als nens, 

amb un llenguatge proper, directe i clar. La segona part del present treball focalitza l’estudi 

en el vocabulari, lligat sobretot al registre i a la morfologia apreciativa, a partir d’un petit 

corpus sobre el llenguatge utilitzat en la literatura infantil catalana. 

 

Paraules clau: anàlisi del discurs, lingüística textual, estratègies discursives, literatura infantil, 

formació de paraules 
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1. INTRODUCCIÓ 

Qualsevol treball d’investigació és tot un repte, però quan has de relacionar dues disci-

plines que aborden la llengua des de perspectives diferents, però que entre elles hi ha co-

neixements compartits, com és el cas de la lingüística i l’anàlisi del discurs, encara es com-

plica una mica més. D’una banda, la lingüística s’ocupa de l’estudi de les estructures del 

llenguatge humà, així com del coneixement que tenen els propis parlants envers la llengua; 

d’altra banda, l’anàlisi del discurs pot entendre’s com una denominació àmplia per referir-se 

al conjunt de disciplines que tenen per objecte l’estudi del discurs, és a dir, l’ús que els par-

lants fan de la llengua en unes situacions determinades. 

Dit això, aquest treball és fruit de la combinació d’aquestes dues disciplines: una, per-

què m’interessava i volia aprendre l’ús i la implicació de la llengua en la societat, i per això 

vaig decidir seguir els meus estudis acadèmics amb el màster d’Estudis del Discurs que ofe-

reix la Universitat Pompeu Fabra; i l’altra, perquè des de sempre he sentit un interès especi-

al per les paraules i això és el que em va empènyer a estudiar el grau en Traducció i Inter-

pretació. Cal esmentar que des del 2016 gaudeixo d’una beca de l’Observatori de Neologia, 

un grup de recerca que es dedica a la detecció sistemàtica i a l’estudi dels neologismes lèxics 

que apareixen en diferents fonts escrites i orals, bàsicament en premsa i ràdio, i això ha 

contribuït a despertar encara més el més interès pel lèxic en general.  

D’entrada, volia centrar la investigació en la neologia i en les propietats discursives 

d’aquestes noves peces lèxiques a partir d’un corpus constituït per còmics, però els primers 

resultats no acabaven de satisfer els objectius del nostre treball, per la qual cosa vam posar 

sobre la taula altres temes amb els quals el discurs i el llenguatge poguessin tenir punts en 

comú i que la recerca fos, alhora, innovadora i aportés noves perspectives d’estudi. 

Una altra de les propostes que van sorgir va ser la d’un estudi sobre el discurs infantil. 

Quan utilitzem el terme infantil, estem fent referència als nens i les nenes que superen, més o 

menys, els 8 anys i no arriben a l’etapa de l’adolescència, això vol dir els 12 anys. De fet, se’ls 

sol anomenar preadolescents i, per tant, han deixat enrere la infància però encara no arriben a ser 

adolescents. La preadolescència, doncs, és un moment en què els nens comencen a experi-

mentar canvis biològics, socials i cognitius. No obstant això, a partir dels 5 anys, és a dir, la 

fase anterior a la preadolescència, la infància, tenen lloc les primeres produccions del llen-

guatge sense l’ajuda d’un adult i els nens i les nenes comencen a ser capaços de produir una 

narració, organitzar-la i desenvolupar-la. Però aquest procés no arriba a completar-se fins als 

10 o 12 anys, després d’un llarg aprenentatge, tal com afirmen Serra et al. (2002: 531). 
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Així com l’adquisició del llenguatge en les primeres fases dels nens té una tradició 

d’estudis llarga, no hem trobat cap treball que se centri exclusivament en la producció del 

llenguatge d’un nen a partir dels 8 anys i en l’estudi del lèxic que utilitza. En canvi, si parlem 

del llenguatge que fan servir els adolescents, trobarem una extensa bibliografia, ja que des 

de la dècada del 1960 els joves es van convertir en objecte d’estudi per a molts sectors cul-

turals, en concret pels sociòlegs i lingüístiques (Herrero, 2002: 67). Així doncs, després de 

cercar molta bibliografia sobre aquesta matèria, podem constatar que hi ha un buit biblio-

gràfic en relació amb el llenguatge infantil, i especialment amb el que té a veure amb la 

construcció dels discursos per part dels adults dirigits a aquest tipus de públic tan específic. 

Fins i tot, Albentosa i Moya (2001) assenyalen que els estudis exclusivament lingüístics so-

bre literatura infantil són molt recents i encara escassos. 

Com que vam observar que era un camp d’estudi poc cultivat, en primer terme ens in-

teressava fer una primera aproximació lingüística sobre les característiques pròpies d’aquest 

tipus de discurs. És per això que vam decidir que l’estudi se centrés en la construcció del 

discurs infantil i partís de l’InfoK, el programa informatiu que emet el canal infantil de Tele-

visió de Catalunya, Super3, adreçat als nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. 
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2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS PRINCIPALS 

Tal com s’ha especificat a la introducció, el nostre objectiu principal és el d’observar, 

analitzar i descriure de quina manera es construeix el discurs infantil des de la perspectiva 

adulta, així com els elements a partir dels quals se sustenta aquest tipus de discurs. Per tal 

de trobar-hi una resposta, el nostre corpus d’anàlisi estarà constituït per deu programes de 

l’InfoK entre l’octubre del 2015 i l’abril del 2017 (§ 4). Cal tenir present que aquest progra-

ma, dirigit a un públic infantil, ha de redactar diferents notícies que acostumen a ser 

d’actualitat. Així doncs, les transcripcions ens poden permetre una anàlisi més detallada i 

acurada dels recursos que utilitzen els presentadors i els reporters a l’hora d’informar sobre 

els fets que exposen. Entre els recursos lingüístics de què poden servir-se, el més probable 

és que utilitzin un llenguatge clar i directe, i que la tria lèxica pugui aportar informació sobre 

com es tracten i s’adeqüen les notícies als nens. 

Un altre dels aspectes que s’espera que tingui força incidència és la presència d’afixos de 

tipus valoratiu, ja siguin sufixos amb un valor diminutiu o prefixos intensificadors, com per 

exemple hiper-, mega- o super-, i que produiran un llenguatge molt «mastegat» i proper, amb 

moltes repeticions i, en conseqüència, poques relacions fòriques al llarg del discurs, o si 

més no, s’intentarà evitar-les. Creiem, doncs, que hi haurà una presència notable de marca-

dors discursius, sobretot dels reformuladors, i més concretament dels explicatius, segons la 

classificació de Portolés (1998), per tal com permeten explicar, ampliar o aclarir conceptes. 

Tanmateix, volem apuntar que és probable que una de les estratègies discursives siguin les 

preguntes retòriques, perquè en aquesta edat és quan els nens comencen a tenir consciència 

del món i de la realitat que els envolta i solen tenir una necessitat imperant d’obtenir res-

postes a tot allò que desconeixen o que els inquieta. 

En segon terme, volem apropar-nos a la literatura infantil i corroborar totes aquestes 

dades del discurs de l’InfoK amb el llenguatge de la narrativa adreçada a aquest públic «prea-

dolescent», i comparar si es produeix alguna mena de contrast entre aquests dos tipus de 

discurs que tenen característiques semblants, com el públic o el to, però no tenen la mateixa 

funció, ja que un és informatiu i l’altre és narratiu. 

Tot i que aquest treball és un primer estudi parcial, creiem que és una aportació que 

concreta els recursos discursius i lingüístics que utilitzen els adults en adreçar-se als nens, 

molt més enllà de les indicacions vagues de la intuïció. 
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3. MARC TEÒRIC  

En aquest apartat s’exposen, per un costat, diverses qüestions relatives al desenvolupa-

ment cognitiu i lingüístic dels infants, i, per l’altre, s’intentarà aportar informació sobre tot 

allò que sembla pertinent ressaltar de l’informatiu infantil InfoK, juntament amb una breu 

aproximació teòrica a la literatura narrativa infantil i les seves característiques. Abans de 

començar, però, cal precisar qui són els nens o preadolescents considerats infantils, per a la 

qual cosa prenem com a base les dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, que 

recollim a la taula 1: 

TAULA 1 

Primeres etapes del sistema educatiu espanyol amb les edats corresponents1 

Etapa Curs Edat 

Educació infantil 
Primer cicle 0-3 

Segon cicle 3-6 

Educació primària 

Primer 6-7 

Segon 7-8 

Tercer 8-9 

Quart 9-10 

Cinquè 10-11 

Sisè 11-12 

Educació secundària obligatòria 

Primer 12-13 

Segon 13-14 

Tercer 14-15 

Quart 15-16 

 

Tot i que el terme infantil es podria ampliar fins als 6 anys, per aquest treball determi-

nem que les edats que comprèn són dels 8 als 12 anys, i per tant, hem de tenir presents que 

són alumnes que cursen educació primària, tal com mostra la taula 1. 

Alguns teòrics han tractat d’entendre les característiques essencials dels textos produïts 

pels infants. Mentre els nens es troben en els anys escolars, consoliden el desenvolupament 

de les seves capacitats discursives. En aquest sentit, Quasthoff (1997: 51) defensa que, mal-

grat que la narració pot ser la primera habilitat discursiva que un nen adquireix, el desenvo-

lupament se segueix prolongant en l’adolescència, tot i que durant molts anys, es va pensar 

que el llenguatge era un procés que es desenvolupava fins als 6 anys, període en el qual 

s’estableixen les bases de la competència lingüística. Més endavant, les investigacions es van 

centrar en les primeres etapes del desenvolupament lingüístic, però diversos autors (Karmi-

                                                 
1 Taula extreta de la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports del Govern d’Espanya 
(<http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/portada.html>). 
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loff-Smith, 1986; Barriga Villanueva, 1992) van comprovar que això no era així i que el 

llenguatge evoluciona molt més enllà dels 6 anys. En aquest marc, els psicolingüistes consi-

deren que aquesta etapa de desenvolupament comprèn des dels 6 anys —l’edat de transi-

ció— fins als 12 anys, coincidint amb l’etapa escolar primària, on s’amplia la competència 

comunicativa (Barriga Villanueva, 2002). 

Díaz-Plaja Taboada i Prats i Ripoll (1998: 205-206), en el seu estudi, citen Jean Piaget, 

un psicòleg experimental del segle XX i famós per les seves aportacions en el camp de la 

psicologia evolutiva i pels seus estudis sobre la infància. Piaget va establir una sèrie d’estadis 

de desenvolupament de la capacitat lectora: 

TAULA 2 

Estadis de desenvolupament de la capacitat lectora 

Estadi Edats Característiques 

Sensoriomotor 0 a 6 Abundància de rimes cantades acompanyades de 

moviments de mans i cara. 

Preoperacional 2 a 7 Aproximació al llibre d’imatges i iniciació de re-

lats orals de caire meravellós. 

De les operacions concretes 7 a 12 Transició del relat meravellós al de tall realista 

amb un desenvolupament unitari i apreciació del 

personatge col·lectiu. 

De les operacions formals 12 a 15 Contacte amb la literatura de gènere: novel·la 

psicològica, d’aventures, de misteri, etc. 

 

En el penúltim estadi, anomenat de les operacions concretes, els nens comencen a uti-

litzar un pensament lògic en situacions determinades. És un període en el qual es realitzen 

tasques en un nivell més complex, utilitzant la lògica, i això té una incidència en el desenvo-

lupament de la capacitat lectora. Tanmateix, aquesta etapa representa algunes limitacions: 

encara no utilitzen el pensament abstracte, cosa que implica una manca de comprensió de 

coneixements sobre temes o assumptes que no coneixen. 

Pel que fa a l’estat de la qüestió sobre el discurs infantil —o preadolescent—, cal desta-

car que, des d’un punt de vista estrictament lingüístic, no hi ha cap estudi que aprofundeixi 

sobre aquesta noció. Trobem, en canvi, força bibliografia sobre l’acte comunicatiu dels 

nadons i dels nens fins a l’edat dels 5 anys (Du Saussois, Dutilleul i Gilabert, 1992) i sobre 

el llenguatge dels joves a partir dels 12 anys (Azorín Fernández, 2000; Casado Velar-

de, 2002; Herrero, 2002; Bernal i Sinner, 2009). Tanmateix, sobre el període que comprèn 

les edats entre 6 i 12 anys hi ha treballs sobre psicolingüística basats en l’adquisició i 

l’elaboració del llenguatge i en les habilitats cognitives d’aquests nens, però no sobre les 

característiques de la seva producció. 
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Des del punt de vista de l’ús de la llengua a l’escola, el llenguatge no està desconnectat 

del tot del que és propi dels entorns extraescolars formals. Els centres educatius es conce-

ben com un «entorn en què el llenguatge ha de complir funcions diverses i que ha de per-

metre a nens i nenes participar en situacions comunicatives també diversificades» (Camps 

Mundó, 2004: 172-173). Camps Mundó (2004), a més, manté que en el mateix procés 

d’aprenentatge de la llengua, que té lloc durant la fase escolar, es desenvolupa un cert nivell 

d’activitat metalingüística, i això permet solucionar problemes de comprensió en la produc-

ció o recepció d’un text. És per això que les capacitats metalingüístics prenen una rellevàn-

cia especial, ja que pretenen aconseguir la intel·ligibilitat de paraules fins aleshores descone-

gudes. En aquest sentit, cal destacar la reformulació, com a «operació d’equivalència per la 

qual es diu alguna cosa que s’ha dit prèviament d’una manera alternativa, amb paraules dife-

rents», i l’exemplificació, com a possible operació discursiva que «consisteix a expressar una 

idea d’una manera indirecta, per mitjà d’exemples» (Cuenca, 2001: 47-48). 

A l’etapa escolar, els nens incrementen el seu lèxic i reestructuren certs significats cap a 

un nivell més abstracte i especialitzat. La seva comprensió també passa per la interpretació 

del llenguatge figurat, sobretot de metàfores (Nippold, 1998). Segons Trigo Cutiño (1978), 

a mida que s’incrementa el vocabulari, el contingut semàntic de cada forma es precisa, i els 

límits —abans confusos i fluctuants— comencen a reduir les possibilitats de dispersió. 

S’observa, a més, que les explicacions dels nens, que van acompanyades d’imperatius, voca-

tius i altres recursos extralingüístics per cridar l’atenció, denoten la presència d’un llenguat-

ge afectiu i, al mateix temps, dinàmic. I també val a dir que és molt freqüent que els nens 

utilitzin oracions juxtaposades, perquè aquest tipus de construcció asindètica de proposici-

ons substitueix connexions de diferent gènere en la parla infantil. Això no obstant, també 

és possible trobar conjuncions —la que més és repeteix és, fonamentalment, la copulati-

va i— que enllacen oracions de poca extensió. 

A banda d’algunes possibles desviacions gramaticals, pel que fa al vocabulari, Mayoral 

Asensio (1990: 69) defensa que existeix un lèxic particular entre els nens, a vegades com-

partit amb les mares, «replet d’eufemismes, clixés —potser cada cop més agafats de la tele-

visió—, abreviatures, augmentatius i diminutius». Aquest fenomen, estudiat per Fergu-

son (1978) i Whyatt (1994), es coneix com a motherese o parentese, i fa referència «a la manera 

en què els adults d’un grup de parlants (sovint els pares i les mares) s’adrecen als nens o in-

fants utilitzant un registre simplificat amb un to obertament afectuós» (Bernal, 2012: 155).2 

Altrament, quan els adults s’adrecen als nens, busquen una aproximació comunicativa par-

                                                 
2 La traducció és nostra. 
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lant de manera afectiva; aquest tipus especial de parla dirigida als infants també rep el nom 

de «parla acriaturada» (Iturrioz Leza, 1999: 241). En aquests casos en què els adults es diri-

geixen als infants, la parla és pausada i molt més intensa, amb una entonació deformada i 

exagerada, cosa que provoca redundància, una simplificació fonètica i l’ús d’una sintaxi 

senzilla. Des d’una perspectiva teòrica, entre els 6 i els 12 anys, els infants enriqueixen la 

sintaxi, hi ha progressos evidents en la producció de discursos, que esdevenen cada cop 

més fluids, i augmenten notablement les capacitats pragmàtiques i metalingüístiques (Barri-

ga Villanueva, 2002). 

Segons Estopà, Carreras i Creus (2010), quan els nens i les nenes parlen, no s’aturen 

davant la falta de vocabulari, sinó que se l’inventen fent servir les regles lògiques de la gra-

màtica de la seva llengua. Des dels 2 anys fins als 10, els infants adquireixen de manera pro-

gressiva les regles bàsiques de formació de paraules de la seva llengua i poden emetre judi-

cis de gramaticalitat que els permeten crear noves paraules per analogia.  

Reprenent el que diu Mayoral Asensio (1990), els afixos derivatius —augmentatius, 

diminutius— són elements representatius del discurs infantil. Segons Carrillo (2014), l’ús de 

diminutius fa que el llenguatge infantil resulti «grácil y saltarino», i que a més adquireixi un 

valor afectiu. De tota manera, és indubtable que aquests afixos disminueixen la seva pro-

ducció en raó inversa amb el creixement. 

 

3.1. Els informatius infantils: el cas de l’InfoK 

Els informatius infantils són espais de televisió adreçats exclusivament a nens i preado-

lescents amb l’objectiu de transmetre’ls certes informacions i notícies d’actualitat redactades 

amb un estil senzill i pròxim. Així doncs, el programa està redactat perquè els teleespecta-

dors, que encara no arriben a l’edat adulta, puguin comprendre les notícies sense gaires 

esforços i en un espai de temps curt —generalment l’espai no excedeix dels 15 minuts—. 

Una de les virtuts que té aquest format és que serveix com a finestra oberta que permet 

conèixer què és el que passa al món, la qual cosa fa que sigui una eina pedagògica molt va-

luosa, no només per als pares a l’hora d’explicar certs assumptes complexos, sinó també per 

als professors.3 

Segons Sánchez Carrero (2008), un factor positiu que acompanya els telenotícies per a 

nens és que són programes produïts per professionals adults de la informació, i a vegades 

                                                 
3 Segons Planas (2017a), aquests espais de televisió estan infrautilitzats, perquè les escoles els aprofiten molt 
poc com a suport per explicar les notícies i moltes famílies, doncs, no els tenen en compte a l’hora de contri-
buir a crear l’hàbit de mirar-los. 
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disposen de microespais en els quals són els mateixos nens els responsables dels continguts, 

i per tant, poden manifestar lliurement els seus punts de vista. Un dels propòsits d’aquest 

tipus de programa és que els nens s’adonin que formen part del món i que tinguin la sensa-

ció que el poden canviar amb la seva actuació, per la qual cosa és fonamental que ells ma-

teixos hi tinguin un paper destacable. Això comporta una certa identificació amb la part del 

públic a qui va dirigit aquest format televisiu: nens i preadolescents. 

La primera emissió d’un informatiu infantil va ser l’any 1972, quan la BBC britànica va 

començar a emetre News One —actualment s’anomena Newsround—. Altres països europeus 

també van sumar-se a aquesta iniciativa televisiva: Alemanya té tres informatius, entre els 

quals destaca Logo, que va néixer el 1998; Bèlgica emet dos programes, un en francès i 

l’altre en flamenc; Croàcia i Suècia en tenen un cadascun; Finlàndia compta amb dos espais 

similars; Polònia emet un informatiu infantil només els caps de setmana; Itàlia manté des 

del 2004 un telenotícies per a nens entre 8 i 12 anys, i França tenia un canal sencer per a 

aquest tipus d’espais, però per problemes econòmics, el 2005 van haver de cancel·lar-lo. 

Fora de les fronteres europees, també ha arribat al Brasil, als Estats Units i a Austràlia (Sán-

chez Carrero, 2008). En el cas de Catalunya, trobem l’InfoK, un informatiu que emet Televi-

sió de Catalunya a través del seu canal infantil, Super3 (anteriorment K3). Aquest projecte 

—que va néixer el 23 d’abril del 2001, coincidint amb l’estrena del canal— s’emet a la tarda 

i segueix l’horari escolar, és a dir, quan les escoles no fan classes o quan hi ha un període 

vacacional, l’InfoK tampoc no s’emet. Segons la pàgina web del programa, el públic potenci-

al comprèn les edats d’entre 8 i 12 anys. 

Laia Servera, editora i presentadora de l’espai, explica en una entrevista al diari Ara 

(Gutiérrez i Palés, 2017) que el «valor del programa passa per la necessitat d’informar els 

nens, que hi és i costa que es reconegui. Es tendeix a pensar, per un excés de paternalis-

me, que als nens no els interessa l’actualitat, però a l’InfoK es comprova cada dia que no és 

així». Apunta que si els «grans» els veten la informació i no els expliquen què és el que 

passa al món, no s’hi sentiran involucrats. I afegeix que «la informació és un dret que no 

podem robar als nens». 

Des del punt de vista informatiu i de l’estructura del format, Planas (2013) assegura 

que a l’InfoK se segueix una mateixa estratègia a l’hora d’informar: invertir el relat bàsic del 

periodisme. En els telenotícies d’adults, en canvi, es respecta l’estructura clàssica i essencial 

de la piràmide invertida, tal com s’observa en la figura 1: 
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FIGURA 1 

Piràmide invertida del periodisme4 

 

 

 

 

 

 

Per tant, se segueix la regla clàssica de les cinc W: who, what, where, when i why. En la intro-

ducció, ha de quedar ben clar el qui, el què, el quan, l’on i el perquè d’allò que es vol explicar. 

Després, en cas que sigui estrictament necessari, s’explica el context, s’afegeix un referons 

històric i altres informacions complementàries. Per contra, a l’InfoK intenten, primer de tot, 

explicar l’origen d’aquella informació, aclarir-ne el context i finalment respondre a les cinc W 

tradicionals. D’aquesta manera, s’evita l’impacte que puguin tenir les notícies de successos per 

als nens i s’ofereix la informació de manera progressiva i amb sensibilitat pels detalls: 

FIGURA 2 

Piràmide de l’estructura informativa de l’InfoK5 

 

 

                                                 
4 Figura adaptada d’Urdaneta (2007). 
5 Elaboració pròpia. 
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En relació amb els continguts que ofereix aquest tipus de programa en els altres països, 

Eva Pujadas, professora de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, 

afirma que solen incloure tòpics, com esports, zoologia, agendes culturals, etc., i defugen 

temes seriosos com la política o l’economia (Sánchez Carrero, 2008). Per contra, Pla-

nas (2017b) creu que, si més no, l’InfoK, trenca amb certs tabús establerts en la societat i 

normalitza moltes situacions, fet que serveix per crear models de conducta que mostrin als 

espectadors actituds correctes, naturals i lògiques davant de certes qüestions difícils. 

L’aposta de l’InfoK destaca, sobretot, pels especials que emet i pels quals ha estat guar-

donat amb nombrosos premis, entre els quals hi ha el Premi Unicef per la defensa dels 

drets dels nens (2005), el Premi de Periodisme Esportiu per la difusió de l’esport femení i el 

Premi Zapping com a millor programa d’actualitat informativa (2017). Alguns dels especials 

han tractat sobre les guerres de l’Afganistan, de Bòsnia o de Síria, la crisi dels refugiats, 

l’accident aeri de Germanwings o la mort del Floquet de Neu, així com altres temes una 

mica més sensibles per als nens i nens, i que els poden afectar d’una manera molt més di-

recta, com poden ser els abusos sexuals, el bullying o la menstruació. 

Des del punt de vista lingüístic, l’InfoK és un programa que, d’una banda, condueix un 

presentador des d’un plató i, de l’altra, hi ha connexions amb reporters. Generalment, però, els 

vídeos del programa són planificats i si els haguéssim de situar dins de la modalitat (figura 3), 

segons Gregory i Carroll (1978), els trobaríem en la combinació dels dos modes, en l’execució 

oral d’un escrit, perquè, tot i l’aparença d’espontaneïtat, el discurs es construeix intentant imi-

tar la versemblança de l’oralitat formal, com en els telenotícies de les cadenes generals: 

FIGURA 3 

Esquema de les relacions entre modes orals i escrits 
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Pel que fa al tipus de llenguatge que utilitzen, els mateixos responsables afirmen que és 

entenedor i adequat, pensat per arribar millor als joves i que aquests se sentin partícips del 

programa. Vilardaga (2014: 20) constata que no s’intenten «al·ludir [sic] les paraules compli-

cades ni abaixar el nivell dels missatges per aconseguir-ho» i afegeix que davant d’una pa-

raula enrevessada, el programa no l’evita, sinó que la defineix per tal de poder ampliar el 

vocabulari dels més petits. 

Planas (2015), per la seva banda, qualifica el llenguatge de l’InfoK de proper als infants, 

però sense abandonar en cap cas el rigor periodístic; alhora els responsables intenten ator-

gar-los competències de comprensió del llenguatge audiovisual, però, la qüestió fonamental 

gira entorn de la construcció d’aquest llenguatge i dels recursos lingüístics i discursius que 

utilitzen. Segons Ernest Rusinés, cap del Departament d’Assessorament Lingüístic de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els presentadors i els reporters no segueixen 

cap llibre d’estil segons el qual hagin d’utilitzar un tipus de llenguatge adreçat als nens, sinó 

que sosté que la construcció del discurs adult adreçat a un públic infantil es fa de manera 

totalment intuïtiva, i per això no hi ha cap referència que els serveixi com a guia.6 

Així doncs, sembla que l’informatiu de l’InfoK és bàsic però molt aclaridor, es caracte-

ritza per comptar amb unes cròniques pedagògiques i senzilles i intenta ajudar alguns pares 

a contestar preguntes dels seus fills (Planas, 2015). A més, no cau en l’absurditat, sinó que 

concedeix un veritable paper als nens, els quals són tractats com a persones intel·ligents i 

amb una capacitat de comprensió més elevada del que se’ls suposa en general a les franges 

infantils d’altres cadenes (Planas, 2012). 

Finalment, val a dir que el programa procura contextualitzar totes les informacions que 

difon, intenta fer servir imatges infogràfiques simbòliques, molt simples, per contrarestar 

l’impacte visual de determinades escenes que poden tenir un component violent o agressiu i 

provocar a l’infant angoixa o por. A més, utilitzen gràfics per explicar els antecedents d’un 

conflicte, i es distancien d’alguns continguts a fi que els nens facin les seves valoracions i en 

treguin conclusions pròpies (Vilardaga, 2014). Per això, la tria d’aquestes imatges és medi-

tada i, per exemple, en el cas dels naufragis de refugiats en les costes del Mediterrani, eviten 

mostrar la duresa de les imatges, amb morts que, en el fons, no aporten res interessant ni 

imprescindible per a aquest públic. 

 

 

                                                 
6 Informació obtinguda a través del contacte personal per correu electrònic el mes d’abril del 2017. 
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3.2. La llengua literària infantil 

És clar que, avui en dia, la necessitat de fomentar l’hàbit lector com a impulsor de 

l’educació i formació cultural neix de la pròpia escola i el fet d’oferir als nens obres de lectu-

ra adequades al seu interès per poder iniciar-se en el món del coneixement és una tasca as-

signada del docent (Albentosa i Moya, 2001). 

Des dels anys cinquanta del segle XX, hi ha hagut un interès creixent per l’estudi de la li-

teratura infantil i juvenil, que, tal com assenyala Colomer (1998: 66-119), ha estat abordada 

des de quatre perspectives diferents: la psicològica, la sociològica, la literària i la didàctica. 

Albentosa i Moya (2001) posen de relleu que els estudis sobre la literatura infantil no han 

tingut un interès gaire significatiu, sobretot des de disciplines com l’anàlisi del discurs. Cal 

destacar que sí que s’han realitzat alguns estudis, com el de González Márquez (2009), en-

torn dels mecanismes de coherència i cohesió en algunes obres literàries infantils, però pel 

que fa a una de les parcel·les fonamentals de la creació literària com és el lèxic no s’ha elabo-

rat cap estudi que ajudi a comprendre la incidència que té el llenguatge en la formació dels 

lectors que en un futur seran adults. 

Per a López Tamés (1985: 15), la literatura infantil «no és la que imita grotescament el 

món dels nens i els adolescents des d’una perspectiva adulta, sinó que l’adequa a una etapa 

del desenvolupament humà sense renunciar a la universalitat dels temes». Tejerina Lo-

bo (1997), en el seu estudi, manifesta que en l’actualitat hi ha molts llibres per a nens que no 

són literatura infantil, encara que s’etiquetin dins d’aquest grup. Cal distingir, doncs, el que és 

literari del que no ho és i diferenciar en aquest camp els llibres imaginatius i de ficció dels 

llibres informatius i de coneixement més o menys disfressats de contes que confonen la 

literatura amb la didàctica. 

Si fem esment a les propietats lingüístiques de la literatura infantil, Albentosa i Mo-

ya (2001: 139), que centren el seu estudi en la cohesió i la coherència de diferents contes 

infantils en castellà i anglès, estableixen les següents: 

—  proximitat amb el discurs oral; 

—  densitat lèxica baixa i complexitat sintàctica simple, sobretot pel que fa a la poca 

presència d’oracions subordinades; 

—  adequació a un públic que encara no ha desenvolupat el pensament abstracte, la 

qual cosa fonamenta el seu coneixement envers en el món que l’envolta, en les realitats 

més immediates; 

—  ús de paraules pròpies pertanyents al lèxic comú; 

—  nivell escàs d’abstracció i l’absència de substantivitzacions textualment significatives. 
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En una entrevista al diari Avui (Bombí-Vilaseca, 2003: 79), Emili Teixidor, autor d’un 

dels clàssics de la literatura juvenil catalana, L’ocell de foc, en ser preguntat pel lèxic de la no-

vel·la, va afirmar que els lectors no han d’entendre’l tot: «aquesta paraula que no saben els hi 

[sic] quedarà com un misteri, i a molts els portarà a buscar què és allò. Però si els donem el 

llenguatge tan deixatat, mastegat, no progressaran mai en el llenguatge». 

Amb relació a la qualitat de la literatura, Martín Vegas (2009: 281) defineix el llenguatge 

que s’utilitza com «senzill, [i amb un] to i nivell de llengua pròpia de nens i joves». Afegeix 

que la literatura infantil se simplifica al màxim, però hi ha vegades que aquesta simplificació 

en la construcció oracional és alarmant, perquè la gran majoria dels alumnes són capaços de 

comprendre oracions subordinades. De la mateixa manera, Lorente Muñoz (2011) es lamenta 

de la poca fidelitat que reflecteixen els llibres vers la parla dels nens: no tots utilitzen tantes 

paraules grolleres —tal com se suposa que fan— ni tampoc no diuen mots com rollo o movida. 

L’ús d’aquest tipus de vocabulari és doblement incomprensible: primer, perquè crea una es-

tandardització d’aquest tipus d’expressions que no s’ajusta a la realitat i, segon, perquè el pas 

del temps pot fer que la llengua d’aquests llibres quedi desfasada, ja que les modes lingüísti-

ques varien constantment o desapareixen. 

D’altra banda, quant a l’estructura de la majoria de les narracions infantils, els autors 

també pequen de ser excessivament simples. Sobre aquest punt, Martín Vegas (2009: 281) 

defineix aquestes estructures com «lineals, progressives i clàssiques (plantejament de la situa-

ció-acció-problema-nus i desenllaç)». A vegades els capítols són massa breus, i, tot i que això 

tendeix a afavorir la lectura, perquè la fa més àgil, sovint aquest fet es tradueix en un sim-

plisme excessiu. 

Com a últim apunt, és interessant recollir la veu d’Albert Jané, que va defensar la seva 

feina com a traductor de la revista infantil Cavall Fort, destinada a uns lectors en edat 

d’aprendre a llegir i a escriure. Aquest lingüista sosté que el llenguatge d’aquesta publicació 

està molt pensat i treballat, perfectament comprensible i desproveït d’elements artificio-

sos (Girons, 2014). Jané tradueix principalment els còmics de la revista, que tenen un com-

ponent oral important i una presència recurrent del llenguatge interjectiu. A més, afirma que 

és molt escrupolós amb la llengua i que per això ha hagut d’explorar tota mena de recursos 

lingüístics per trobar solucions adequades al còmic. Això significa que sovint hagi de crear 

nous mots o expressions (jocs de paraules, onomatopeies, etc.), sense deixar de vetllar per 

utilitzar un model de llengua creïble, «adequat al component d’oralitat del còmic, actual, àgil, 

sense arcaismes, però alhora correcte i ric». 
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4. METODOLOGIA I CORPUS D’ANÀLISI 

Com hem dit, el nostre nucli d’interès és el discurs dirigits als nens, però construït des 

d’una perspectiva adulta. Pel que fa a la metodologia i al corpus d’aquest treball, hem dividit 

l’anàlisi lingüística de l’InfoK a partir de tres aspectes: la morfologia, la sintaxi —que, en 

aquest sentit, estarà estretament relacionada amb el discurs—, i el lèxic. L’observació i la 

descripció d’aquests continguts ens ha de permetre tenir una visió general sobre el model 

de llengua d’aquest telenotícies infantil. 

Així doncs, per tal de confeccionar un corpus prou ampli, representatiu i que permetés 

una anàlisi en profunditat del discurs infantil construït pels adults es van transcriure deu 

programes de l’InfoK de manera manual. Al final, la durada dels deu programes correspon a 

1 hora i 53 minuts, i el nombre total de paraules és de 17.698, de les quals 15.531 (87,8 %) 

conformen el discurs oral dels presentadors i reporters:7 

TAULA 3 

Programes de l’InfoK analitzats 

 Títol Data 

1 El país de l’os polar, viatge al passat, un error de cine 27/02/2017 

2 Supercalendari de la Terra, els dracs de Komodo, com un coet! 6/03/2017 

3 Un canvi important, el dia del teatre, una festa que ve de l’Índia 27/03/2017 

4 Còmics i molt més, superfira de teatre, tornen els barrufets 30/03/2017 

5 El llibre que ha canviat mirades, un segle després!, una celebració especial 24/04/2017 

6 El refugi d’una heroïna, el dia dels pingüins, un esport contra l’avorriment 25/04/2017 

7 Els refugiats 29/10/2015 

8 Abusos sexuals 1/03/2016 

9 Fidel Castro 28/11/2016 

10 Pobresa energètica 19/01/2017 

 

El corpus el constitueixen, d’una banda, sis programes [P1-P6] que corresponen a 

emissions diàries de l’InfoK durant els mesos de febrer i abril del 2017, d’una durada apro-

ximada de 12 minuts, els quals han estat escollits de manera arbitrària per no alterar els 

possibles resultats. D’altra banda, a partir de la crítica de Planas (2015) sobre l’especial dels 

refugiats emès el novembre del 2015, i, així mateix, pels premis que ha rebut, tal com s’ha 

esmentat més amunt (§ 3.1), es va decidir que acabessin de completar el corpus quatre pro-

grames especials [P7-P10] que tracten sobre fets d’actualitat i que es van emetre en els mo-

ments en què s’estaven produint aquests successos, com per exemple el cas dels abusos 

sexuals, arran de l’escàndol del cas Maristes en què diversos professors de l’escola Maristes 

                                                 
7 Vegeu les transcripcions senceres dels deu programes a l’apartat d’annexos (§ 9.1). 
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Sants-Les Corts van ser denunciats per pederàstia a principis del 2016, o la mort del diri-

gent cubà Fidel Castro el 25 de novembre del 2016. 

Quant a la narrativa infantil analitzada, que completen el corpus i permeten fer una 

primera aproximació sobre el tipus de llenguatge utilitzat, s’han escollit vuit obres literàries 

que fossin dirigides al mateix públic de l’InfoK, és a dir, per als nens i nenes d’entre 8 i 12 

anys, que es recullen a la taula 4, per tal de poder dur a terme una anàlisi contrastiva entre 

una part del lèxic que es fa servir a l’InfoK i el que utilitzen els autors de literatura infantil: 

TAULA 4 

Obres literàries infantils analitzades 

 Títol Autor A partir de 

1 El zoo d’en Pitus Sebastià Sorribas 8 anys 

2 El geni del botí Lídia Massó i Assumpta Mercader 8 anys 

3 Un desembre congelat i altres conte Salvador Comelles 8 anys 

4 Posa el turbo, avi! Jordi Fusté 9 anys 

5 El tresor de la nit de Nadal Pep Coll 10 anys 

6 L’horrible Jack Montse Ganges i Garriga 10 anys 

7 Ai significa amor Miquel Arguimbau 12 anys 

8 La noia del temps Eva Piquer 12 anys 

 

Com es pot observar, les narracions són originals en català i, per tant, s’han descartat 

obres infantils traduïdes. Així doncs, per tal de confeccionar un segon corpus relatiu a uni-

tats lèxiques de narrativa infantil, vam fer una primera lectura dels llibres esmentats anteri-

orment i, més endavant, una segona lectura molt més atenta per seleccionar les formes que 

ens interessaven. Prèviament, i en vista dels objectius proposats, havíem establert una clas-

sificació per a aquest lèxic: frases fetes i locucions, mots formats per derivació apreciativa 

(diminutius i augmentatius) i també per prefixació intensificadora (mini-, super-) i el superla-

tiu -íssim -a, i col·loquialismes. El resultat final és de 238 lemes: 88 corresponen a la fraseo-

logia (anar de corcoll, fer la viu-viu),8 106 són mots derivats a partir dels processos de prefixació 

i sufixació (musiqueta, patatona, rebé), i 44 pertanyen al registre col·loquial (mates, pipí).9 Tot 

seguit, passem a descriure els aspectes més destacables del discurs elaborat per l’InfoK. 

                                                 
8 Algunes de les formes que han estat etiquetades com a frases fetes i locucions sintagmàtiques són alhora 
mots col·loquials de la llengua, com ara ser una llauna, tenir barra o trobar pegues. 
9 A l’annex 9.2 s’apleguen totes les formes que s’han recollit fruit del buidatge de la narrativa infantil. 
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5. ANÀLISI DEL DISCURS INFANTIL 

5.1. Anàlisi de l’InfoK 

5.1.1. Aspectes morfològics 

En aquest apartat es presenten les dades que s’han observat a partir de les transcripci-

ons dels deu programes de l’InfoK. Com hem esmentat prèviament, un dels nostres objec-

tius gira entorn de la llengua que s’utilitza en aquest espai, fent èmfasi en els neologismes, 

les paraules noves, que hem recollit i que centraran bona part de l’anàlisi.10 

Pel que fa a la derivació —que inclou els processos de la prefixació i la sufixcació—, 

a través dels quals es formen mots a partir d’uns altres de ja existents (Freixa et al., 2015), el 

primer que cal destacar és la presència del prefix gradatiu positiu super-, que, tanmateix, és 

un dels més productius en llengua catalana (Bernal et al., 2015: 21; Barrera et al., 2016: 118-

119; Freixas, 2016: 21-22): 

TAULA 5 

Mots prefixats amb super- del corpus de l’InfoK 

Progr. Mot prefixat  Progr. Mot prefixat 

1 supervaixell m 3 superpantalla f 

2 superxifra f 4 superespecialista m i f 

2 supercalendari m 4 superdramaturg superdramaturga m i f 

2 superinteressant adj 5 superbrutal adj 

2 supersolidari -ària adj 6 superfàcil adj 

3 superheroi superheroïna m i f 6 superpoder m 

3 supernotícia f 6 supercoreografia f 

3 superfan m i f 9 superluxe m 

 

En relació amb aquest prefix, convé esmentar que la seva alta producció és un fet no-

tori que ens ha de permetre reflexionar sobre el matís i la funció d’aquest afix. Fins i tot, en 

algun moment l’ús d’aquest prefix es pot considerar excessiu: 

(1) Superinteressant! Però no us heu fet una mica l’embolic amb tantes dates amunt i avall? 

Que si fa milers d’anys, milions, milers de milions... Amb aquestes superxifres és una mi-

ca complicat fer-se una idea del que representa, oi? Doncs per aclarir-ho una miqueta hem 

proposat al Jordi un experiment: a veure si és capaç d’explicar tota la història del nostre 

planeta fent servir un camp de futbol. És el nostre supercalendari de la Terra. [P2] 

En aquest punt, és interessant remetre a l’estudi sobre el llenguatge juvenil català de 

Bernal i Sinner (2009: 24) en què també observa una presència aclaparadora del prefix super-, 
                                                 
10 Hi ha algun cas concret, com el de les abreviacions, en què hem recollit totes les formes, encara que ja es 
documentin en els diccionaris de referència, com per exemple, boli (GDLC), tele (GDLC) o zoo (GDLC, DIEC2). 
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però amb una petita diferència: en el nostre corpus s’adjunta principalment a substan-

tius (12) i, en menor freqüència, a adjectius (4); en canvi, en el de Bernal i Sinner (2009) 

predominen els adjectius (superbo, superenrotllat, superlleig, supernerviós).11 Els autors afirmen 

que, en altres llengües romàniques, aquest prefix és considerat com un element formador 

típicament juvenil i se sostenen en l’afirmació d’Azorín Fernández (2000: 237), que qualifi-

ca el prefix en qüestió com «un cas de revitalització d’un prefix culte que s’ha generalitzat 

en el llenguatge juvenil». Amb això, podem afirmar que no només en el discurs juvenil el 

prefix super- és un element morfològic amb una incidència important, sinó que també està 

present en el discurs infantil. A més, en la majoria dels mots s’observa un matís modalitza-

dor de la base i no pas una paraula nova, amb l’excepció de superheroi superheroïna i superpoder, 

que tenen una funció denominativa. 

En el corpus trobem dos contextos en els quals apareixen dues paraules creades mitjan-

çant la forma prefixada mini- ‘molt petit’, i que el Gran diccionari de la llengua catalana [GDLC] 

assenyala que, familiarment, també s’usa per indicar petitesa i brevetat:12 

(2) La Disney va aconseguir l’estatueta a millor minipel·li animada, Piper, que és la història 

d’un ocellet afamat que ha de sortir del niu per alimentar-se, però s’haurà d’enfrontar a 

una enorme llista de pors. [P1] 

(3) Allà viuen en camps de refugiats, uns minipobles fets de tendes de campanya. [P7] 

Amb aquest afix es generen mots nous amb un valor diminutiu que no afecta la signifi-

cació, ja que no denoten cap concepte nou. Altrament, sorprèn que no hi hagi altres prefixos 

que tinguin valors diminutius, augmentatius, pejoratius, etcètera, i que no creen pròpiament 

significats nous, sinó que només en reforcen un aspecte i són probablement coneguts pels 

nens, com ara hiper-, macro-, mega-, micro-, re- o ultra- (Bernal i Sinner, 2009; Cañete et al.: 2015; 

Barrera et al.: 2016), tot i que val a dir que podrien aparèixer en ampliar el corpus. 

En el cas de la morfologia apreciativa —també anomenada valorativa, expressiva o in-

tensiva—, que és aquella que ocupa un lloc destacable en la formació de paraules perquè 

«no es tracta d’un cas típic de derivació en què es crea un nou mot, sinó que només s’altera 

semànticament la base lèxica que modifica, afegint-hi un matís de grandària, diminutiu o 

augmentatiu, o de valoració subjectiva, positiva si és afectiva o negativa si és despecti-

va» (Lloret, 2015: 55), trobem, en primer lloc, els sufixos valoratius següents: 

                                                 
11 De fet, en el corpus de Bernal i Sinner (2009) no es documenta cap substantiu amb el prefix super-. 
12 La distinció entre els prefixos i les formes prefixades, així com els sufixos i les formes sufixades, es basa 
fonamentalment en la consideració que fa el DIEC. Segons el protocol de treball de l’Observatori de Neolo-
gia (2004), la composició culta és el procés de formació mitjançant el qual es creen mots nous a partir de la 
unió d’una forma prefixada i una forma sufixada, una forma prefixada i una paraula de la llengua o bé un 
radical de la llengua i una forma sufixada culta. 
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TAULA 6 

Distribució dels mots sufixats aspectius del corpus de l’InfoK 

Sufix Noms Adjectius Adverbis 

-et -eta gosset, ocellet, puntet, regalet, 

senyoreta, trosset13 

baixeta, jovenet, solet, 

velleta 

una miqueta, a poc a 

poquet 

-í -ina panxolina   

-ó -ona cacona   

 

La taula 6 mostra que el sufix -et -eta és el més productiu, amb un total de 12 paraules; 

s’adjunta tant a noms (6), adjectius (4) com a adverbis (2). De fet, aquest sufix és el més 

rendible a l’hora de crear diminutius (Rull, 2004: 298), la qual cosa també corrobora aquesta 

anàlisi. De tota manera, és interessant apuntar que els afixos aspectuals que s’han documen-

tat en el nostre corpus —únicament sufixos diminutius— tenen una connotació altament 

afectiva (Bernal, 2015). Tanmateix, volem ressaltar un cas en què el mot sufixat pel diminu-

tiu -et -eta està acompanyat d’un sintagma que inclou l’adjectiu petit; per tant, es reforça el 

concepte de petitesa mitjançant alhora un afix i un adjectiu valoratiu: 

(4) Doncs els primers Homo sapiens no vam aparèixer fins fa uns 200.000 anys, és a dir, en 

només mig centímetre del nostre regle, gairebé a tocar de la línia de gol, i en aquest tros-

set tan petit vam descobrir el foc, vam fer les piràmides, vam arribar a la Lluna i hem in-

ventat els ordinadors. [P2] 

L’altre sufix de grau superlatiu amb una alta freqüència és -íssim -a, que s’adjunta prin-

cipalment a adjectius. L’adjectiu —i també adverbi— moltíssim -a és, sens dubte, el que més 

vegades es repeteix al llarg del discurs, amb un total de 18 cops:14 

TAULA 7 

Superlatius amb -íssim -a del corpus de l’InfoK 

Superlatiu Nre. oc.  Superlatiu Nre. oc. 

claríssim -a adj 1 enfadadíssim -a adj  1 

fortíssim -a adj 1 llarguíssim -a adj 1 

moltíssim -a15 adj o adv 18 pesadíssim -a adj 1 

petitíssim -a adj 1 prohibidíssim -a adj 1 

rapidíssim -a adj 1 tantíssim -a adj 1 

xulíssim -a adj 1   

                                                 
13 També es recull estatueta, però, en aquest cas, no es tracta d’un sufix valoratiu, ja que la forma està plena-
ment lexicalitzada i designa una realitat nova. 
14 D’aquestes 18 ocurrències, 10 són formes adverbials, com a l’exemple següent: «Són animals carnívors i 
mengen moltíssim». [P2] 
15 No obstant això, cal fer notar que l’adjectiu molt -a, sense l’adjunció del superlatiu -íssim -a, sobretot acom-
panyant una forma adjectiva, també és freqüent: lleis molt injustes, història molt dura, canvi molt important, estan 
molt enfeinats, proposta molt agosarada. 
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Aquest sufix, que denota una voluntat clarament emfàtica, és un recurs molt productiu 

a l’hora d’hiperbolitzar la idea d’intensitat del substantiu al qual acompanyen: 

(5) En tota aquesta llarguíssima història nosaltres som una petitíssima part i en canvi te-

nim una gran responsabilitat: preservar el món perquè, a més d’aquest gran passat, pu-

guem tenir també un gran futur. [P2] 

(6) Doncs posar-se enmig, que era una zona compartida i no aixecar-se per deixar seure un 

blanc, i això estava prohibidíssim. Tant, que van posar la Rosa a la presó. Això va fer en-

fadar moltíssima gent. [P7] 

Per tant, en línies generals, predominen els afixos aspectuals super- i -et -eta i el superla-

tiu -íssim -a —sobretot adjuntat a l’adjectiu molt -a—, tot i que també trobem d’altres com 

mini-, -ó -ona o -í -ina, la presència dels quals és anecdòtica. Quant als sufixos derivatius me-

rament denominatius, trobem el cas d’-aire (infokaire [P2]) i del sufix -ada amb mots propis 

del registre col·loquial, com animalada [P1], passada [P3] o feinada [P6]. 

I per acabar, cal fer esment a les abreviacions, que presenten a continuació: 

TAULA 8 

Escurçaments documentats al corpus de l’InfoK 

Mot escurçat Nre. oc.  Mot escurçat Nre. oc. 

boli m 1 cine m 1 

col·le m 3 foto f 5 

pel·li16 f 20 profe m i f 2 

retro adj 1 tele f 3 

zoo m 2   

 

Abans de tot, s’ha de dir que s’han recollit 9 mots abreviats, xifra gens menyspreable i 

que cal tenir en compte. En l’estudi damunt dit de Bernal i Sinner (2009) —on també coin-

cideixen les formes col·le, pel·li, profe i tele—, l’abreviació és un dels processos més caracterís-

tic i destacable, i Payrató (1996) afirma que és un dels mecanismes característics de l’argot. 

Això, doncs, fa pensar que l’escurçament també té incidència en la producció del discurs 

infantil, i és indubtable que, al darrere, hi ha la voluntat d’aproximar-se als nens i de conno-

tar col·loquialment aquests mots. Val a dir que la majoria ja figuren als diccionaris de refe-

rència i, per tant, formen part de la llengua estàndard, com ara les formes boli, cine, foto, tele o 

zoo. A més, és rellevant el fet que totes les truncacions documentades segueixen el mateix 

patró de partició sil·làbica, des de la dreta: col·le ‘col·legi’, profe ‘professor professora’, retro 

‘retrospectiu -iva’ o zoo ‘(parc) zoològic’. 

                                                 
16 És interessant remarcar que, en el nostre corpus, la forma pel·lícula només es recull en tres ocasions. 
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5.1.2. Aspectes sintacticodiscursius 

Si ens centrem en els aspectes sintàctics més notables, en primer lloc cal remarcar que, 

tot i que l’InfoK intenta aproximar-se a la formalitat, ja que no deixa de ser un tipus 

d’informatiu en el qual preval aquest registre (Sánchez Carrero, 2008), en el discurs hi ha 

moments en què la col·loquialitat pren una rellevància especial. Per mostrar aquesta infor-

malitat puntual que té com a efecte ser familiar i proper amb els nens, en el corpus d’anàlisi 

hem observat, d’una banda, formes en les quals es produeix una construcció analítica; això 

vol dir que apareix un que considerat més una conjunció que no pas un pronom relatiu. 

Segons la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC, 2016: § 27.7.1a), la solució analítica amb un 

pronom feble d’acusatiu constitueix una «solució natural en registres informals»: 

(7) Tot això ja se sabia gràcies a les investigacions dels arqueòlegs, però resulta que ara s’ha 

fet una nova recerca amb aparells que han fet una mena de radiografia del terreny. [P2] 

(8) És el que li va passar a la Hala, una nena d’11 anys de Síria, que ara coneixerem la seva his-

tòria. [P7] 

En l’exemple (7), malgrat la possible ambigüitat, l’antecedent de que és el sintagma no-

minal els arqueòlegs i no pas els aparells; per tant, el relatiu que hauria d’encapçalar l’oració 

subordinada és amb els quals o amb què. Al llarg del discurs, tanmateix, hem observat que 

s’eviten aquest tipus de relatius que pertanyen al registre formal, a més dels compostos la 

qual cosa o cosa que (GIEC, 2016: § 27.4.1b), més pròximes a la formalitat. Totes aquestes 

absències permeten que la sintaxi oracional se simplifiqui molt més. 

De l’altra banda, en alguns casos, trobem la presència de l’article en noms propis o àli-

es de personatges famosos, com a l’Albert Jané [P3], en Peyo [P3], la R. J. Palacio [P5], en Sha-

ckleton [P5], la Rosa Parks [P6], el Michael Phelps [P6], la Beyoncé [P6] o en Castro [P9]. Tal com 

apunta Planas (2015; 2017a), aquest telenotícies busca empatitzar amb els infants i aquesta 

característica fa que s’hi aproximi: 

(9) Per exemple, volem que conegueu la R. J. Palacio, l’autora de Wonder, un dels llibres que 

sabem que us agraden més. [P5] 

(10) Fins i tot tenen una supercoreografia tan currada com les de la Beyoncé. [P6] 

(11) A més, en Castro ha ajudat molt que la cultura i les tradicions cubanes no es perdin. [P9] 

Segons la GIEC (2016: § 16.3.1.2), «no és estrany, però, l’ús de l’article (persona o de-

finit) davant de noms de personatges públics, ús que pot ser una mostra de familiaritat o 

d’informalitat». En canvi, aquest fenomen no es repeteix amb altres personalitats, com a 
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Ryan Gosling [P1], Pau Riba [P3], Àngel Guimerà [P4], Leo Messi [P5], Cristiano Ronaldo [P5], 

Bashar Al-Assad [P7] o Fidel Castro [P9], que, també apareix amb l’article: 

(12) Tot i la rivalitat, els jugadors, al camp, es van saludar esportivament, fins i tot Ø Leo Messi 

i Ø Cristiano Ronaldo, amistosament, sí, però sense arribar a això. [P5] 

(13) Els últims anys en què Ø Fidel Castro ha estat malalt, les coses han canviat una mica. [P9] 

Pel que fa al tractament, els presentadors i reporters del programa es dirigeixen als 

nens en segona persona del plural; això es pot observar tant amb el pronom personal fort 

(vosaltres) com amb els febles (us, -vos), així com amb els morfemes verbals i els possessius: 

(14) Fixeu-vos-hi, entre el 2001 i el 2010 la població d’ossos polars del planeta s’ha reduït a la 

meitat. [P1] 

(15) Mireu, imagineu-vos que aquí, al costat d’on soc ara, a la porteria de l’esquerra, eoooo! 

Seria el moment en què va néixer la Terra. [P2] 

(16) No dubteu a venir disfressats, perquè al Saló ningú no es talla. Mireu quines tres super-

heroïnes ens hem trobat, les coneixeu? I no penseu que cal gastar-s’hi gaire per venir 

ben costumitzat, no. [P3] 

(17) Potser avui molts de vosaltres heu anat al col·le amb samarretes del Barça o del Madrid. [P5] 

(18) I també us volem recomanar uns llibres que estan escrits expressament per a vosaltres. [P8] 

Totes aquestes referències díctiques explícites al llarg del discurs solen barrejar-se —si 

bé amb molta menys presència— amb díctics de primera persona del plural, el valor discur-

siu del qual és el nosaltres inclusiu (Castellà, 1992): 

(19) Deixem el fred de l’Àrtic i fem un viatge al passat. [...]. Viatgem enrere en el temps fins 

fa 2.250 anys, a prop del poble d’Ullastret, al Baix Empordà, on hi havia aleshores una 

important ciutat ibera, amb altes muralles, temples i palaus. [P1] 

(20) Sort de l’Albert Jané, que ens els va traduir, perquè al principi Els barrufets només parla-

ven en francès. [P3] 

(21) I acabem amb aquesta imatge tan característica: la nostra balena traient aigua. [P6] 

(22) Mireu, fixeu-vos-hi, nosaltres som aquí, a Catalunya, i Síria, res, és aquí al costat. [P7] 

Aquesta estratègia discursiva fa que els espectadors més petits se sentin partícips i 

s’integrin en el programa (Planas, 2012). Aquest tipus de tractament, doncs, suposa que el 

relat té un caràcter més afable i familiar amb ells, i que, a diferència dels «informatius dels 

adults», aquest espai s’adapta a les seves necessitats perquè està destinat únicament a ells, als 

nens, fet que també és palès en algun moment del discurs: 

(23) Doncs perquè són els concerts del Minimúsica, un festival pensat només per a vosaltres, 

els nens. [P3] 
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Aquest fet de formar part de la notícia ajuda a crear un sentiment de pertinença, una 

bombolla de confiança, on se sol potenciar, a més, la naturalitat i la claredat dels missatges 

que es volen transmetre, ja que el que es pretén en tot moment és «fomentar l’empatia per 

posar-se en el lloc dels altres i atorgar-los competències emocionals i de comprensió del 

llenguatge» (Planas, 2017a). Aquesta estratègia també és visible en estructures encapçalades 

per la conjunció condicional si o en oracions amb el verb imaginar, en les quals s’evoquen 

experiències personals: 

(24) Segur que algun cop us ha passat quan heu trobat a faltar una persona o alguna cosa que 

us estimeu molt; per això es diu El buit. [P3] 

(25) Si mai us trobeu en una situació similar [a la d’una allau], el més prudent és allunyar-se’n 

al màxim. [P6] 

(26) Doncs que ha caigut una bomba a tocar de l’escola. Per sort, aquesta vegada no ha fet mal 

a ningú. Tots els nens estan bé, però us imagineu que vosaltres estiguéssiu a classe i 

dia sí i dia també us passessin aquestes coses? Oi que no us sentiríeu gens segurs? [P7] 

(27) Ja ho heu sentit, no heu de tenir por d’explicar els secrets que us fan patir. [P8] 

(28) Si ens ho trobem [un cas d’abús sexual], hem de saber dir que no i explicar-ho. [P8] 

Com hem esmentat abans i aquests exemples ho evidencien, el programa s’adreça di-

rectament als nens, els fa posar a la pell dels altres i alhora dona consells sobre què és el que 

haurien de fer si es trobessin en una situació similar. Això fa que a aquests teleespectadors 

se’ls tracti com a «persones intel·ligents» (Planas, 2012; 2017a), o sigui, que no se’ls amaga 

la realitat, sinó que se’ls explica amb cura i sensibilitat els detalls que ells necessiten saber. 

Lligat a aquest aspecte, trobem un nombre important de preguntes retòriques dins del 

discurs. Sembla que aquesta estratègia discursiva té la intenció d’acostar-se, un cop més, als 

nens i, tanmateix, ajudar que el petit teleespectador comprengui la notícia a partir de la dua-

litat pregunta-resposta, que permet una estructura molt més aclaridora: 

(29) I per què ho han fet? Doncs mireu, durant mesos tots ells han organitzat moltíssimes 

activitats per recaptar diners i donar-los a l’Hospital Sant Joan de Déu, que és un lloc on 

els metges curen molts nens. [P2] 

(30) Sabeu què ha passat? Doncs que ha caigut una bomba a tocar de l’escola. [P7] 

(31) Sabeu per què? Una foto d’un nen petit mort en una platja, un nen que intentava fugir 

de Síria, va aparèixer a tots els diaris. I llavors, sí. Europa va reaccionar. [P7] 

(32) I us podeu imaginar amb qui va anar Cuba, no? Doncs amb l’enemic dels Estats 

Units. [P9] 

(33) Ara són tan vells que cal reparar-los sovint i... sabeu amb què els arreglen? Doncs amb 

restes d’altres aparells, com rentadores, màquines de fer gelats o ventiladors. [P9] 
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Aquestes preguntes serveixen per explicar bàsicament per què han passat algunes situ-

acions, però també trobem diverses preguntes adreçades als nens: 

(34) I vosaltres, recolliu la caca del vostre gos, oi? [P1] 

(35) I abans d’acabar, una proposta molt agosarada: us atreviríeu a enfilar-vos per aquest ro-

còdrom? [P3] 

(36) Us imagineu acabar una aventura que va començar el vostre besavi fa més d’un segle? [P5] 

(37) Heu vist mai com mengen les balenes blaves? [P6] 

Aquesta estratègia discursiva permet i busca despertar l’interès; des de la perspectiva de 

l’estudi pedagògic, es diu que la pregunta té una importància cabdal dins l’aula i és substan-

cial, perquè propicia la reflexió i el plantejament de problemes (Zuleta Araújo, 2005). Així 

doncs, les respostes han d’ajudar a entendre les preguntes que formen part de l’estructura 

informativa de l’InfoK i fan possible transmetre informació amb un to més divulgatiu i uti-

litzant un llenguatge senzill. Tanmateix, en referència a l’estructura de la informació que 

ofereix l’InfoK, que no manté la piràmide invertida del periodisme convencional (§ 3.1), les 

preguntes remeten a la contextualització de la notícia (sabeu què ha passat?, per què ho han fet?, 

qui ho ha fet? i quan ho han fet?). De vegades, però, trobem casos en què primerament 

s’exemplifica la notícia i després es prossegueix amb l’explicació del context i l’ampliació de 

les preguntes W tradicionals. Els exemples següents mostren aquesta estratègia: en el pri-

mer cas (38), la història de la Hala serveix per explicar la crisi dels refugiats, i en el segon 

cas (39), la situació de pobresa en què viu la família del José i del Ricardo serveix per parlar 

sobre la pobresa energètica: 

(38) La Hala cuida els seus germans i ja no pot anar a l’escola. Abans era una nena que feia 

una vida normal, amb els seus pares i els seus germans, com qualsevol nena. [P7] 

(39) Avui hem vingut fins a Cerdanyola del Vallès per conèixer el José i el Ricardo. Ens han 

convidat a casa seva, per explicar-nos com ells i la seva família conviuen en el seu dia a 

dia amb la pobresa energètica. [P10] 

Aquesta empatia amb el públic infantil també s’evidencia quan els protagonistes de les 

històries són els propis nens; ells se senten els veritables protagonistes del programa i és molt 

més fàcil connectar-hi. Vegeu-ne un fragment corresponent a la introducció de la notícia: 

(40) Aquesta és la Telma. Té 11 anys i quan arriba el bon temps, es fica a l’aigua per entrenar i 

patinar-hi a sobre. Va començar fa cinc anys. Li ha anat tan bé que l’any passat a Mèxic es 

va proclamar campiona del món de cable wakeskate. [P6] 
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Al marc teòric hem fet esment sobre algunes operacions discursives —reformulacions 

i exemplificacions— que resolen problemes de comprensió. Al llarg de l’informatiu en tro-

bem algunes, com el cas de les paràfrasis, o sigui, elements que amplien explicativament o 

interpretativament un text amb la finalitat de fer-lo més intel·ligible.17 La paràfrasi és una 

activitat metalingüística que forma part de la competència lingüística i comunicativa dels 

parlants d’una llengua (Fuchs, 1982). Segons Cabré (1995), des del punt de vista pragmàtic, 

les paràfrasis s’usen en la comunicació amb diverses finalitats, la més important de les quals 

és la d’assegurar que el contingut que es vol transmetre és el que es transmet finalment. 

Així mateix, Cabré (1995: 81) afirma que la presència de paràfrasis en els enunciats és una 

«activitat preconscient que els parlants exerceixen espontàniament en les situacions comu-

nicatives perquè saben que el llenguatge és opac». Així doncs, el discurs de l’InfoK també té 

en compte la situació comunicativa i el grau de coneixement del món dels nens, per la qual 

cosa la densitat de termes o conceptes especialitzats és baixa. Quan inevitablement cal fer-

hi referència, perquè és necessari que els nens sàpiguen què és, intenten explicar i definir 

aquests conceptes. Vegeu-ne una mostra a continuació: 

TAULA 9 

Selecció de paràfrasis explicatives o definitòries de conceptes especialitzats de l’InfoK 

Progr. Context 

1 I aquesta zona del planeta està patint moltíssim per culpa del canvi climàtic, o sigui que la 

calor està desfent la casa dels ossos polars. 

2 Quan troben una resta d’un ésser viu convertida en pedra pel pas dels anys, d’això se’n diu un «fòssil». 

2 Molt a poc a poc aquestes cèl·lules van anar evolucionant i uns 1.000 milions d’anys des-

prés es produeix un canvi molt important: comencen a fer la fotosíntesi, és a dir, comencen 

a anar deixant oxigen a l’atmosfera, i a preparar el nostre planeta per a la vida a la superfície. 

2 Què passa? Doncs que apareixen els primers éssers vius pluricel·lulars, és a dir, una mica 

més complicats. 

4 Sabeu el que és un arbre genealògic? Potser per algun treball del col·le heu hagut de fer el 

de la vostra família. És com un arbre on el tronc sou vosaltres i els vostres germans i a les branques de 

sobre hi ha els pares i els oncles, i més amunt els avis. O sigui, és com un plànol dels vostres avantpassats. 

4 A l’edat mitjana, a Catalunya, hi havia joglars, uns senyors que entretenien la gent amb cançons, jocs 

i poemes, i festes populars, com el Carnestoltes, emparentades de prop amb el teatre. 

4 Un tipus de teatre molt conegut va ser la Commedia dell’Arte, que va néixer a Itàlia al segle XVI. 

4 Has dit dramaturgs? Sí, home! Els que escriuen teatre. 

7 [Un altre grup] Es diuen Estat Islàmic, i han aprofitat el caos que hi ha a Síria per entrar-

hi i intentar convertir-se en els amos i senyors de tota la zona. Són uns guerrers molt radicals 

que s’ho carreguen tot i, amb l’excusa de la religió, fan servir la violència i la por per fer mal a tothom que 

no pensa com ells. 

7 Allà viuen en camps de refugiats, uns minipobles fets de tendes de campanya. 

                                                 
17 Definició adaptada del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans [DIEC2]. 
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9 Per castigar els cubans, els Estats Units van decidir fer-los un bloqueig econòmic, un 

càstig que va consistir a no deixar que els arribessin des de fora coses que necessitaven, com per exemple 

aliments i medicaments. 

10 I què passa si una família no ho pot pagar i ha de passar fred o deixar de dutxar-se, per exemple. 

D’això se’n diu «pobresa energètica» i creiem que és molt important que ho sapigueu 

perquè afecta moltíssimes persones. 

 

D’acord amb aquesta taula, conceptes com la fotosíntesi, els éssers vius pluricel·lulars 

o l’Estat Islàmic es parafrasegen. La majoria de les paràfrasis són anafòriques, és a dir, el 

referent nominal que s’interpreta apareix abans que la reformulació, com a camps de refugiats 

o joglars. En canvi, i sobretot amb el verb metalingüístic de designació i denominació (Alar-

cón, 2009: 98) dir-se, aquest referent apareix amb posterioritat i, per tant, estem parlant 

d’una construcció catafòrica, com és el cas de fòssil o pobresa energètica. Tot i que trobem 

exemples en què no hi ha elements metatextuals, en general sí que es fan servir, entre els 

quals destaquen els verbs metalingüístics, com anomenar, significar o dir-se —aquest últim 

s’utilitza sobretot per definir manlleus—: 

(41) Com que el camp de joc fa 105 metres, vol dir que més o menys cada 10 centímetres del 

nostre regle equivalen a 4 milions d’anys. [P2] 

(42) El més antic de tots té 117 anys, això vol dir que quan el van construir tot just comença-

ven a fabricar els primers cotxes. [P2] 

(43) Es diu flyer, que vol dir ‘volador’, i és com un dron, però molt més gran i amb un tripulant. [P6] 

(44) Llavors, amb uns amics, van agafar una llanxa, li van posar una corda al darrere i va co-

mençar a fer surf aprofitant l’estela, i així va néixer el wakeboard; wake vol dir, precisa-

ment, ‘estela’, i board vol dir ‘planxa’. [P6] 

Ara bé, dins d’aquesta llista de verbs, n’hi ha un que sobresurt: el verb atributiu ser, ca-

paç d’expressar d’una manera molt directa el significat d’una paraula o un concepte i, així, 

transmetre la mateixa idea, potser reforçat perquè l’estructura oracional sol ser simple: 

[SNsubjecte] + [ser] + [atribut]: 

(45) Els paleontòlegs són els encarregats de buscar sota terra les restes del nostre passat més antic. [P2] 

(46) Els dragons de Komodo són els llangardaixos més grans i ferotges del planeta i estan en perill 

d’extinció. [P2] 

Tanmateix, un altre verb molt utilitzat al llarg de l’InfoK —amb un total d’11 ocurrènci-

es— és resultar. Aquest verb acostuma a servir per definir conceptes, com en el primer 

exemple, que explica el canvi climàtic, o bé permet explicar conseqüències dels fets: 

(47) Resulta que a l’Àrtic la temperatura està pujant més ràpid que a la resta del món. [P1] 
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(48) Resulta que moltes d’aquestes empreses eren del país veí, dels Estats Units, i es van en-

fadar moltíssim. [P9] 

(49) Però resulta que totes tres coses estan en mans d’unes empreses que cobren per aquests 

serveis i a vegades posen uns preus que no tothom pot pagar. [P10] 

Certament, és interessant l’ús dels connectors discursius, que són «peces lèxiques amb 

significació pròpia, formada per un o més morfemes (lèxics i/o gramaticals), que guia els 

receptors d’un text i que connecta, semànticament i pragmàticament, enunciats i segments 

d’enunciats que formen part del cotext i/o del context» (Bach, 2001: 67). Segons la classifi-

cació de Portolés (1998), les partícules discursives més freqüents recollides en el nostre 

corpus són els connectors argumentatius (perquè, ja que), l’estructurador doncs,18 els opera-

dors discursius de reforç argumentatiu (per això) i de concreció (per exemple), els marcadors 

de control de contacte (mireu, oi i ep) i els reformuladors explicatius (és a dir i o sigui): 

TAULA 10 

Marcadors discursius més freqüents a l’InfoK 

Marcador discursiu   Nre. oc. 

Estructuradors de la informació Comentador doncs 51 

Connectors Connectors consecutius 
perquè 65 

ja que 3 

Reformuladors Explicatius 
o sigui 9 

és a dir 6 

Operadors discursius 
De reforç augmentatiu per això 11 

Operadors de concreció per exemple 10 

Marcadors de control de contacte 

mireu 23 

oi 12 

ep 3 

 

Tot això apunta que en el discurs infantil de l’InfoK hi ha força presència de marcadors 

discursius, i fa pensar que aquest tipus de discurs, a diferència d’alguns altres, es nodreix 

d’aquests elements metalingüístics per fer més entenedors conceptes complicats que els 

nens preadolescents poden encara no coneixen. 

Tot seguit, trobem una gran quantitat de reformulacions i informacions relacionades 

amb ubicacions geogràfiques concretes; això vol dir que els noms de països o ciutats que 

s’hi esmenten no es donen per coneguts pels nens: 

 

                                                 
18 Entre les funcions que té, com ja hem vist, destaca en el corpus analitzat la de la dualitat pregunta-resposta. 
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TAULA 11 

Contextos en què es parafraseja una ubicació geogràfica a l’InfoK 

Progr. Context 

1 Viatgem enrere en el temps fins fa 2.250 anys, a prop del poble d’Ullastret, al Baix Empor-

dà, on hi havia aleshores una important ciutat ibera, amb altes muralles, temples i palaus. 

2 L’han trobat a la costa de la badia de Hudson, al Canadà, al país que està justament al nord 

dels Estats Units. 

2 Els dragons de Komodo es diuen així perquè són originaris de l’illa de Komodo, una illa 

d’Indonèsia, un país que hi ha al sud-est d’Àsia, tot i que també se’n poden trobar a l’illa de 

Flores i Rinca. 

3 Se’ls va inventar Peyo, que en realitat es deia Pierre Culliford, i era un dibuixant de còmics 

de Bèlgica, un país del nord d’Europa. 

4 A l’Índia, al país de l’Àsia on va néixer aquesta festa, en diuen Holi, i sempre se celebra per 

aquestes dates, entre el març i l’abril. 

5 Aquest lloc tan xulo el trobem a les illes Koh Rong Sangloem, que són a Cambodja, un 

país del sud de l’Àsia. 

5 L’han disfressat per participar en una cursa que es fa cada anys a Tailàndia, un país d’Àsia. 

6 L’han desmuntat amb molta cura i l’han portat amb barco des de Detroit, la ciutat dels Es-

tats Units on era, fins a Berlín, a Alemanya. 

7 Macedònia, Sèrbia, Croàcia o Eslovènia són altres països que no ho estan posant gens fàcil per 

als refugiats. 

7 Ell vivia a Damasc, la capital de Síria, fins que va començar la guerra. 

7 Doncs aquesta pregunta no la contestem nosaltres, sinó que li demanem ajuda, en aquest 

cas, a l’Oriol Serra, que és el corresponsal de TV3 a Berlín, la capital d’Alemanya. 

9 Durant molts anys, gairebé cinquanta, ha estat el president de Cuba, un país del Carib, i ha 

manat d’una manera tan especial que se’l coneix arreu del món. 

9 Cuba és aquesta illa allargada que és a poc més de 100 quilòmetres dels Estats Units. 

 

Com mostren els exemples anteriors, els presentadors i reporters de l’InfoK tendeixen 

a explicitar la localització mitjançant una paràfrasi d’aquells llocs on passen els fets dels 

quals s’està informant i que consideren rellevant que els nens sàpiguen on són; per tant, 

no donen per descomptat que les sàpiguen situar. Trobem tant localitzacions relatives al 

continent europeu, com el cas de Bèlgica i Berlín, com ciutats i països remots d’arreu del 

món (Detroit, Tailàndia, illa de Komodo, Canadà). Per contra, altres països com Itàlia, el 

Regne Unit, els Estats Units o Mèxic, segurament perquè són països que els nens saben 

localitzar amb més facilitat i dels quals han sentit parlar algun cop, no remeten a cap ex-

plicació parafràstica. Tampoc no solen parafrasejar-se ciutats de Catalunya prou conegu-

des, com ara Barcelona, Cànoves i Samalús, Igualada, Palafrugell, el Prat de Llobregat o 

Sitges, a excepció d’Ullastret [P1], o altres llocs que s’hi troben a prop, com Castelló, País 

Valencià o Vall d’Aran. 
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Un altre recurs que permet fer referència a una qüestió però utilitzant un símil amb el 

qual s’identifica és la metàfora. Observem, però, que no és una estratègia gaire productiva; 

sembla que dins de la necessitat d’informar de la manera més acurada possible, l’InfoK pre-

fereix explicar les qüestions d’actualitat i altres informacions sense crear constantment me-

tàfores, cosa que podria arribar a distorsionar o desvirtuar la realitat. Com a exemples, tro-

bem el cas de (50), corresponent al programa 2, en què tracten sobre la formació de la Ter-

ra i fan servir un camp de futbol com a referència per als anys, ja que les xifres que 

s’esmenten són molt altes — milers i milions— i que els nens no saben conceptualitzar, i al 

(51), a partir del qual les cortines d’aire invisibles del conte infantil a què fan referència, Les 

cortines d’aire, serveixen com a metàfora per no callar davant d’un abús sexual: 

(50) Som a l’estadi de l’Espanyol i hem vingut aquí a fer un supercalendari, un calendari de la 

Terra, que va des de la formació del nostre planeta fins avui. [...] Ja hem arribat al punt de 

penal: apareixen les plantes, els insectes, els crustacis i els amfibis. [...] Doncs els primers 

Homo sapiens no vam aparèixer fins fa uns 200.000 anys, és a dir, en només mig centímetre 

del nostre regle, gairebé a tocar de la línia de gol. [P2] 

(51) Es titula Les cortines d’aire i va de tres amics, dues nenes i un nen, que s’expliquen els se-

crets i les coses que els preocupen més fent veure que estan tapats per unes cortines d’aire 

invisibles. Però hi ha una nena que té un secret que no vol explicar. [P8] 

Finalment, cal destacar l’element humorístic present en el programa, al qual es recorre 

en alguns ocasions, com es pot veure en els exemples següents: 

(52) Doneu-me totes les lletres per escriure Shackleton i us donaré el nom d’un dels explora-

dors més valents i aventurers que hi ha hagut mai. Aquí el teniu, ben repentinat i amb una mi-

rada que diu: «On hi ha un desafiament? Va, que m’hi tiro de cap». [P5] 

(53) [Els pingüins] Són uns excel·lents nedadors. De fet, quan el Michael Phelps els veu es posa a 

tremolar, i com que bàsicament s’alimenten de peixos i petits crustacis, no necessiten volar 

per alimentar-se. [P6] 

Aquest recurs, en canvi, és absent en els programes especials en què es tracta de temes 

més delicats, i s’expliquen els fets amb més sensibilitat i ponderació, la qual cosa també 

condueix a trencar tabús, ja sigui sobre la guerra a Síria, els abusos sexuals o el bullying. 
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5.1.3. Aspectes lèxics 

La tria de paraules és una altra de les qüestions que aquest treball vol abordar. Algunes 

reflexions sobre el lèxic de l’InfoK ja han estat esmentades més amunt (§ 5.1.1), però torna-

rem a incidir en aquells trets més notables. 

Les abreviacions (col·le, pel·li, profe, tele) i els diminutius (cacona, panxolina, regalet, velleta) 

són algunes de les marques d’informalitat que ja hem vist, però el lèxic també presenta 

verbs com al·lucinar, carregar-s’ho o tallar-se, noms com animalada, passada o tiet -a, i adjectius 

com bèstia o crac, que es consideren formes pròpies del registre col·loquial: 

(54) No dubteu a venir disfressats, perquè al Saló ningú no es talla. [P3] 

(55) Els heu sentit? Al·lucinen, perquè de cop senten un soroll molt bèstia: és una allau de 

neu que baixa. [P6] 

(56) Són uns guerrers molt radicals que s’ho carreguen tot i, amb l’excusa de la religió, fan 

servir la violència i la por per fer mal a tothom que no pensa com ells. [P7] 

Però sobretot és constatable la presència d’expressions o locucions sintagmàtiques que 

tendeixen a aproximar-se més al llenguatge dels preadolescents, i que segurament també 

comparteixen amb els joves. A tall d’exemple, hem recollit cara de pífia, deixar KO, estar fet pols, 

fer bullir l’olla,19 moure l’esquelet, multa al canto, passar la patata calenta, posar-ho pelut i ser la bomba: 

(57) Hi trobareu un munt de novetats, però n’hi ha una que és la bomba. [P3] 

(58) Doncs perquè els seus creadors pensen que poden passar-ho bé, tant amb els espectacles 

que us fan riure com amb els que us fan bullir l’olla. [P3] 

(59) A més a més, era un Madrid-Barça que també podia deixar els blaugrana KO a la lliga. Si 

perdien aquest partit, es posava molt pelut quedar campions. [P5] 

Tanmateix, l’InfoK és ric en frases fetes i expressions sintagmàtiques més pròpies del 

registre informal, com ara anar d’un pèl, embolicar la troca, girar-se feina, ser una pinya, posar punt 

final, suar de valent o tirar-se de cap: 

(60) Ens ha anat de ben poc que no emboliquem la troca com els Oscars de les pel·lis dels 

grans. [P1] 

Per tant, no es subestimen formes genuïnes, sobretot en el cas de la fraseologia, una de 

les parcel·les més idiomàtiques i pròpies d’una llengua, que, a més, reflecteix la realitat his-

tòrica, cultural i social d’una comunitat lingüística. 

                                                 
19 Aquesta locució ha patit un canvi semàntic respecte de l’accepció que figura als diccionaris (GDLC, 
DIEC2), perquè no significa ‘guanyar prou per a alimentar-se, tenir per a viure’, sinó ‘emocionar-se’. 
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A banda dels neologismes formats per derivació i lexicalització (costumitzar, estatueta, in-

fokaire, etc.), els canvis semàntics són freqüents, com per exemple clàssic ‘partit de futbol 

celebrat entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid’, ensucrat -ada ‘que causa avorriment 

o tedi perquè es comporta d’una manera massa afectiva i afalagada’ o fer bullir l’olla, al qual 

acabem de fer referència. 

Quant als castellanismes, és pertinent subratllar que gairebé tots són mots col·loquials, 

i fins i tot alguns molt establerts en la llengua catalana (barco, currat -ada, virgueria, xulo -a). 

Tot i que hi ha equivalents per a cadascuna d’aquestes paraules (barco ‘vaixell’, currat -ada 

‘ben treballat’, virgueria ‘meravella’, xulo -a ‘bufó, bonic, maco, guapo’), sembla que la solució 

és fer servir les paraules que més se senten, i no utilitzar les formes normatives. I pel que fa 

a la resta de manlleus, tots provinents de l’anglès, de vegades si la unitat és molt especialit-

zada, es descriu, però en cas contrari, se sobreentén que els nens comprenen el seu signifi-

cat. Vegeu-ne dos exemples per a cadascun dels dos casos: 

(61) Es diu flyer, que vol dir ‘volador’, i és com un dron, però molt més gran i amb un tri-

pulant. [P6] 

(62) Aquest és l’Aslan, i aquest és el seu gosset, el Ros, un cadell de husky. [P7] 

Si ara fem referència als mots crossa existents al llarg del discurs, hem de fer esment als 

substantius cosa (11 oc.) i tema (7 oc.); als adjectius gran (34 oc.), important (16 oc.) i petit 

(14 oc.); a les locucions adverbials una mica (25 oc.), un munt (5 oc.) i una pila (3 oc.), i als verbs 

donar, fer i passar. Justament en aquests últims, els anomenats verbs lleugers, el significat dels 

quals depèn molt del tipus d’argument intern que els acompanya (GIEC, 2016: § 21.2.1), no-

tem certa imprecisió lèxica, potser volguda per evitar paraules que podrien no ser transpa-

rents del tot per als infants. Amb molta diferència, el verb lleuger fer és el més productiu de 

tots, i alhora, com assenyala la GIEC (2016), semànticament, és el menys marcat i per això 

és el que s’usa més i en més contextos diferents. Com a mostra, presentem alguns exemples 

tot seguit: 

(63) Sabíeu que els científics acaben de fer una descoberta que podria canviar moltes coses? [P4] 

(64) Després de saber el camí que han hagut de fer els refugiats, continuen amb la segona his-

tòria que us volem explicar. [P7] 

(65) Cada dia arriben centenars de persones perquè se’ls processi el seu permís d’asil, però ai-

xò no és fàcil perquè s’han de fer molts papers i a vegades s’han d’esperar hores, dies i, fins 

i tot, setmanes per aconseguir aquest permís d’asil. [P7] 

Per ser més precisos des del punt de vista lèxic, en el primer cas, fer es podria haver 

substituït per descobrir, en el segon, per recórrer, i en l’últim, per tramitar. Però no són els únics 
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exemples; també es recullen fer piràmides (‘construir piràmides’), fer surf (‘practicar surf, surfe-

jar’), fer front (‘afrontar, encarar’), fer-se grans (‘créixer’), fer una revolta (‘revoltar-se, alçar-se’) o 

fer fora (‘expulsar, foragitar’). Arribats a aquest punt, ens hauríem de preguntar fins a quin 

punt la utilització d’aquest verb lleuger és un acte conscient i convenient. Per què no 

s’eviten aquestes formes, que, en certa manera, empobreixen el lèxic, i es formulen els 

verbs concrets o les expressions equivalents? 

Com a darrer aspecte referent al lèxic, cal comentar la forta presència d’adjectius amb va-

lors afectius i expressius al llarg de tot el discurs infantil, és a dir, que fan evident el posicio-

nament subjectiu respecte d’una acció: experiència màgica [P1], animals grans i ferotges [P2], 

cursa esbojarrada [P2], dolça festa [P2], noms horrorosos [P4], història molt dura [P5], lleis 

molt injustes [P6], camí llarg i perillós [P7], concert ben especial [P7] o idea interessant [P8]. 

Per tant, en vista de tots aquests exemples, es pot afirmar que hi ha un alt grau de modalit-

zació en el llenguatge infantil. 

En línies generals, doncs, el lèxic que s’utilitza a l’informatiu del Super3 és ric, com-

prensible i adequat; això vol dir que sap adaptar-se a les competències lèxiques del públic. 

Si ens posem a la pell dels nens, no hem trobat paraules que puguin ser incomprensibles, ja 

que la majoria pertanyen al registre estàndard, i en cas d’haver-hi algun mot massa formal o 

especialitzat, com el cas de paleontòleg o fotosíntesi, s’acostuma a explicar mitjançant una defi-

nició acurada o bé s’intenta mostrar el sentit de la paraula a través d’un exemple. 

 

5.2. Anàlisi aproximativa del lèxic de la literatura infantil 

Sabem que el lèxic és el nivell lingüístic més versàtil que trobem en una llengua i un 

element indispensable a l’hora d’adquirir una bona competència lingüística. La nostra anàlisi 

a partir de vuit obres literàries dirigides a un públic infantil, entre 8 i 12 anys, recull unes 

parts molt específiques del vocabulari: la fraseologia i les locucions —recursos expressius 

complexos i quotidians de la llengua—, mots derivats i col·loquialismes. 

D’entrada, hem d’esmentar el gran nombre de frases fetes i locucions sintagmàtiques 

recollides a les narratives infantils, en total 88. A tall d’exemple, podem trobar bufar i fer 

ampolles ‘ser fàcil’, embolicar la troca ‘complicar les coses’, en un tres i no res ‘en un moment’, 

escampar la boira ‘anar-se’n, marxar’, ficar la pota ‘equivocar-se, intervenir dient algun despro-

pòsit’, haver begut oli ‘espifiar’, plegar veles ‘abaixar, desistir’, tenir-hi la mà trencada ‘tenir experi-

ència’ o tocar el dos ‘marxar, fugir’. Sorprèn, fins i tot, de trobar-ne alguna que s’escapa del 

lèxic comú, com la locució adverbial a pleret, que es podria substituït perfectament per a poc 
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a poc o sense pressa, o les expressions d’amagatotis i d’esquitllentes, equivalents a d’amagat i sense ser 

vist, respectivament. Totes aquestes frases fetes i locucions doten el text narratiu d’una ri-

quesa lèxica i idiomàtica molt alta. És molt probable que els autors apostin per aquestes 

formes en els seus textos perquè, d’aquesta manera, els nens aprenen un tipus de lèxic que 

costa més d’adquirir, perquè de la suma dels significats de les unitats lèxiques que confor-

men l’expressió no es pot extreure el significat la imatge que es desprèn d’aquestes ex-

pressions esdevé una metàfora, com a ficar-se de peus a la galleda ‘dir o fer alguna cosa inopor-

tunament’ o pujar la mosca al nas ‘molestar’. Per tant, per als nens l’adquisició del valor 

semàntic d’aquestes peces lèxiques s’aprèn a través del context, i com que la infantesa és el 

període en què s’adquireix més lèxic, és lògic que en el discurs literari infantil s’intentin fer 

servir aquestes formes més genuïnes. 

Quant als mots creats mitjançant un procés derivatiu, els hem classificat entre els que 

estan formats per un afix aspectual o expressiu (§ 9.2.2.1) i els formats per un prefix inten-

sificador o el sufix superlatiu -íssim -a (§ 9.2.2.2), que com hem vist al corpus de l’InfoK és un 

recurs morfològic molt productiu. Pel que fa als dels primer cas, cal fer notar la gran quan-

titat de mots sufixats amb valor aspectual, amb un total de 96 formes: 

TAULA 12 

Distribució dels mots sufixats amb valor aspectual en les obres literàries infantils 

Sufix Nre. oc. Exemples 

-et -eta 70 a poquet a poquet, ampolleta, bonyet, dolentet -a, paquetet, rialleta 

-ot -ota 10 jovenot -ota, matalassot, ocellot, peixot, pigot, sabatot 

-ó -ona 7 animaló, malaltó -ona, patatona, petitó -ona, rodanxó -ona 

-ut -uda 5 llargarut -uda, orellut -uda, remenut -uda, saberut -uda 

-às -assa 3 donassa, maquinassa, saviàs -assa  

-al 1 dineral 

 

Igual que en el corpus de l’InfoK, el diminutiu -et -eta torna a ser el més productiu de 

tots els afixos valoratius; aquest sufix s’adjunta tant a bases nominals (culet, excursioneta), 

adjectives (glaçadet -a, morenet -a) com a certs adverbis (a poc a poquet). El segon sufix més 

productiu és l’augmentatiu -ot -ota, amb 10 ocurrències, la majoria de les quals designen 

animals. També trobem, però amb una freqüència més baixa, el diminutiu -ó -ona (7 oc.), 

l’augmentatiu -às -assa (3 oc.) i el sufix -al (1 oc.). Fins i tot, hem documentat una mateixa 

base amb dos sufixos valoratius diminutius, com per exemple animalet / animaló, grassó -ona / 

grassonet -a i petitet -a / petitó -ona, i casos en què a una base nominal s’adjunta un augmentatiu 

i un diminutiu, com ara donassa / doneta, gatot / gatet, jovenot -a / jovenet -a i ocellot / ocellet. Ens 
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sembla rellevant comentar el caràcter recursiu de la derivació en l’exemple de reietó, en què a 

partir de la base rei s’obté reiet, i d’aquest darrer, reietó, i també a grassonet -a, a partir de 

l’adjectiu grassó -ona, que al seu torn ve de gras grassa, i que mostra com la recursivitat dels 

afixos és en ordre invers al primer exemple de reietó. 

Quant als mots amb altres afixos derivatius, hem recollit 7 mots amb l’adjunció del sufix 

de grau superlatiu -íssim -a: claríssim -a, guapíssim -a, interessantíssim -a, joveníssim -a, negríssim -a, 

pesadíssim -a i rapidíssim -a, i tres paraules prefixades: hiperdivertit -ida, rebé i superavi superàvia. 

Finalment, tot i que els autors literaris intenten no utilitzar tants col·loquismes, tal com 

afirmen Emili Teixidor i Albert Jané, podem apuntar una certa tendència a utilitzar abrevia-

cions (foto, mates, moto, pel·li, profe, tele, tranqui i zoo) i l’ús de castellanismes (crio -a, empollon -a, 

ligue, lligon -a, nòvio nòvia, rotllo, tio tia, tonto -a). És convenient destacar la quantitat de mots 

despectius, com ara culestret -a, empollon -a, mocós -osa, tonto -a o totxo -a aquest últim com a 

sinònim d’estúpid -a, i de verbs pertanyents del registre informal, per exemple cagar-se, 

carregar-se, clavar [un sermó], fúmer eufemisme de fotre (GDLC, DIEC2), lligar, metrallar, 

passar [d’algú o alguna cosa], picar-se, rutllar, tallar-se.20 

Arribats a aquest punt, podem respondre alguna de les qüestions plantejades anterior-

ment, i és que en el llenguatge infantil en general es recorre a l’ús d’afixos valoratius, princi-

palment el diminutiu -et -eta. Destaca, a més, la presència de paraules sufixades amb -íssim -a 

en aquest tipus de discurs segurament és un tret rellevant que no trobaríem en altres 

tipus de discursos. El cert, però, és que en el lèxic és on trobem més distincions, perquè 

la literatura infantil aposta per fer servir moltes més formes fraseològiques i locucions sin-

tagmàtiques que el discurs de l’InfoK, tot i que el públic és el mateix, però en canvi no ho és 

la funció, ja que a l’informatiu infantil hi ha la voluntat d’informar funció referencial i 

a la literatura predomina la narració funció estètica.  

 

 

 

 

                                                 
20 Cal fer notar que alguns d’aquests verbs són neologismes semàntics, és a dir, han patit una modificació del 
significat de la base lèxica i no es recullen en els diccionaris normatius de la llengua (Observatori de Neolo-
gia, 2004). És el cas de carregar-se, amb el sentit de ‘fer malbé, espatllar’, clavar ‘perorar’, metrallar ‘engegar-se a 
monologar o fer preguntes’ o picar-se ‘discutir-se, barallar-se’. 



 
42 

 

6. CONCLUSIONS 

A continuació, presentem una síntesi breu de tot el que hem anat exposant en els apar-

tats anteriors. Amb aquest propòsit, remarquem aquells trets que ens han permès dilucidar 

algunes de les qüestions plantejades en els objectius. 

Al marc teòric (§ 3) al·ludíem al fet que aquest treball és una primera aproximació a la 

construcció del discurs dels nens i nenes entre 8 i 12 anys, ja que encara no hi ha estudis 

científics que versin sobre aquest tipus de discurs ni tampoc sobre les estratègies discursi-

ves que fan servir pares, docents i responsables d’espais televisius infantils per adreçar-se a 

aquest públic. Per tant, els pocs recursos bibliogràfics de què disposàvem només ens han 

pogut oferir una perspectiva molt vague sobre com és aquest tipus de discurs. 

Una informació que calia tenir en consideració per a l’anàlisi de les dades extretes del 

corpus de l’InfoK és que els responsables de redactar les notícies d’aquest programa no 

compten amb cap guia o manual d’estil, sinó que la producció d’aquestes notícies és total-

ment intuïtiva. 

A partir del corpus basat en les transcripcions dels diferents programes de l’InfoK, hem 

pogut detectar els recursos més presents a nivell morfològic, sintacticodiscursiu i lèxic. 

D’entrada, el primer que crida l’atenció és la presència innegable d’adjectius formats mitjan-

çant el superlatiu -íssim -a, i més concretament amb l’adjectiu molt -a. A banda d’això, també 

són freqüents el prefix augmentatiu super- i el sufix diminutiu -et -eta. Aquesta alta producti-

vitat, formant mots nous amb una funció clarament estilística, aporta un matís expressiu al 

llarg de tot el discurs i deixa entreveure que aquest recurs no desconcerta els nens, sinó que, 

al contrari, crea empatia i desprèn familiaritat. En aquest punt, cal dir que, a l’inici del tre-

ball, prevèiem més varietat pel que fa a l’ús d’afixos derivatius, sobretot de prefixos o inten-

sificadors, com hiper-, mega- o ultra-, però al corpus no n’hem trobat cap ocurrència, per la 

qual cosa la producció d’aquest tipus de prefixos amb valors aspectuals sembla anecdòtica. 

Dins dels aspectes sintàctics i discursius, hem identificat diversos recursos, com ara la 

formulació de preguntes, una eina pedagògica molt útil, sobretot perquè anima els infants a 

reflexionar; la simplificació oracional, sense un excés de pronoms relatius compostos; l’ús de 

paràfrasis definitòries en termes especialitzats que permeten reformular aquests conceptes i 

l’ús de marcadors discursius, principalment de connectors consecutius (perquè, ja que) i estruc-

turadors de la informació (doncs). Quant al tractament, en la majoria de vegades, tant els pre-

sentadors com els reporters del programa es dirigeixen als nens en segona persona del plural. 

Si fem referència a altres recursos discursius com les metàfores o els eufemismes, hau-

rem de subratllar la seva poca productivitat. Així doncs, dins de la necessitat d’informar de 
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la manera més acurada possible, l’informatiu InfoK es decanta per explicar i mostrar la reali-

tat als preadolescents d’una manera clara i directa, encara que els temes que es tractin siguin 

més complicats d’entendre per a un nen que encara no ha assolit un grau de coneixement 

del món prou ampli. 

L’últim aspecte que hem analitzat de l’InfoK ha estat una part del repertori lèxic. Tal 

com afirma Vilardaga (2014), el llenguatge d’aquest informatiu és senzill, proper i planer, 

però intenta no eludir les paraules complicades ni abaixar el nivell dels missatges per acon-

seguir-ho. Així, podem considerar el registre com a estàndard, tot i la col·loquialitat 

d’algunes paraules i expressions. Davant d’un terme complicat d’explicar, el programa no 

pretén evitar-lo, sinó que el defineix, i això afavoreix, com a conseqüència directa, 

l’ampliació del vocabulari dels més petits. El telenotícies procura contextualitzar totes les 

informacions que difon, fent servir infografies com gràfics i mapes per explicar els antece-

dents, i distanciant-se dels continguts perquè els nens facin les seves valoracions o treguin 

conclusions pròpies. Amb tot, cal emfasitzar una de les funcions clau que té el llenguatge 

que s’utilitza a l’InfoK: hi ha la voluntat d’apropar-se als espectadors buscant empatia i gene-

rant-los inquietud envers diferents temes d’actualitat, i això fa que el llenguatge prengui un 

valor afectiu a través de l’ús de diminutius, augmentatius i superlatius, així com d’una pre-

sència important d’operadors oracionals que fan més entenedor el discurs. 

Malgrat les diferències entre un tipus de discurs i un altre —un corresponen a un text 

escrit per ser dit com si no fos escrit, i l’altre és literatura—, l’anàlisi complementària a par-

tir de la tria lèxica de les obres literàries infantils permet confirmar i concloure que en el 

discurs infantil es fan servir més afixos valoratius que en un altre tipus de discurs, com po-

dria ser el juvenil. La sufixació, i més concretament el sufix diminutiu -et -eta, és el recurs 

més productiu. Així mateix, el lèxic no presenta, en línies generals, cap complicació per als 

nens. Així doncs, la diferència més notable entre la llengua de l’InfoK i la de la narrativa in-

fantil és la preferència a l’hora d’utilitzar frases fetes o expressions idiomàtiques de la llen-

gua. Mentre que a l’InfoK és més probable que utilitzin, per exemple, unitats sintagmàtiques 

amb el verb lleuger fer, la literatura infantil ofereix un llenguatge més ric en aquest sentit 

trobem verbs com badoquejar ‘fer el badoc’ o trapellejar ‘fer el trapella’ i inclou verbs i 

substantius que els podríem classificar com a mots poc freqüents i, per tant, d’un registre 

més elevat, com empiocar-se ‘posar-se malalt’, encalçar ‘córrer (darrere d’algú) per atrapar-lo’, 

encaterinar-se ‘encapritxar-se, embadalir’, galimaties ‘embolic, confusió’, quitxalla ‘conjunt de 

nens i nenes petits’, tossal ‘puig’ o xamba ‘atzar, sort, destí’. 
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7. LÍNIES FUTURES DE RECERCA 

Aquest treball de fi de màster és una porta oberta per a altres línies d’investigació pos-

sibles, ja que no hi ha treballs que s’hagin proposat d’estudiar aquest tipus de discurs. Con-

sidero que en recerques posteriors es podria seguir aprofundint sobre altres aspectes del 

discurs i el llenguatge infantil. Per aquest motiu, a continuació n’indico algunes relacionades 

amb les primeres aportacions presents en aquest treball: 

— ampliar el corpus de l’InfoK amb més programes, preferiblement que siguin emissi-

ons diàries, ja que hem observat que en els especials no hem trobat tants aspectes discur-

sius com en els programes diaris. Si escau, es podrien aprofitar les noves tecnologies i estu-

diar vídeos per a preadolescents difosos en diferents canals digitals; 

— observar com són les imatges infogràfiques simbòliques que utilitza l’InfoK, perquè, 

tal com diu Planas (2012; 2015), ajuden a entendre la realitat amb més sensibilitat i, així, en 

lloc de mostrar determinades escenes que solen aparèixer als telenotícies dels adults, es pot 

minimitzar aquest impacte visual per als nens; 

— ampliar el corpus de la narrativa literària infantil amb altres obres dirigides a nens de 

8 i 12 anys. De fet, seria interessant comprovar si en el cas de les traduccions, el llenguatge 

infantil també conté tots aquests elements que hem anat recollint al llarg del treball; 

— analitzar altres qüestions relatives a la lingüística del text com podria ser el mante-

niment de les referències anafòriques i catafòriques en la narrativa infantil, en la línia del 

que han estudiat Albentosa i Moya (2001) en contes de castellà i anglès per a nens i nenes. 

A més, una de les qüestions que queden per revisar en aquest treball és la de la tria lèxica, 

que no hem pogut tractar aquí amb profunditat per raons metodològiques i de temps, però 

que podria aportar informació al voltant de la disponibilitat lèxica dels parlants infantils; per 

exemple, en la literatura hem trobat mots com atalaiar, cabòria, galifardeu o murrieria, formes 

que segurament els nens d’avui dia no utilitzarien per expressar-se, però és evident que en 

la literatura hi ha una finalitat pedagògica i educativa; 

— estudiar com és el discurs dels infants en l’entorn escolar i com és el tipus de llen-

guatge que utilitzen entre ells per tal d’analitzar-ne els trets lingüístics més destacables; 

— entrevistar el professorat que imparteix docència a alumnes d’educació primària 

amb l’objectiu de saber com adeqüen el seu discurs dins l’aula. 

Per acabar, i tal com hem manifestat al llarg d’aquest treball, la nostra aportació, cen-

trada sobretot en les característiques discursives del llenguatge infantil construït per adults, 

pot tenir com a fi ajudar i orientar professionals, com els de l’InfoK, que s’encarreguen 

d’elaborar notícies per a un públic tan especial i tan poc estudiat, com són els nens. 
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9. ANNEXOS 

Els annexos d’aquest treball estan dividits en dos subapartats: en el primer, s’hi fan 

constar les transcripcions completes dels deu programes analitzats de l’InfoK; en el segon, es 

classifiquen les paraules o expressions recollides durant la fase de buidatge manual de les 

vuit obres de narrativa infantil analitzades segons si són frases fetes o locucions sintagmàti-

ques, mots derivats o col·loquialismes de la llengua.21 

9.1. Corpus de l’InfoK 

9.1.1. El país de l’os polar, viatge al passat, un error de cine 

OFF Ens acompanyeu en un viatge al·lucinant a través del pol nord? I si viatgem en el 

temps fins a aquestes dues ciutats dels ibers? Voleu saber quina pífia han fet als Os-

cars? Quines pel·lis han guanyat? Prometem no equivocar-nos. Comença l’InfoK. 

P Benvinguts a l’InfoK. Sabeu quin dia és avui? Dilluns 27 de febrer. Sí, però què més? 

Doncs avui és el Dia Internacional de l’Os Polar. Els experts calculen que al món hi 

ha uns 20.000 ossos polars, que no són gaires. De fet, des del 2008 aquest animal és 

en perill d’extinció. Fixeu-vos-hi, entre el 2001 i el 2010 la població d’ossos polars del 

planeta s’ha reduït a la meitat. Una animalada. I, això, per què passa? Resulta que els 

ossos polars, no els dels zoos, sinó els que viuen a la natura, són tots al pol nord, a 

l’Àrtic. I aquesta zona del planeta està patint moltíssim per culpa del canvi climàtic, o 

sigui que la calor està desfent la casa dels ossos polars. Per intentar solucionar aquest 

problema, uns científics alemanys s’estan preparant per engegar, d’aquí a dos anys, 

una expedició al pol nord de la Terra, la més bèstia que s’ha fet mai. 

OFF Mireu bé aquest vaixell perquè serà el protagonista d’una aventura al·lucinant. Es 

diu Polarstern, que en alemany vol dir «estrella polar». Amb tot de científics i mari-

ners a bord, d’aquí dos anys intentarà travessar el pol nord, l’Àrtic, una travessa de 

2.500 quilòmetres a través d’un mar de gel. Fins ara, només una persona ho ha in-

tentat: aquest explorador noruec anomenat Fridtjof Nansen, però va ser fa més 

d’un segle, l’any 1893. I encara no hi havia prou mitjans per aconseguir-ho. Així 

que va haver d’abandonar el seu vaixell enmig del gel i esquiar fins a trobar ajuda. 

Però mesos més tard, el vaixell va aparèixer a l’altra punta de la superfície de gel. 

Havia acabat l’expedició tot sol. Els científics que ho volen intentar ara són ale-

manys i el que faran serà investigar el canvi climàtic. El Polarsten, el seu supervai-

xell, està equipat amb un munt de parells per mesurar tot tipus de dades meteoro-

lògiques. Resulta que a l’Àrtic la temperatura està pujant més ràpid que a la resta 

del món. El gel s’està desfent, cada cop n’hi ha menys i és més prim, i els científics 

volen saber per què passa això. Que a l’Àrtic hi faci més calor, provoca que canviï 

el temps arreu del món. A més a més, si es desfà el gel, tots els animals que viuen 

                                                 
21 Els fragments de la transcripció (§ 9.1) que estan marcats en un altre color no s’han tingut en compte per a 
l’anàlisi, ja que no pertanyen a intervencions dels presentadors ni reporters, sinó que són fragments dits per 
nens i nenes entrevistats pel programa. 
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allà, com ara els ossos polars, es quedaran sense el seu hàbitat natural i podrien, fins i 

tot, desaparèixer. Per travessar l’Àrtic, els científics volen travessar fins a on hi ha gel 

a la primavera, ja que el Polarsten el pot trencar i passar pel mig, i després ja a la tar-

dor, deixar que el vaixell quedi atrapat i es vagi movent amb els corrents de gel, que 

són més o menys com els d’aigua, però van més a poc a poc. Aleshores, les condici-

ons seran molt dures, ja serà l’hivern i al pol nord serà de nit moltes setmanes segui-

des: és la nit polar. En total, el Polarstern s’estarà gairebé un any sencer a partir de la 

primavera del 2019. Per Internet es podrà anar veient on és el vaixell en cada mo-

ment i com va l’expedició. Nosaltres hi estarem molt i molt atents, i vosaltres? 

P Deixem el fred de l’Àrtic i fem un viatge al passat. Marxem fins a Ullastret, un poblat 

que van construir els ibers, els antics habitants de Catalunya fa més de 2.000 anys. 

OFF Viatgem enrere en el temps fins fa 2.250 anys, a prop del poble d’Ullastret, al Baix 

Empordà, hi havia aleshores una important ciutat ibera, amb altes muralles, tem-

ples i palaus. I molt a prop, en un lloc que es diu l’illa d’en Reixac, hi havia un altre 

poblat iber. Tot això ja se sabia gràcies a les investigacions dels arqueòlegs, però 

resulta que ara s’ha fet una nova recerca amb aparells que han fet una mena de ra-

diografia del terreny. I aquesta radiografia mostra que a sota terra encara hi ha mol-

tíssimes restes de cases iberes, a l’illa d’en Reixac, i que el que havia existit no era 

un simple poblat, sinó una altra ciutat tan gran com la d’Ullastret, o sigui que serien 

dues ciutats iberes bessones. Els habitants d’aquestes dues ciutats eren de la tribu 

dels indigets, un dels pobles ibers que vivien en aquesta zona abans de l’arribada 

dels grecs i dels romans. Per cert, si hi aneu, no hi busqueu pas cap illa perquè re-

sulta que fa un segle tota aquella llacuna la van dessecar per fer camps de cultiu, i 

actualment aquella illa és un turó. Ara als arqueòlegs se’ls ha girat feina, perquè 

hauran d’excavar molt per investigar aquestes restes tan importants que segur que 

ens ajudaran a entendre més bé com vivien els nostres avantpassats. 

R Quantes vegades us ha passat que aneu passejant pel carrer i de cop i volta... Apa! 

Algú una mica descuidat ha deixat aquest regalet aquí al mig. Però no patiu, perquè 

ara hi ha un nou mètode que permet saber qui són els propietaris que no recullen 

les caques dels seus gossos: els detectius privats. Sí, sí, com ho sentiu! Quan un gos 

fa les seves necessitats al carrer, el detectiu es fixa en com actua l’amo i ho grava. Si 

recull la caca, cap problema, però si la deixa al terra... ah! Multa al canto! Aquest 

mètode s’ha provat a Tarragona i sembla que funciona perquè els carrers són molt 

més nets. I vosaltres, recolliu la caca del vostre gos, oi? Penseu que ells ho tenen 

una mica difícil per fer-ho. 

P Aquesta matinada s’han entregat els premis Oscar. Ep!, mireu-lo, aquí el tenim. 

Dijous ja us en vam parlar a l’InfoK. Són uns premis del cinema, molt importants, 

que es donen als Estats Units i els d’aquest any segur que seran recordats per 

l’embolic que es van fer a l’hora de donar el premi més important de tots: el de la 

millor pel·lícula. Mireu què va passar. 

OFF Alguna cosa estava passant. L’actor Warren Beatty, que havia de dir quina era la 

millor pel·lícula, feia cara de patir i no ho tenia gens clar. Torna a mirar el sobre, 

però continua sense entendre res. Al final li passa la patata calenta a la seva compa-

nya, Faye Dunaway, que tira endavant i llegeix. Quan tot l’equip de La La Land és 
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d’alt de l’escenari i recollint l’estatueta, l’Acadèmia de cinema de Hollywood, que és 

qui entrega els Oscars, avisa de l’error: ha llegit un sobre equivocat. Mireu la cara 

de pífia que fa el pobre Warren Beatty en aquestes fotos. I al final és el mateix 

equip de La La Land que acaba donant el premi a qui li correspon de veritat: és a 

l’equip de Moonlight, una pel·li que parla dels problemes d’un noi negre que és ho-

mosexual. Però a La La Land, que era la pel·li favorita d’aquests Oscars, no li va 

anar gens malament. Es va endur sis estatuetes, entre elles la de millor director, el 

director més jove que mai ha guanyat un Oscar, la millor música i la millor actriu 

per a Emma Stone. La seva parella a la pel·li, Ryan Gosling, al final no va aconse-

guir l’estatueta a millor actor, se la va endur aquest barbut, Casey Affleck. 

P Els grans sempre parlen de l’Oscar a la millor actriu o al millor actor o a la millor 

pel·lícula, però sabem que a vosaltres us interessen més altres premis, com per 

exemple la millor pel·li d’animació. Qui el deu haver guanyat: la Vaiana o la Judy 

Hoops de Zootròpolis? I qui deu haver estat el convidat més jove de tota la festa? 

OFF El convidat més jovenet de la gala dels Oscars va ser aquest nen de 8 anys. Es diu 

Sunny Pawar, és de l’Índia i ha protagonitzat la seva primera pel·li, Lion, i ho ha fet 

en anglès. Però deixem el rei de la selva per parlar-vos d’un altre rei, en aquest cas, 

de la festa. Sí, sens dubte va ser el cantant Justin Timberlake, que va fer moure 

l’esquelet a totes les estrelles de Hollywood quan va arrencar la gala. I de seguida es 

van començar a repartir estatuetes. Una va ser per a Sing, que explica els problemes 

que té una nena per cantar a la coral de l’escola. Els efectes visuals d’El libro de la 

selva també van tenir el seu reconeixement amb un Oscar. La Disney va aconseguir 

l’estatueta a millor minipel·li animada, Piper, que és la història d’un ocellet afamat 

que ha de sortir del niu per alimentar-se, però s’haurà d’enfrontar a una enorme llista 

de pors. I, atenció, l’Oscar a millor pel·li de dibuixos animats va ser per... Vaiana! 

OFF2 No, Núria. Has llegit el sobre equivocat. 

OFF Ai, sí. Perdó. Ens ha anat de ben poc que no emboliquem la troca com els Oscars 

de les pel·lis dels grans. 

OFF2 Doncs la millor pel·lícula de dibuixos animats va ser... 

OFF Zootròpolis. Felicitats, senyoreta Hopps. 

P Doncs això, la pel·li d’animació guanyadora ha estat Zootròpolis. I vosaltres, què vau 

dir? Perquè tots aquests dies hem tingut una enquesta a la pàgina web on us pre-

guntàvem per la vostra pel·lícula d’animació preferida, i aquí tenim els resultats. En 

tercera posició, un empat entre La vida d’en Carbassó i Kubo y las dos cuerdas mágicas; en 

segon lloc, Vaiana, la pel·li de Disney; i en primer lloc, Zootròpolis. Ja veieu que vos-

altres i el jurat dels Oscars teniu els mateixos gustos. 

OFF Demà no veurem el sol. Arribarà un front de núvols que farà que tinguem el cel 

tapat gairebé a tot arreu. No s’esperen pluges, però sí alguns nevades al Pirineu, a 

uns 1.400 metres d’altura. Compte amb el vent de ponent, perquè pot bufar fort a 

moltes comarques. Al País Valencià hi haurà més núvols cap al nord, però no 

s’esperen precipitacions. A les illes Balears, també hi haurà alguns núvols i vent. 

P Recordeu que dijous vam acabar el programa amb les vostres fotos de disfresses. 

Doncs com que aquest cap de setmana ens n’han arribat moltes més, avui acabem 

igual. Això sí, de música, hi hem posat una de les cançons de La La Land, la pel·li 
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que s’ha endut l’Oscar a la millor banda sonora. Ens encanta com sona, a veure què 

en penseu vosaltres? I recordeu que d’entre totes les fotos que ens han arribat, 

n’escollirem quatre, les més originals, i us enviarem, mireu, aquests llibres de la 

sèrie Ladybug, firmats per l’Elisabet, que és qui posa veu al personatge en la versió 

catalana. Dijous, a l’InfoK, descobrirem els guanyadors, no us ho perdeu! Ens retro-

bem demà a dos quarts de vuit del vespre aquí, a l’InfoK. Us hi esperem! 

9.1.2. Supercalendari de la Terra, els dracs de Komodo, com un coet! 

OFF Què té a veure un camp de futbol amb la història de la Terra? Voleu saber-ho tot 

dels llangardaixos més grans del planeta? Heu vist mai un esquiador propulsat per 

un coet? Xiuuu! Comença l’InfoK. 

P Benvingut a l’InfoK. Avui comencem viatjant enrere, però molt molt enrere. En con-

cret, en el moment en què els científics creuen que va començar la vida a la Terra. 

R Els paleontòlegs són els encarregats de buscar sota terra les restes del nostre passat 

més antic. Quan troben una resta d’un ésser viu convertida en pedra pel pas dels 

anys, d’això se’n diu un «fòssil». De vegades, troben fòssils, per exemple, d’homes 

primitius de fa milers d’anys. D’altres vegades, han trobat restes de dinosaures de fa 

milions d’anys. Però avui us parlem de la que podria ser la troballa més antiga de la 

història. L’han trobat a la costa de la badia de Hudson, al Canadà, al país que està 

justament al nord dels Estats Units. La troballa l’han fet investigant aquestes ro-

ques, molt i molt antigues. A simple vista no es veu res, però resulta que vistes al 

microscopi hi han trobat les restes d’uns microbis que podrien tenir, atenció!, al 

voltant de 4.000 milions d’anys. Com que els científics calculen que la vida a la Ter-

ra hauria aparegut fa, precisament, uns 4.000 milions d’anys, resulta que aquests 

fòssils podrien ser les restes de les primeres formes de vida que hi va haver al nos-

tre planeta. Una vida, evidentment encara, molt primitiva i microscòpica. Aquests 

microbis vivien en el fons del mar, ja que en aquella època encara no hi havia at-

mosfera. Diuen els investigadors que cada fòssil seria 1.000 vegades més prim que 

un cabell humà. No és estrany que per veure’ls es necessitin microscopis, oi? 

P Superinteressant! Però no us heu fet una mica l’embolic amb tantes dates amunt i 

avall? Que si fa milers d’anys, milions, milers de milions... Amb aquestes superxi-

fres és una mica complicat fer-se una idea del que representa, oi? Doncs per aclarir-

ho una miqueta hem proposat al Jordi un experiment: a veure si és capaç d’explicar 

tota la història del nostre planeta fent servir un camp de futbol. És el nostre super-

calendari de la Terra. 

R Hola, infokaires! Som a l’estadi de l’Espanyol i hem vingut aquí a fer un superca-

lendari, un calendari de la Terra, que va des de la formació del nostre planeta fins 

avui. Mireu, imagineu-vos que aquí, al costat d’on soc ara, a la porteria de 

l’esquerra, eoooo! Seria el moment en què va néixer la Terra, i allà, a l’altra banda 

de l’estadi, la porteria de la dreta, seria el moment actual. Entre l’un i l’altre hi ha 

4.500 milions d’anys. Com que el camp de joc fa 105 metres, vol dir que més o 

menys cada 10 centímetres del nostre regle equivalen a 4 milions d’anys. Que fort, 

no? Apa, comencem el viatge! Durant els primers 500 milions d’anys, una pluja de 
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meteorits va caure sobre la Terra, que encara estava en formació. Però no és fins fa 

4.000 milions d’anys que apareix la vida, això sí, una vida encara molt primitiva, 

amb petites cèl·lules que vivien encara al fons dels oceans. Molt a poc a poc aques-

tes cèl·lules van anar evolucionant i uns 1.000 milions d’anys després es produeix 

un canvi molt important: comencen a fer la fotosíntesi, és a dir, comencen a anar 

deixant oxigen a l’atmosfera, i a preparar el nostre planeta per a la vida a la superfí-

cie. I ara, un llarg període en el qual no passa gairebé res. Hem de creuar gairebé tot 

el camp fins arribar a fa 800 milions d’anys. Què passa? Doncs que apareixen els 

primers éssers vius pluricel·lulars, és a dir, una mica més complicats. I fa 600 mili-

ons d’anys arriba l’últim gran canvi. Gràcies a l’oxigen es forma l’ozó, que formarà 

una capa que ens protegirà dels rajos ultraviolats i farà possible la vida a la Terra. 

Fins ara, tot passava a l’oceà. Ep! Que la cosa s’accelera. Fa 550 milions d’anys apa-

reixen les meduses, les esponges i els coralls, i una mica més tard els mol·luscos i 

els peixos. Ja hem arribat al punt de penal: apareixen les plantes, els insectes, els 

crustacis i els amfibis. Som a cinc metres de la porteria, fa 200 milions d’anys: és el 

moment que apareixen els dinosaures. Malauradament, fa 65 milions d’anys va cau-

re un gran meteorit que va provocar la seva extinció. I arribem a l’últim metre; en 

direm el metre dels mamífers. Fa 40 milions d’anys apareixen els armadillos, les 

balenes, els ossos, els cavalls, els elefants i els lleons. Però, i nosaltres? Doncs els 

primers Homo sapiens no vam aparèixer fins fa uns 200.000 anys, és a dir, en només 

mig centímetre del nostre regle, gairebé a tocar de la línia de gol, i en aquest trosset 

tan petit vam descobrir el foc, vam fer les piràmides, vam arribar a la Lluna i hem 

inventat els ordinadors. En tota aquesta llarguíssima història nosaltres som una 

petitíssima part i en canvi tenim una gran responsabilitat: preservar el món perquè, 

a més d’aquest gran passat, puguem tenir també un gran futur. 

OFF Ja fa 59 anys que els aficionats dels cotxes antics munten el ral·li que va des de Bar-

celona a Sitges i que s’ha celebrat aquest cap de setmana. El més antic de tots té 

117 anys, això vol dir que quan el van construir tot just començaven a fabricar els 

primers cotxes. Llavors la gent encara anava amb vehicles estirats per animals, com 

els ases, les mules o els cavalls. Tenir un cotxe era un luxe, i per Barcelona se’n 

veien ben pocs. Avui alguns d’aquests cotxes tan antics poden arribar a costar més 

de mig milió d’euros. Seran vells, però continuen sent cotxes de luxe! 

OFF2 Què fan aquests nens ajupits? Ah! Arrepleguen caramels. Divendres passat, va ser 

Sant Medir i els carrers de Gràcia, a Barcelona, en van anar plens. Sant Medir és 

una festa que va començar fa més de 100 anys. Un forner li va prometre a aquest 

sant que si el curava de la seva malaltia, cada any aniria amb el seu carro de cavalls al 

seu monestir tirant faves a la gent que es trobava pel camí. La tradició s’ha mantin-

gut des d’aleshores, i als carros de cavalls s’hi han sumat els camions. A més, ara ja 

no es tiren faves, sinó caramels; per això, li diuen la dolça festa i agrada tant als nens. 

OFF On van amb aquest mapa? Però si aquí no hi ha cap tresor! Ah, clar... Aquesta gent que 

veieu són famílies d’escoles i grups d’amics que han participat en la Magic Line, una 

caminada per Barcelona. I per què ho han fet? Doncs mireu, durant mesos tots ells han 

organitzat moltíssimes activitats per recaptar diners i donar-los a l’Hospital Sant Joan 

de Déu, que és un lloc on els metges curen molts nens. La caminada ha posat punt 
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final a totes les activitats i ja és el quart any que es fa. Mira que contents! S’han aconse-

guit un munt de diners. Com veieu, es pot ser supersolidari i passar-s’ho d’allò més bé. 

P I ara us volem proposar un joc. El joc que trobareu si entreu a Internet i busqueu 

Google. De tant en tant, aquest cercador dedica la seva portada a un tema concret i 

avui l’ha dedicat als dragons de Komodo per celebrar l’aniversari del parc natural 

on viuen aquests animals. Al joc us fan cinc preguntes que posaran a prova els vos-

tres coneixements sobre aquest llangardaix gegant. Si les voleu encertat totes, us 

recomanem que no us perdeu aquest vídeo. 

R Mireu quina cara fan. Els dragons de Komodo són els llangardaixos més grans i 

ferotges del planeta i estan en perill d’extinció. De fet, només en queden 4.000 en 

estat salvatge. Els dragons de Komodo es diuen així perquè són originaris de l’illa 

de Komodo, una illa d’Indonèsia, un país que hi ha al sud-est d’Àsia, tot i que tam-

bé se’n poden trobar a l’illa de Flores i Rinca. Aquests rèptils fan una mica de por. 

Són animals carnívors i mengen moltíssim. Poden arribar a endrapar la meitat del 

seu pes en un sol àpat i tenen un olfacte molt bo. De fet, són capaços de detectar el 

menjar fins a 10 quilòmetres de distància. Amb aquestes potes tan grosses poden 

córrer 20 quilòmetres per hora, i pesen entre 60 i 70 quilos. Són uns caçadors que 

no fallen mai. En resum, si en veieu un, sortiu corrents! Al zoo de Barcelona hi 

viuen set dragons: tres adults i quatre cries. I és que fa cinc anys que van aconseguir 

una cosa molt molt difícil: que es reproduïssin en captivitat. Potser ja els heu vist, 

però on són la majoria és al parc nacional de Komodo, a Indonèsia, un lloc on vi-

uen en llibertat i on tenen molta cura per protegir aquests animals. 

P Sabeu quina és la mainadera més famosa del cinema? Mary Poppins. La pel·li es va 

estrenar fa 50 anys, i al Nadal del 2018 en faran una segona part. Per Internet, ja 

corren algunes fotos de com serà la nova Mary Poppins. Aquí la podeu comparar 

amb la de 1964. En aquella època, la mainadera aterrava després d’un vol amb pa-

raigua a una casa de Londres. Allà hi vivien dos nens molt entremaliats, la Jane i el 

Michael, però la màgia i el bon rotllo de la Mary Poppins els faran canviar. A la 

pel·li, aquests nens s’han fet grans, però tornen a necessitar la Mary Poppins. De 

fet, així és com arrencarà aquesta nova història. Es dirà El retorn de Mary Poppins i 

tornarà a tenir el personatge de l’escura-xemeneies, aquí el teniu. 

OFF Molt atents. Fins demà al migdia quan sortiu de casa, pedres a les butxaques. El 

vent bufarà molt fort. Aquesta nit el sentireu xiular de valent, sobretot al Pirineu i 

al camp de Tarragona i terres de l’Ebre. No deixeu cap objecte als balcons o terras-

ses que puguin sortir volant. El temps serà assolellat, però farà més fred que avui. 

Només hi haurà precipitacions al vessant nord del Pirineu i la cota de neu pujarà 

cap als 2.000 metres. Al País Valencià i a les illes, l’ambient serà assolellat, amb 

ventades ben fortes a l’interior de Castelló. A les illes, serà moderat. 

P Avui acabem el programa amb un esquiador una mica diferent. Es diu Filip Flisar i 

ha inventat una manera d’esquiar una mica estrafolària. S’ha passejat per la seva 

ciutat, una ciutat d’Eslovènia, a l’est d’Europa, amb uns esquís als peus i un coet a 

la motxilla. En resum, que anava rapidíssim, i tot per arribar a temps a dinar a casa 

de la seva mare. Amb aquesta idea esbojarrada acabem avui. Recordeu que ens re-

trobem demà a dos quarts de vuit de la tarda aquí, a l’InfoK. Us hi esperem! 
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9.1.3. Un canvi important, el dia del teatre, una festa que ve de l’Índia 

OFF Tallers, ball, escalada, còmics... A on hem anat avui? Què llegeixen al diari, aquests 

nens? Us heu preguntat mai perquè són blaus els barrufets? Preparats! Totes aques-

tes preguntes tenen resposta aquí, a l’InfoK.  

P Benvinguts a l’InfoK. Des d’avui i fins diumenge a Barcelona s’hi fa el Saló del Cò-

mic. Hi trobareu un munt de novetats, però n’hi ha una que és la bomba. Després 

de vint anys, arriben nous còmics de Bola de drac. En Jordi us ho explica, això i la 

resta d’històries i activitats que hi ha trobat. 

R1 Us presentem els alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de l’escola rural de Maials. 

Avui han canviat la classe per la Fira de Barcelona. Han vingut al Saló del Còmic 

perquè tenen un projecte que va d’això: del còmic. Equipats amb boli i bloc, han 

demanat informació tant de personatges clàssics, com el Tintín, com de les últimes 

novetats, com aquest Supercatalà, un superheroi que lluita amb la intel·ligència. A 

veure, nois, quins conceptes, heu après? 

N1 Les vinyetes són els requadres, que estan en els còmics i que a dintre hi ha els di-

buixos i les bafarades. 

N2 N’hi ha de diferents formes que indiquen qui parla i indiquen amb el to de veu que 

ho fan. 

R1 Deixem la colla de Maials que continuïn la investigació i anem a fer un tomb pel 

Saló. Aquesta edició és una autèntica passada, no us la podeu perdre. Hi ha tallers 

per aprendre a dibuixar, una exposició xulíssima dedicada als 70 anys del Lucky 

Luke. Podreu ballar totes les cançons retro de la nova pel·li d’Els guardians de la 

galàxia o utilitzar l’escut de la Dona Meravella per intentar esquivar les boles que es 

llencen amb uns canons. No dubteu a venir disfressats, perquè al Saló ningú no es 

talla. Mireu quines tres superheroïnes ens hem trobat, les coneixeu? I no penseu 

que cal gastar-s’hi gaire per venir ben costumitzat, no. 

N3 He comprat la capa aquesta i després l’he cosit i això ho he fet jo amb goma eva i... 

això són uns guants. 

R1 També hi trobareu botigues amb tota mena de productes dels vostres personatges 

favorits. I còmics, és clar! Són els grans protagonistes del Saló i n’hi ha per a tots 

els gustos. Ep! I una supernotícia. Tornen les aventures de Bola de drac, la història 

continua on es va quedar fa vint anys. I abans d’acabar, una proposta molt agosa-

rada: us atreviríeu a enfilar-vos per aquest rocòdrom? Uf, per pensar-s’ho, oi? 

P Gràcies, Jordi. Cada any, per aquestes dates, Igualada s’inunda de teatre per vosal-

tres. S’hi fa La Mostra, la fira de teatre infantil i juvenil més important de Catalu-

nya. La Núria ha conegut dos fans que no se la perden mai. 

R2 Hem conegut dos superfans de la mostra. La fira de teatre per a nens més impor-

tant que omple els carrers i els escenaris d’Igualada. Són el Jan, que té 10 anys, i la 

Mar, d’11. 

N4 Hola, Mar. 

N5 Hola, Jan. 

N4 Quines obres aniràs a veure a La Mostra? 

N5 Sí, mira, aniré a veure La llavor del foc, i amb els meus germans grans Shake, shake, shake. 
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R2 Ai, em deixeu un moment el diari de La Mostra? És que em sembla que ara fan un 

espectacle que voldria anar a veure. No sé com es diu, un moment... Ah! El buit, 

que és un assaig per a escoles. I anem? Ui, em sembla que ja han començat a pas-

sar. Som-hi! El buit és un espectacle per remoure’ns per dins. Dues companyies de 

dansa s’han unit per posar en un escenari aquest conte inventat per l’Anna Llenas i 

que ha tingut molt d’èxit. La protagonista és una noia que s’enfronta a una gran 

pèrdua. Això li provoca una sensació molt gran a la panxa. Segur que algun cop us 

ha passat quan heu trobat a faltar una persona o alguna cosa que us estimeu molt; 

per això es diu El buit. Moviments de dansa i circ, que les actrius expliquen com 

superar la tristesa. 

N5 Com es preparen els actors? 

A Les actrius i les ballarines fan unes coses increïbles, i això vol dir moltes hores en-

trenant-se per després poder explicar-nos la història. 

N4 Pep, m’ha sobtat molt que una història es pugui explicar tan bé sense haver de parlar. 

A La història que hem vist avui, El buit, és una història que no és fàcil d’explicar, sen-

se paraules, amb moviment, i dins de La Mostra hi ha molts espectacles que parlen 

de coses diferents i explicades de maneres molt diferents. 

R2 Aquest any La Mostra és una mica diferent, perquè dona molta importància als 

espectacles que toquen temes durs, com la guerra, la por o el bullying. I per què? 

Doncs perquè els seus creadors pensen que poden passar-ho bé, tant amb els es-

pectacles que us fan riure com amb els que us fan bullir l’olla. La Mostra arrenca 

avui però durarà fins diumenge. 

OFF Mireu l’alegria de l’equip femení de futbol del Barça. Estan tan contentes perquè 

acaben d’aconseguir passar a la final de la Champions i això no ho havien aconse-

guit mai. Vam guanyar el Rosenberg, un equip de Suècia per 2 gols a 0. I això que 

en aquest equip suec hi juga la Marta, una jugadora que ha estat escollida cinc cops 

com a millor futbolista del món. Les barcelonistes van dominar durant tot el partit, 

però els gols van trigar a arribar fins a la segona part. Només van ser dos, però van 

tenir moltes oportunitats, perquè ja havien guanyat el partit d’anada per 1 a 0. Això 

va obligar les sueques a atacar molt i cometre més errors en defensa. I és que 

aquest Barça femení és imparable; ha guanyat tots els partits que ha jugat aquesta 

temporada de la Champions. 

OFF En concerts com aquest, no hi haurà ningú que els tapi l’escenari. Sabeu per què? 

Doncs perquè són els concerts del Minimúsica, un festival pensat només per a vos-

altres, els nens. La música estarà més baixeta, els concerts seran una miqueta més 

curts i us podreu posar ben còmodes. I qui hi actuarà? Doncs una pila de bandes 

musicals que us faran botar com bojos durant hores. També hi actuaran artistes 

molt coneguts pels grans, però aquesta vegada tocaran expressament per a vosal-

tres, com Maïa Vidal o Pau Riba. A més, també hi haurà tallers, jocs i una zona de 

pícnic per agafar forces. 

OFF Recordeu aquests personatges? I les seves aventures màgiques? Què me’n dieu, de 

la música? Això que sentiu és la banda sonora, és a dir, la música de la pel·li Harry 

Potter i la pedra filosofal, la primera de fins a vuit pel·lícules. Com ja sabeu, totes les 

aventures del jove mag surten dels llibres que va escriure J. K. Rowling. Doncs tot 
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just ara fa 20 anys que l’escriptora anglesa va acabar el seu primer llibre d’aquest 

famós mag amb ulleres. Per celebrar-ho, l’Orquestra Simfònica del Vallès, que està 

formada per més de 40 músics, agafen les cançons de la pel·li en què es basen 

aquest llibre i les tocaran en directe aquest dissabte al Palau Sant Jordi de Barcelo-

na. Però això no és tot: el públic, mentre escolti l’orquestra, veure la pel·li sencera 

en una superpantalla. Quina experiència més màgica, oi? 

P Continuem parlant de cine. Una de les estrenes d’aquesta setmana té molta història. 

Una història que va començar fa més de 50 anys. 

R3 Vosaltres barrufeu la història barrufeta? Si no enteneu de què parlem, us cal un 

repàs per la història d’Els barrufets. Des del 1958, fa gairebé 60 anys, que barrufem 

amb ells. Se’ls va inventar Peyo, que en realitat es deia Pierre Culliford, i era un 

dibuixant de còmics de Bèlgica, un país del nord d’Europa. El seu nom original és 

Schtroumpfs, una paraula inventada; costa una mica de dir, oi? Primer van aparèixer a 

la revista Spirou, que vol dir ‘esquirol’, en un còmic que parlava de dos nens, el Mit-

jà i el Trencapins. A Catalunya, els podíem llegir a la revista Cavall Fort. Mireu, van 

tenir molt d’èxit, i de seguida també els tenim en còmics, pel·lis i, més tard, per la 

tele. Sort de l’Albert Jané, que ens els va traduir, perquè al principi Els barrufets no-

més parlaven en francès. Per cert, en català barrufet vol dir ‘follet entremaliat’, però 

el que segur que no sabíeu és per què són de color blau. És perquè en Peyo va 

pensar que si els feia vermells, semblarien enfadats; si els feia grocs, semblarien 

malalts, i si els feia verds, la gent els confondria amb marcians. Els barrufets, a 

més, estan molt enfeinats. Cadascun té un ofici: hi ha el psicòleg, el policia, el 

pastisser, el pintor. L’única que no té professió és la barrufeta, però no us preo-

cupeu, l’anirà a buscar a la seva nova pel·li, Els barrufets. El poble amagat, que a més 

a més s’estrena aquest cap de setmana. Sembla, a més, que els barrufets viuran 

una gran aventura. 

OFF S’acosta el cap de setmana i ja tenim aquí un nou canvi de temps. Aprofiteu la 

tranquil·litat de divendres al matí, perquè a la tarda començaran a arribar ruixats 

que travessaran tot el país. Dissabte, el dia serà un pèl insegur, sobretot a les com-

arques de Girona i Barcelona i a la Vall d’Aran. Bufarà el mestral a l’Ebre i tramun-

tana a l’Empordà. Diumenge serà assolellat fins al migdia. Després arribaran noves 

pluges a les comarques gironines. Al País Valencià i a les illes Balears divendres de 

cel variable; dissabte amb ruixats a Menorca i al nord de Mallorca, i diumenge, cel 

variable arreu, amb núvols amenaçadors al nord de les illes. La tramuntana bufarà a 

les illes des de dissabte a la tarda. 

P L’Andry, un esquiador de divuit anys, acaba d’aconseguir una pirueta que no sabia 

fet mai abans: un quàdruple mortal de 1.800 graus. Aquest nom t’han complicat vol 

dir que ha fet quatre girs sencers a l’aire i cinc rotacions abans de tocar a terra. 

Aquest salt és tan i tan especial que ja porta unes 100.000 visites a la xarxa. A veure 

què us sembla a vosaltres. I recordeu que ens retrobem dilluns a dos quarts de vuit 

de la tarda aquí, a l’InfoK. Us hi esperem! 
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9.1.4. Còmics i molt més, superfira de teatre, tornen els barrufets 

OFF Sabíeu que els dinosaures també tenen arbre genealògic? Com s’ho feien al teatre 

quan les actrius estaven prohibides? Us voleu empastifar de colors? Doncs no us 

perdeu l’InfoK, que comencem. 

P Benvinguts a l’InfoK. Avui comencem parlant-vos de dinosaures, que sabem que a 

molts de vosaltres us encanten. Sabíeu que els científics acaben de fer una desco-

berta que podria canviar moltes coses? La ciència és això: anar avançant i no donar 

res per suposat, perquè a mida que els experts van trobant pistes, també han d’anar 

canviant les seves teories. Doncs atents, perquè ara us expliquem quin ha estat 

aquest últim canvi. 

R1 Sabeu el que és un arbre genealògic? Potser per algun treball del col·le heu hagut de 

fer el de la vostra família. És com un arbre on el tronc sou vosaltres i els vostres 

germans i a les branques de sobre hi ha els pares i els oncles, i més amunt els avis. 

O sigui, és com un plànol dels vostres avantpassats. Ja ho veieu, tots els éssers vius 

tenen el seu arbre, i fins i tot també els que es van extingir fa milions d’anys, com 

ara els dinosaures. Doncs ara resulta que l’arbre genealògic dels dinosaures podria 

canviar. Fins ara, la família dels dinosaures tenia tres grans branques: els saudopo-

domorfs, com ara els titanosaures de coll llarg, que van viure a Catalunya, els terò-

podes, els grans carnívors com el T. Rex, i els ornistisquis, com els triceratops. Els 

científics pensaven que els dos primers eren cosins, i els agrupaven a la família dels 

saurisquis. Però ara, uns investigadors britànics diuen que no, que en realitat els 

cosins serien els teròpodes i ornistisquis, que formarien la família dels or-ni-tos-cè-

lids. O sigui, que els sauropodomorfs es quedarien solets. L’explicació és que fa 

trenta anys, quan es van començar a classificar els primers fòssils de dinosaure que 

s’havien trobat, els van diferenciar en dos grans grups segons els ossos dels malucs. 

Si els malucs s’assemblaven al d’un llangardaix, els classificaven a la família dels 

saurisquis, i si el maluc semblava d’un ocell, els posaven a la família dels ornistis-

quis. Però al llarg dels anys han aparegut moltíssims fòssils més, i els científics han 

sabut més detalls que els han fet canviar una mica de parer. Per als superespecialis-

tes, tot això és molt important, i potser vosaltres algun dia us ho trobareu al vostre 

llibre de medi. Però de moment no cal que us aprengueu tots aquests noms horro-

rosos; quedeu-vos només amb la idea que sota terra encara hi queden moltíssims 

fòssils per descobrir, i la pròxima gran troballa potser la podreu fer vosaltres. 

P I tant! Avui dia el carbó només es fa servir per fer barbacoes. Antigament, abans 

que hi hagués electricitat, servia per a moltes més coses, per escalfar la casa, per 

cuinar, per fer llum o per fer anar grans màquines de valor, com ara vaixells o trens. 

El carbó pot ser mineral, si s’extreu de mines, o també vegetal, si es fa a partir de la 

llenya. La gent que es dedicava a fer-ho eren els carboners, i hi ha un poble al Va-

llès Oriental que cada dos anys els dedica una festa en què recorda aquell ofici i la 

manera tan curiosa que tenien de fer el carbó. El Jordi hi ha anat i ens ho explica. 

R2 Hem demanat als alumnes de cinquè i sisè de l’escola L’estelada de Cànoves i Sa-

malús que ens ensenyin la Carbonera, una de les festes més tradicionals. Som al peu 

del Montseny i aquí, en aquests boscos, hi tenien una tradició: els carboners, un 
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antic ofici que consistia a fer carbó vegetal, o sigui, a base de llenya. El feien amb 

una carbonera, una gran pila de troncs tapada amb molsa i terra. A dintre s’hi en-

cenia un foc i es deixava cremar molt a poc a poquet per obtenir el carbó. Però 

quina mena de fusta és la millor? 

N1 El tronc és d’alzina, que l’alzina té un avantatge. Quan vas a buscar la llenya al bosc 

per fer la carbonera, només talles trossets petits, coses més o menys així, de les 

branques. Creix molt ràpid l’alzina i se suposa que dintre de dos anys, quan la tor-

nin a fer, la podran agafar una altra vegada del mateix arbre.  

R2 I com és que la fusta no es crema del tot i es converteix en carbó? 

N2 Doncs perquè si hi entrés molt aire, es cremaria. Clar, i com que està tapat amb la 

terra humida d’altres carboneres, encara que no es crema, sinó que es carbonitza, 

bueno, aquest és com el secret. 

R2 I quan saben que el carbó ja està llest? 

N3 Doncs ho saben perquè el fum, quan surt molt blau, vol dir que allò ja està fet. Si 

en surt molt, i molt espès, vol dir que encara no està fet, que s’està fent. 

R2 Passades les tres setmanes, la carbonera s’evapora i a dintre hi ha el carbó, que ara 

servirà per fer unes bones barbacoes. Després es fa la festa i fins i tot es canta 

una cançó. 

P Molt bé, Jordi, us la sabíeu tota sencera! Avui és el Dia Mundial del Teatre. Cada 

any, una persona del món del teatre escriu un missatge. Enguany li ha tocat a Isabe-

lle Huppert, una actriu francesa que en seu missatge ha dit que, per a ella, el teatre 

representa l’amistat entre els pobles. I és que de teatre n’hi ha a tot el planeta i gai-

rebé en totes les èpoques. Per això, avui li dediquem el Piriscopi. 

R3 Teatre és una persona o un grup de persones que fan un espectacle. El teatre pot 

ser sense text, com la mímica, o amb un text literari. Ser o no ser, aquest és el dilema... 

El teatre ha existit pràcticament des de sempre. En el seu origen, estava relacionat 

amb el culte als déus. Oh, déus del cel, déus de la pluja i el llamp, feu que plogui! Fa més de 

2.000 anys els grecs ja tenien teatres per a més de 12.000 persones. A l’edat mitjana, 

a Catalunya, hi havia joglars, uns senyors que entretenien la gent amb cançons, jocs 

i poemes, i festes populars, com el Carnestoltes, emparentades de prop amb el tea-

tre. Llavors, la religió cristiana començà a fer servir el teatre especialment per Set-

mana Santa, quan es representaven bocins de les seves històries. Un tipus de teatre 

molt conegut va ser la Commedia dell’Arte, que va néixer a Itàlia al segle XVI. Us de-

uen sonar els seus personatges, sempre els mateixos: la Colombina, l’Arlequí, el 

Pedrolino o el Pantalone, a qui, per cert, li devem la paraula pantaló per com anava 

vestit. Shakespeare i Molière, dos dels dramaturgs més importants de la història, es 

van inspirar en aquestes obres improvisades per escriure les seves. 

Has dit dramaturgs? Sí, home! Els que escriuen teatre. Ah!, i saps que en aquella èpo-

ca a les dones no les deixaven fer d’actrius, i els homes s’havien de disfressar d’elles 

per poder representar l’espectacle? Passada aquesta època, es van construir els tea-

tres amb sostre com els que coneixeu avui en dia. Es van formar les primeres com-

panyies i fer d’actor o autor teatral es va convertir en una professió. 

Sabeu per què els actors, per desitjar-se sort, es diuen molta merda? Quan la gent 

anava en carruatges o en cavall per veure espectacles, el deixaven a fora del teatre; 
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com més cavalls hi havia, més cacona deixaven al carrer. Per això, molta merda signi-

ficava que molta gent havia anat al teatre i així tindrien diners per pagar la compa-

nyia. I atents a aquests noms i a aquestes cares: Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol i 

Josep Maria de Sagarra. Tres superdramaturgs catalans. Sabeu quina és la ciutat 

amb més teatres i seients per veure teatre de tot el món? Nova... Nova Deli de 

l’Índia, no. Nova Orleans, tampoc. Que ja saben la resposta fa estona. Ja saben, 

esclar, que és Nova York.  

P Si entreu dins la nostra pàgina web, hi trobareu un munt d’obres de teatre pensades 

expressament per a vosaltres que podeu veure arreu de Catalunya. Així doncs, no 

teniu excusa per no anar-hi. I ara, el temps. 

OFF Aquests dies, us deveu pensar que el temps s’ha tornat boig. Després de les pluges i 

nevades del cap de setmana, donem la benvinguda a dies més tranquils. Dimarts 

serà un dia assolellat a tot el país, només hi haurà algunes boires a algunes valls i 

planes de les comarques interiors i algun núvol cap al golf de Roses. Tot plegat, 

sense massa importància. A la tarda, també podreu veure més núvols sobre les mun-

tanyes, i podrà caure algun petit ruixat al Ripollès, a la Garrotxa i al nord d’Osona. 

En general, però, farà molt de sol i les temperatures seran agradables. Al País Valen-

cià i a les illes, també hi farà sol. Només a les muntanyes de l’interior de València hi 

apareixeran a la tarda alguns núvols, però no patiu, que seran del tot inofensius. 

P Avui ens acomiadem ben empastifats. Aquest cap de setmana, a Sabadell, s’hi ha fet 

la festa del colors. És una manera de celebrar que comença la primavera. A l’Índia, 

al país de l’Àsia on va néixer aquesta festa, en diuen Holi, i sempre se celebra per 

aquestes dates, entre el març i l’abril. Recordeu que ens retrobem demà a dos 

quarts de vuit de la tarda aquí, a l’InfoK. Us hi esperem! 

9.1.5. El llibre que ha canviat mirades, un segle després!, una celebració especial 

OFF Us heu sentit mai diferents de la resta? En Patrick segueix les passes del seu besavi. 

Sabeu fins on? Per què Messi aixeca la seva samarreta? Busquem totes les respostes 

a l’InfoK d’avui. Comencem. 

P Benvinguts a l’InfoK. Què? Com vau celebrar el Sant Jordi? A l’InfoK en vam fer un 

especial dijous passat, però avui no volem deixar de parlar-ne. Per exemple, volem 

que conegueu la R. J. Palacio, l’autora de Wonder, un dels llibres que sabem que us 

agraden més. Aquest cap de setmana ha estat a Barcelona i s’ha reunit amb alguns 

dels seus fans. Mireu-ho! 

R S’ha traduït a 43 llengües de tot el món i l’han llegit més de 5 milions de lectors. És 

Wonder, una història molt dura sobre un nen de 10 anys que té la cara desfigurada i 

que va a l’escola per primera vegada, on no el reben massa bé. L’autora d’aquesta 

novel·la de tant d’èxit, la R. J. Palacio, viu als Estats Units, però ha travessat l’oceà 

Atlàntic per ser en una llibreria a Barcelona aquest Sant Jordi. Està plena de fans de 

Wonder, alguns de molt especials: nens i joves que, per alguna raó o altra, s’han sen-

tit alguna vegada diferents de la resta, com l’August, el protagonista de la novel·la. 

N1 Va ser el primer llibre de text que em vaig llegir, perquè, és clar, tenia 11 anys i no 

m’agradava gens llegir, només llegia còmics. Saber que un personatge de ficció li 
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podia passar el mateix que a mi, que lo meu no era tan estrany, va ser com una aju-

da, com una guia per tirar endavant. 

R Aleshores l’Aina patia bullying a classe i tots els seus companys li feien la vida im-

possible. Wonder la va ajudar a superar-ho. 

A El problema no el tenen ells, sinó per com els veiem els altres, i potser Wonder ha 

canviat algunes mirades. 

R I és que un dels secrets de l’èxit de Wonder és que crida alt i fort a ser amables amb 

els altres, però sense ser un drama ensucrat ni pesat; al contrari, amb sentit de 

l’humor. 

A Aquest petit llibre sobre aquest noiet ha remogut moltíssima gent i ha inspirat mol-

ta gent a ser una mica millors. 

R Mentre dedicava alguns llibres als seus fans, li demanaven que escrigui més sobre 

l’August. 

A Les he dicho ya que lo voy a hacer a los niños y creo que tengo que, bueno, tengo 

que hacerlo... 

R Vaja, que hi haurà nou llibre, però caldrà esperar una mica perquè ara n’està aca-

bant un que parla d’amor. 

P I ara volem explicar-vos la història d’un explorador i del seu besnet. Us imagineu 

acabar una aventura que va començar el vostre besavi fa més d’un segle? Doncs 

això és el que ha fet en Patrick, però comencem des del principi. 

R Doneu-me una S, doneu-me una H, doneu-me una A, doneu-me una C, en fi... 

Doneu-me totes les lletres per escriure Shackleton i us donaré el nom d’un dels 

exploradors més valents i aventurers que hi ha hagut mai. Aquí el teniu, ben repen-

tinat i amb una mirada que diu: «On hi ha un desafiament? Va, que m’hi tiro de 

cap». L’any 1914, fa més d’un segle, en Shackleton va tenir la idea de fer una cosa 

que no havia fet mai ningú: creuar l’Antàrtida. Com que no podia fer-ho sol, va 

posar aquest anunci en un diari britànic per trobar els seus companys. L’anunci, 

traduït al català, deia més o menys això: «Es busquen homes per a un viatge peri-

llós. Sou baix. Fred extrem». Què? Us venen ganes d’anar-hi? Doncs molts aventu-

rers s’hi van apuntar i... apa! Cap a l’Antàrtida, que hi falta gent. Però la missió es 

va complicar. El vaixell on anaven va quedar atrapat pel gel i es va trencar. En Sha-

ckleton i un petit grup van anar a buscar auxili, i finalment, després de prop de dos 

anys, tots van ser rescatats sans i estalvis, i van poder tornar a casa. Shackleton va 

morir anys després, sense haver pogut completar la seva gran aventura, però ara, 

més d’un segle després, el seu besnet ho ha fet per ell. Es diu Patrick Bergel, i tot i 

que no és un aventurer com el seu besavi, no s’ho va pensar dues vegades. Una 

marca de cotxes li va oferir seguir les seves passes. I és que els temps han canviat 

molt i ja no es tractava de creuar l’Antàrtida en trineus tirats per gossos, sinó en un 

modern vehicle tot terreny amb totes les comoditats modernes, i l’ajut del GPS i les 

telecomunicacions més sofisticades. Perquè us en feu una idea, aquest és el conti-

nent antàrtic, i els puntets vermells marquen la ruta que ha seguit el viatge del bes-

net de Shackleton des d’una punta fins a una altra, passant pel pol sud. En total, 

5.800 quilòmetres. Per fer-ho han trigat 30 dies, travessant zones per les quals mai 

no hi havia passat ningú, i han hagut d’aguantar temperatures de fins a 28 graus 
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sota zero. Brrrr, quin fred, oi? Segur que en Shackleton hauria estat molt orgullós 

de tenir un besnet tan valent com ell.  

OFF Som a la Lazy Beach, o sigui, a la platja de la mandra. Aquest lloc tan xulo el tro-

bem a les illes Koh Rong Sangloem, que són a Cambodja, un país del sud de l’Àsia. 

Hi hem anat perquè una revista de la ciència i la naturalesa, National Geographic, l’ha 

triat com una de les 21 platges més boniques del món. Però no només per això. 

Mireu, tot i que la platja té aquesta sorra tan fina i aquesta aigua tan transparent, 

sovint s’omplen de plàstics que els humans llancem al mar. Fixeu-vos quin munt de 

brutícia! Les persones que viuen en aquestes illes dediquen una hora cada dia a 

netejar la platja. Així han aconseguit que la Lazy Beach sigui encara més bonica. Ja 

ho sabeu, per tenir llocs superbrutals, hem de cuidar-los moltíssim! 

OFF2 Encara que no ho sembli, això que veieu és un tractor. L’han disfressat per partici-

par en una cursa que es fa cada anys a Tailàndia, un país d’Àsia. Allà es cultiva gran 

part de l’arròs que es menja arreu del món, i és una feina molt dura al camp i es 

passen moltes hores sota el sol. Però un cop a l’any canvien el camp per aquesta 

cursa esbojarrada. Prepara’ts, llestos, ja! Els tractors es converteixen en cotxes de 

carreres i han de superar un munt d’obstacles, com l’aigua i el fang. Al final 

l’arribada a la meta ha estat molt igualada i el guanyador ha quedat així, xop i ple de 

fang. 

P Potser avui molts de vosaltres heu anat al col·le amb samarretes del Barça o del 

Madrid. Ahir es va jugar el clàssic, el partit que enfronta aquests dos equips tan 

potents de la Lliga, i segur que ja gairebé tots sabeu que va guanyar el Barça a 

l’últim minut. La Irene ens ho explica. 

R Així celebraven els jugadors del Barça la gran nit del seu equip al vestuari del Ber-

nabéu. I també ho celebrava Neymar des de casa, que estava sancionat, amb vídeo. 

Ningú podia amagar l’alegria de vèncer l’etern rival i de quina manera: en temps de 

descompte. També hi va haver petons. Messi estava tan eufòric que va voler ense-

nyar a tothom la seva samarreta. A més de fer el gol de la victòria, era el seu gol 

número 500. 23 han estat contra el Madrid. 500 celebracions però poques com 

aquesta. Potser també hi va tenir a veure que va rebre de valent durant tot el partit. 

Conseqüència d’aquest cop, es va passar molta estona amb un protector per aturar 

la sang. Tot i la rivalitat, els jugadors, al camp, es van saludar esportivament, fins i 

tot Leo Messi i Cristiano Ronaldo, amistosament, sí, però sense arribar a això [graf-

fiti de Messi i Ronaldo fent-se un petó]. A més a més, era un Madrid-Barça que 

també podia deixar els blaugrana KO a la lliga. Si perdien aquest partit, es posava 

molt pelut quedar campions. Amb aquesta victòria, encara hi ha esperança per als 

blaugrana. Hi va haver cinc gols, però també moltes aturades, fins a 12 xuts va pa-

rar el porter del Barça. Tots dos porters van fer molt bona feina per mantenir la 

porteria sense més gols. Alguns, però, no van poder acabar tot el partit. El jugador 

del Madrid, Sergio Ramos, va ser expulsat com ja li ha passat algunes vegades con-

tra el Barça. I al final del partit, l’últim gol de Messi en l’últim sospir va deixar eufò-

rics uns i fets pols als altres. Queden pocs partits per acabar la lliga i la incògnita és 

qui dels dos equips aixecarà el títol. 

OFF Després d’un Sant Jordi magnífic, s’acosta un canvi de temps contundent. Us ho 
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explicarem com si fóssim cuiners. Dimarts ens arriba el primer plat amb cel cada 

cop més ennuvolat i amb pluges al migdia a les comarques de Lleida. Durant la 

tarda i vespre caldrà obrir el paraigua a tot l’oest del país. Al vessant sud del Pirineu 

serà on més plourà. El segon plat arribarà demà cap al tard, on la temperatura co-

mençarà a davallar. Dimecres ja notarem, clarament, la fresca. Al País Valencià el 

cel estarà cada cop més tapat i amb pluges a partir del migdia sobretot a les comar-

ques interiors. A les illes, dia de cel variable; temperatures més altes. 

P Avui acabem amb més Sant Jordi, amb més llibres. Hem volgut preguntar-vos qui-

nes són les històries que més us han marcat al llarg de la vostra vida. Igual que 

l’Aina, fa un moment, ens deia que Wonder li va modificar la manera de veure les 

coses. Segur que vosaltres també teniu experiències semblants amb algun llibre. 

Doncs expliqueu-nos-ho: quin llibre us ha marcat i per què. Només heu d’entrar a 

la nostra pàgina web per fer-nos-ho arribar. De moment, us deixem amb les res-

postes de la Clàudia, l’Anaia, l’Arnau, el Nicolás i el Bernat. Recordeu que ens re-

trobem demà a dos quarts de vuit de la tarda aquí, a l’InfoK. Us hi esperem! 

N2 A mi el llibre que m’ha marcat és El noi del pijama de ratlles de John Boyne, perquè és 

el primer llibre que vaig llegir i em va fer sentir més gran. T’ensenya lo afortunat 

que ets. 

N3 Jo crec que el llibre que més interès m’ha generat és El diari d’Anna Frank, perquè 

m’interessa molt la Segona Guerra Mundial i d’aquesta manera m’informo i ho visc 

en primera persona. 

N4 A mi el llibre que més m’ha marcat ha sigut Els acudits més extraràtics 4, perquè un 

dia em vaig enfadar amb la meva germana perquè no em deixava jugar amb ella, i 

me’n vaig anar a la meva habitació a llegir un llibre. Em vaig posar a riure i vaig 

pensar: «Calla, que a la meva germana també li farà riure», i va riure i ens vam per-

donar. 

N5 Doncs, sens dubte, el llibre que ha marcat la meva infantesa és La història intermina-

ble, un clàssic de Michael Ende, que em va regalar la meva besàvia i que, bueno, és 

perquè té un valor sentimental per mi, perquè me’l va regalar ella, i em va transme-

tre les idees que no perquè pensi la gent de tu és el que t’ha d’importar, sinó que la 

teva pròpia personalitat t’ha d’agradar a tu i no als demés. 

N6 Momo de Michael Ende volia transmetre un missatge, i aquest missatge era que els 

lectors, que érem nens, aprofitéssim ara que érem nens per quan siguem grans, no 

podrem perquè estarem molt enfeinats, i això em va ajudar molt a mi, perquè abans 

jo era com un gran, jo abans no sabia què fer quan tenia temps lliure. 

9.1.6. El refugi d’una heroïna, el dia dels pingüins, un esport contra l’avorriment 

OFF Sabíeu qui va viure en aquesta casa tan velleta? I per què són blancs i negres els 

pingüins? I si us preguntem què és el... a veure, cable wakeskate? No patiu, que us ho 

responem tot aquí, a l’InfoK. 

P Benvinguts a l’InfoK. Avui comencem el programa amb una d’aquelles heroïnes que 

ens agraden tant: Rosa Parks, us sona? Sabíeu que hi havia una època en els Estats 

Units en què blancs i negres no podien compartir els mateixos lavabos, seients 
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d’autobús, piscines o escoles? Aquesta és l’època que li va tocar viure a la Rosa 

Parks, i en part, gràcies a ella, les coses han canviat molt. Avui, la Rosa Parks torna 

a ser notícia. Us expliquem per què. 

R A aquesta casa tan vella, li ha anat pels pèls. Una màquina excavadora l’havia de 

tirar al terra, però un grup de voluntaris han suat de valent per salvar-la. L’han 

desmuntat amb molta cura i l’han portat amb barco des de Detroit, la ciutat dels 

Estats Units on era, fins a Berlín, a Alemanya. Se l’ha quedat un artista nord-

americà que viu ara en aquest país. L’ha reconstruït peça per peça, però per què 

s’ha pres tantes molestes, amb aquesta casa tan feta pols? Doncs perquè forma part 

de la història i li fa molta ràbia que desaparegui. Va ser el refugi d’una superheroïna, 

però d’aquelles que van sense capa i que no tenen superpoders. Aquí la teniu: es 

deia Rosa Parks, i fa uns 60 anys, va ser molt valenta. Imaginem que aquesta és 

Rosa Parks i que som al 1955, al sud dels Estats Units. Tot passa dins d’un autobús 

com aquest. La llei deia que la part del davant era per als blancs, i la del darrere, per 

als negres. I què va fer, Rosa Parks? Doncs posar-se enmig, que era una zona com-

partida i no aixecar-se per deixar seure un blanc, i això estava prohibidíssim. Tant, 

que van posar la Rosa a la presó. Això va fer enfadar moltíssima gent. Per comen-

çar, les persones negres van deixar de fer servir els autobusos durant més d’un any. 

I no només això, també van començar a organitzar-se per protestar. Lluitaven per 

canviar les lleis. Eren lleis molt injustes perquè desafavorien els negres respecte els 

blancs, com si uns fossin més que els altres. Abans dels transports, els negres havi-

en d’estar separats dels blancs en molts altres llocs: a les escoles, a les cases, als 

restaurants o, fins i tot, als lavabos públics. Quines lleis més bèsties, oi? Per sort, la 

Rosa Parks i la resta de valents que la van seguir van aconseguir canviar les coses i 

ara ella i la seva història surten a tots els llibres de text de les escoles dels Estats 

Units. Ara les lleis ja no són com les d’aquella època, però tot i això a les Roses 

Parks del futur encara els queda molt per fer. 

P Avui, 25 d’abril, és el Dia Mundial del Pingüí, i a l’InfoK us hem volgut fer una llista 

amb cinc curiositats imperdibles, impressionants i imprescindibles d’aquests ani-

mals. Aquí la teniu. 

OFF Preneu nota, perquè comencen els cinc secrets per saber-ho gairebé tot de la vida 

dels pingüins. 

OFF2 Per què són de color blanc i negre? 

OFF No perquè estiguin a punt d’anar de casament i van vestits elegants, sinó per prote-

gir-se dels depredadors. Aquests dos colors els ajuden a camuflar-se dels animals que 

els volen caçar. Així poden fugir, com quan vosaltres us escapeu d’entrar la dutxa. 

Quan ells són dins l’aigua, els depredadors, que els passen per sobre, veuen la seva 

esquena que és negra i es confon amb el fons fosc del mar. I els que els passen per 

sota, veuen la seva panxolina blanca i es confonen amb la claror que ve de l’exterior. 

OFF2 Per què tenen ales i no volen? 

OFF Tenen ales perquè són aus, però les han adaptat a la seva gran habilitat, que és ne-

dar. Són uns excel·lents nedadors. De fet, quan el Michael Phelps els veu es posa a 

tremolar, i com que bàsicament s’alimenten de peixos i petits crustacis, no necessi-

ten volar per alimentar-se. 
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OFF2 Per què no tenen fred? 

OFF Doncs tenen petits secrets. Els seus anoracs són les plomes; a més a més, entre les 

plomes i la pell, s’hi crea una capa d’aire calent que funciona com si portessin cale-

facció incorporada. I això no és tot, també fabriquen un oli especial, que 

s’escampen pel cos i els protegeix la pell com si portessin un impermeable. 

OFF2 Qui cova els ous? 

OFF Aquesta feina se la reparteixen el mascle i la femella. Quan un cuida els ous, l’altre 

va a buscar menjar. Un cop surten de l’ou, els petits pingüins es queden sols dins 

del niu. Per això costa moltíssim veure un pingüí nadó. 

OFF2 Es casen els pingüins? 

OFF En general, als pingüins els agrada viure sempre amb la mateixa parella. Fins i tot 

tenen una supercoreografia tan currada com les de la Beyoncé. Es posen fent rot-

llana i així es protegeixen uns dels altres del fred. 

R El projecte de final de carrera de bioenginyeria de l’Abdul és molt especial. Ha disse-

nyat i fabricat amb una impressora 3D un braç artificial. I el nom de la destinatària 

l’han escrit ben clar: Isabella. Ella és una nena de 10 anys que va néixer sense el braç 

esquerre i que tenia un somni: tocar el violí. Ara, amb l’invent de l’Abdul, ho tindrà 

una mica més fàcil, ja que l’articulació està dissenyada expressament per poder tocar 

aquest instrument. L’hi acaben de donar i de moment ja ha començat a practicar. 

OFF Heu vist mai com mengen les balenes blaves? Uns científics han aconseguit gravar 

aquest moment amb un dron, una cosa molt difícil, excepcional. Mireu, no us el 

perdeu! La balena s’apropa a un banc de krill i se l’empassa tot sencer. Nyam! El 

krill és un crustaci molt semblant a les gambes, però molt més petit. Les balenes 

blaves tenen una feinada per alimentar-se. Normalment neden a 11 quilòmetres per 

hora, però perquè tinguin temps a empassar, han d’anar més lentes, a 2. Frenen 

obrint molt la boca i fan molt d’esforç, això que només s’aturen si el banc de krill 

és prou gran. Ho veieu? Aquest és petit i passa de llarg. I acabem amb aquesta 

imatge tan característica: la nostra balena traient aigua. 

OFF El millor seria que deixéssim de fer servir bosses com aquestes, d’un sol ús. El plàs-

tic contamina moltíssim, perquè no es desfà i acaba acumulant-se al mar i provo-

cant la mort de milers de peixos i d’ocells. Però ara, un centre d’investigació espa-

nyol pot ser que hagi trobat una solució: han descobert que el cuc de larva de la 

seda, que viu als ruscos i menja cera i mel, es cruspeix aquests plàstics sense que li 

passi res. Ara els investigadors treballen per saber la manera com funciona els bu-

dells dels cucs i poder trobar la fórmula per eliminar els plàstics de la mateixa ma-

nera ben natural. Mentre la troben, recordeu-ho, prou bosses de plàstic, sisplau! 

P I ara una pregunta: quins esports veieu a la televisió? Té molta audiència el futbol, 

però d’esports n’hi ha molts més. Un és el wakeboard, i Catalunya en tenim una 

campiona mundial de només 11 anys. Si voleu conèixer la Telma i en què consisteix 

aquest esport, us ho expliquem ara mateix. 

R Aquesta és la Telma. Té 11 anys i quan arriba el bon temps, es fica a l’aigua per 

entrenar i patinar-hi a sobre. Va començar fa cinc anys. Li ha anat tan bé que l’any 

passat a Mèxic es va proclamar campiona del món de cable wakeskate. Què és això 

de cable wakeskate? Doncs és el que està fent ella ara mateix, anar estirada en un 
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cable patinant per sobre l’aigua sobre una planxa similar a un monopatí sense fixa-

cions a on agafar el peus. Per si això fos poc, la Telma també juga a bàsquet amb el 

Barça i el Viladecans. Què li agrada més? 

N Sí, m’agraden les dues coses. Sí, no sé... les dues per igual. 

R La Telma també competeix amb la modalitat en què es porten fixacions als peus i 

puja per damunt de murs fent virgueries com aquestes. Aquest esport que practica 

la Telma va néixer als Estats Units fa uns 30 anys. Resulta que un surfista s’avorria 

a la platja perquè aquell dia no hi havia onades. Llavors, amb uns amics, van agafar 

una llanxa, li van posar una corda al darrere i va començar a fer surf aprofitant 

l’estela, i així va néixer el wakeboard; wake vol dir, precisament, ‘estela’, i board vol dir 

‘planxa’. Els practicants d’aquest esport no només s’entrenen dins de l’aigua, molts 

dels trucs que fan els proven abans en terra ferma. 

N Quan faig trucs, per exemple, quan no em surten aquí, a l’aigua, doncs els provo al 

llit elàstic i quan veig que ja em surten prou bé, ho provo, i si no em surten, altre 

cop, i fins que surti, no paro. 

R Pega salts al llit elàstic, dins de l’aigua, lliscar-hi per sobre. Sona divertit, oi? Si ho 

voleu provar, hi ha prop de mitja dotzena de llocs de Catalunya on es pot fer wake 

estirats per cable; estirats per llanxa, encara en són molts més. 

P I ara us volem ensenyar el que van gravar uns muntanyencs bascos mentre camina-

ven pel Pirineu. Els heu sentit? Al·lucinen, perquè de cop senten un soroll molt 

bèstia: és una allau de neu que baixa. Mireu-la. Per sort, es van poder aturar a temps 

i van poder veure com passava just pel seu costat. Si us hi fixeu, és una neu una 

mica bruta. La raó és que quan fa més calor o plou dalt de les muntanyes, la neu es 

comença a desfer i es transforma en una massa que arrossega més aigua, terra, ro-

ques i arbres arrencats. És el tipus d’allau més perillosa que hi ha, perquè s’endú tot 

el que troba per davant. Aquests muntanyencs van tenir molta sort. Si mai us tro-

beu en una situació similar, el més prudent és allunyar-se’n al màxim. 

OFF Creieu-nos. Ja tenim aquí el canvi de temps i anirà més durant les pròximes hores i 

sobretot demà. Dimecres serà un dia per no perdre de vista el paraigua a les com-

arques de Barcelona i Girona. Al camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre tin-

drem núvols amenaçadors i ruixats. Al Pirineu tornarà el fred, amb neu en cotes de 

només 800 metres a la Vall d’Aran i al nord del Pallars Sobirà. El sol només es veu-

rà a estones, al pla de Lleida. Oblideu-vos de la calor; les màximes més altes ronda-

ran els 18 graus. A les illes i al País Valencià, dia de cel cobert. Les pluges cauran 

durant la tarda a les comarques interiors del País Valencià. A les Balears hi plourà 

ben poc: temperatures avall. 

P I avui acabem amb un artefacte del futur. Es diu flyer, que vol dir ‘volador’, i és com 

un dron, però molt més gran i amb un tripulant. Està pensat per volar per sobre de 

l’aigua, té vuit hèlices i diuen que és superfàcil de pilotar. L’ha ideat un dels inven-

tors de Google i diu que està segur que d’aquí a uns anys tots anirem amb cotxes 

voladors. Això no ho tenim molt clar, però de moment us deixem amb les imatges 

d’un vol de prova del flyer. Recordeu que ens retrobem demà a dos quarts de vuit 

de la tarda aquí, a l’InfoK. Us hi esperem! 
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9.1.7. Els refugiats 

P Bona tarda. Aslan, Hala i Omar és el nom de tres nens, tres nens que coneixerem 

una mica millor al llarg del programa d’avui. Com veieu l’InfoK d’avui és una mica 

especial. A més de ser més llarg que els altres dies, el dediquem tot sencer a un sol 

tema: als refugiats. Potser aquest estiu heu vist que els informatius dels grans parla-

ven de moltes famílies que han hagut de marxar de casa i travessar mig Europa. 

Són gent que busca refugi, perquè al seu país, que és Síria, hi ha una guerra. El que 

ha passat aquest estiu és tan bèstia, que ja tothom parla d’un fet històric. Però 

abans de començar el nostre especial, volem que veieu unes imatges. Us serviran 

per entendre per què tota aquesta gent s’ha vist obligada a marxar de casa. Mireu. 

Som en una classe de nens de primària de Síria. El profe els està gravant amb una 

càmera perquè preparen un treball. De sobte, se sent un soroll fortíssim a fora. Els 

alumnes de seguida s’amaguen sota la taula i els vidres de les finestres queden esmi-

colats. Sabeu què ha passat? Doncs que ha caigut una bomba a tocar de l’escola. Per 

sort, aquesta vegada no ha fet mal a ningú. Tots els nens estan bé, però us imagineu 

que vosaltres estiguéssiu a classe i dia sí i dia també us passessin aquestes coses? Oi 

que no us sentiríeu gens segurs? Doncs això és el que fa que molts d’aquests nens i 

les seves famílies hagin abandonat el país. Fugir, ser refugiat, no és mai un plaer, sinó 

una obligació, és a dir, una necessitat. Ja veieu que aquest especial no el presentaré jo 

sol aquí al plató. Ens acompanyen alguns dels nens que ens han enviat, tal com vam 

demanar, preguntes i dubtes sobre el tema. Ells venen de Palafrugell, Ullastrell, Fi-

gueres, el Prat de Llobregat i Barcelona. Benvinguts! Bona tarda. Com esteu? Moltes 

gràcies per ser aquí. I ara el que fem és començar amb les preguntes. I comencem 

amb l’Anna, l’Ismael i la Martina. A veure, vosaltres què volíeu preguntar? 

N1 Jo vull saber per què hi ha guerra. 

N2 I com va començar. 

N3 I qui tira bombes. 

P Doncs aquestes primeres preguntes us les contestem en un vídeo. Mireu el que us 

hem preparat. 

OFF Aquest estiu, Europa ha rebut l’onada més important de refugiats des de la Segona 

Guerra Mundial, ja fa més de 70 anys. Però per què? La raó principal la trobem 

aquí, a l’altra banda del Mediterrani, en un país anomenat Síria. Des de fa molts 

anys, aquest país ha estat governat per la família Al-Assad, primer el pare i després 

el fill, Bashar Al-Assad, que és l’actual president. El 2011, però, va passar una cosa 

important. A diferents països àrabs i va haver revoltes molt bèsties, que en alguns 

casos van aconseguir fer fora els governants. Governs que acostumaven a ser mas-

sa durs amb la gent del poble. Però a Síria, quan la gent es va revoltar, els Assad no 

van voler deixar el poder. Al contrari, van treure soldats i tancs al carrer. Així va 

començar la guerra. El país es va dividir en grups que lluitaven entre ells, i tot es va 

complicar encara més quan, l’any passat, va aparèixer en escena un altre grup. Es 

diuen Estat Islàmic, i han aprofitat el caos que hi ha a Síria per entrar-hi i intentar 

convertir-se en els amos i senyors de tota la zona. Són uns guerrers molt radicals 

que s’ho carreguen tot i, amb l’excusa de la religió, fan servir la violència i la por 
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per fer mal a tothom que no pensa com ells. Els sirians, doncs, han quedat atrapats 

entre el seu president, els grups que lluiten en contra i els radicals d’Estat Islàmic. 

La situació és tan greu que en quatre anys han mort 200.000 persones. Per tot ple-

gat, 10 milions de sirians, gairebé la meitat de la població, han hagut de deixar les 

seves cases. Alguns d’ells no han marxat del país, però molts d’altres, uns 4 milions, 

sí. Són els refugiats, i la meitat són nens. La fugida no és gens fàcil. El camí que 

tenen al davant les famílies sirianes és molt llarg i perillós. Ja fa temps que està pas-

sant, però no va ser fins aquest estiu que a la resta del món ens hi vam fixar. Sabeu 

per què? Una foto d’un nen petit mort en una platja, un nen que intentava fugir de 

Síria, va aparèixer a tots els diaris. I llavors, sí. Europa va reaccionar. A Alemanya, 

per exemple, va anunciar que acolliria els refugiats. D’altres països, en canvi, van dir 

que no en volien cap. I molta, molta gent va començar a enviar-los ajuda. Però això 

ja és una altra història. 

P Doncs ara que ja sabem com va començar tot, ens agradaria conèixer una mica 

millor el dia a dia dels nens sirians que ho han viscut. Per això, volem que cone-

gueu la Hala, que té 11 anys i que ha patit de ben a prop els problemes de la guerra. 

La Mireia ens explicarà què li ha passat, i crec que així també podrem respondre 

una de les preguntes que ens han arribat via mail: la de la Magalí, que té 5 anys i que 

vol saber si aquestes bombes que cauen a Síria poden arribar a destruir tota una 

casa sencera. Mireia, què hi dius? 

R I tant, Jordi, i tant que pot passar. És el que li va passar a la Hala, una nena d’11 

anys de Síria, que ara coneixerem la seva història. La Hala i els seus germans esta-

ven jugant al pati de casa seva quan una bomba va caure al menjador. Desgracia-

dament, la mare era dins a casa i va morir. A la Hala i als seus germans, no els va 

passar res, però el pare també està desaparegut amb la guerra de Síria. Nosaltres 

tenim un vídeo de la Hala per ensenyar-li a la Sira. Veiem aquest vídeo? 

OFF La Hala cuida els seus germans i ja no pot anar a l’escola. Abans era una nena que 

feia una vida normal, amb els seus pares i els seus germans, com qualsevol nena. Però 

la guerra li ha canviat totalment la vida. Ja no juga, s’ha fet gran a la força. La Sira viu 

a Barcelona. Té la mateixa edat que la Hala i té tres germanes. A casa ho fan tot ple-

gats; pares i fills són una pinya. I assegura que l’entristeix molt la història de la Hala. 

N1 No tenir menjar ni gent que ens cuidés... No sé, estar sense pares o amb pares però 

que estan malament, que estan a la guerra i que a més cauen bombes a casa, no sé 

com ho aguantaria. Si caigués alguna bomba a casa, a més, no sabria què fer. Si no 

tingués pares, no sé, haver-ho de fer tot nosaltres... No em veig fent la feina de la 

mare, cuidar de tots els germans. Més aviat em cuiden ells a mi. 

OFF No sabem si la Hala i els seus germans fugiran cap a un altre país, però sí que sa-

bem que, de moment, sobreviuen gràcies a organitzacions mundials que els ajuden 

a tenir aliments i llar. 

N1 Que s’acabi la guerra i que aconsegueixi tornar a ser una nena normal com abans. 

P Déu-n’hi-do, amb la història de Hala. Va, continuem, perquè tenim més preguntes. 

La següent és del Ferran. Ferran, què vols saber tu? 

N2 Jo vull saber per què aquesta gent ha triat venir cap aquí, a Europa. 

P Per què han vingut a Europa? Doncs aquesta pregunta no la contestarem nosaltres, 
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sinó que ho farà la Núria, que ja ens acompanya. Bona tarda, ja pots entrar aquí al 

plató. 

R2 Hola, què tal? 

P Benvinguda. 

R2 Escolteu-me, déu-n’hi-do quantes preguntes ens hem fet, enviat. I escolteu-me, 

algunes de molt difícils, eh! La veritat és que us he de dir que jo he fet els deures i, 

vaja, que preguntàveu sobretot això, el Ferran deia que com és que han triat Euro-

pa en aquest cas per venir. Doncs mira, per explicar-ho necessito l’ajut d’un mapa, 

que ens ajudarà a situar-nos tots. Mireu, fixeu-vos-hi, nosaltres som aquí, a Catalu-

nya, i Síria, res, és aquí al costat. Només hem de travessar el mar Mediterrani per 

arribar-hi. Primer, els sirians van marxar cap als països que els queden més a prop, 

o sigui, Jordània, el Líban i Turquia. Han acollit més de 4 milions de persones. Allà 

viuen en camps de refugiats, uns minipobles fets de tendes de campanya. Ara la 

guerra s’ha allargat tant que els camps estan desbordats. Els refugiats no tenen prou 

espai per viure, ni menjar ni medicaments. L’arribada de l’hivern tampoc no ajuda. 

Per això, molts decideixen fugir d’aquests camps i venir cap a Europa, un continent 

que els queda força a prop. 

P Molt bé, Núria, però crec que la Mireia i la Karen tenen dues preguntes més per a 

tu. A veure, què voleu saber més vosaltres? 

N3 Quants quilòmetres han fet per arribar aquí? 

N4 Per quins països han passat? 

P Molt bé. Doncs ja tens deures. 

R2 Doncs vinga. Us hem explicat que Síria és a tocar d’Europa. Amb avió ens hi plan-

taríem en poc més de quatre hores, però per a totes aquestes persones que no han 

pogut venir amb avió, el camí ha estat molt més llarg i complicat. Vegem-ho. 

Aquest és el mapa del recorregut i aquesta fletxa indica tot el trajecte. Són 4.000 

quilòmetres de recorregut que, si tot va bé, es fa en set dies. Com dèiem, els refu-

giats fugen de Síria com poden. La majoria arriba a les costes de Turquia, on co-

mença la seva aventura. El primer tram és el més perillós, on moren més persones, 

perquè les barques que agafen per arribar a Grècia són tan poc segures que sovint 

s’enfonsen. I en arribar al continent, comença una gimcana de transports pesadís-

sima: amb tren i a peu fins a Macedònia. Més trens i més caminar fins a Sèrbia. 

Trens i busos per arribar a Hongria, on la majoria no poden ni entrar. Els que ho 

aconsegueixen, apa!, de nou més transports. Aquesta vegada cotxes de voluntaris 

que els acompanyen fins a Àustria, i allà els esperaran per agafar un tren cap al destí 

final, que és Alemanya. 

P Gràcies, Núria. Després de saber el camí que han hagut de fer els refugiats, conti-

nuen amb la segona història que us volem explicar: la de l’Aslan, un noi de 16 anys, 

que ha fugit de Síria tot sol, però amb el seu gos. L’Aslan encara és a mig camí, 

però té una història ben curiosa. Ara ho veureu. 

OFF Aquest és l’Aslan, i aquest és el seu gosset, el Ros, un cadell de husky. Viatgen junts 

i viatgen sols. Ell vivia a Damasc, la capital de Síria, fins que va començar la guerra. 

Va fugir del país i com que no el van deixar pujar a cap transport amb el gos, va 

decidir continuar a peu. Va caminar més de 500 quilòmetres fins que va arribar a 
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Europa. Aquestes imatges les van gravar al centre d’acollida de refugiats d’una illa 

grega, on, després de recuperar les forces, l’Aslan i el Ros van continuar el viatge. 

Segur que si hi ha algú que pot entendre bé l’Aslan és el Guillem. També té 16 anys 

i un dels seus millors amics és el Teddy, aquest petit caniche. En Guillem viu a Sant 

Quirze del Vallès i estudia quart de secundària. Hem quedat amb ell en un parc del 

seu poble, aprofitant l’hora de passejar el gos, per ensenyar-li el vídeo de l’Aslan. 

N5 La veritat és que el que ha fet aquest noi ha sigut valent. Rondar per aquells països 

on hi ha hagut conflictes i tot això, per a mi seria difícil, tindria por, clar, perquè 

amb el meu gos, sol, seria una cosa difícil i no sé el que em depararia el futur. Por, 

deu haver sentit por i fugir lluny sense mirar enrere. La família, sens dubte, sí que la 

trobaria a faltar, clar. Els companys, en si tot, l’ambient on vivia. Canviar d’hàbits i 

començar a caminar sense rumb... Imaginar-m’ho, algunes vegades m’ho he imagi-

nat i he pensat que si no tingués res del que tinc ara què passaria, a on estaria. El 

mateix que l’Aslan. Es fa tard, i en Guillem i el Teddy han de tornar a casa. De 

gran, el Guillem vol ser cuiner o posar una botiga de roba. Són somnis semblants, 

potser, als que tenia l’Aslan, i que cap conflicte ni cap guerra hauria de poder robar-

los. 

P Després de conèixer l’Aslan, tenim més preguntes per resoldre i la següent ens la fa 

el Gerard. 

N6 Jo vull saber quan venen els refugiats com viuen a Europa. 

P Doncs aquesta pregunta no la contestem nosaltres, sinó que li demanem ajuda, en 

aquest cas, a l’Oriol Serra, que és el corresponsal de TV3 a Berlín, la capital 

d’Alemanya. I és que Alemanya és un dels països on més refugiats han anat a parar. 

Oriol, què hi dius tu des d’allà? Com viuen aquesta situació els refugiats quan arri-

ben al centre d’Europa? 

OS Doncs no ho tenen gens fàcil. Pensa que la situació aquí és molt caòtica, l’arribada 

de refugiats ha estat massiva. Cada dia arriben centenars de persones perquè se’ls 

processi el seu permís d’asil, però això no és fàcil perquè s’han de fer molts papers i 

a vegades s’han d’esperar hores, dies i, fins i tot, setmanes per aconseguir aquest 

permís d’asil. Un cop l’aconsegueixen, què passa? Passen de tenir accés a un habi-

tatge digne i, fins i tot, a uns ingressos que els permeten fer front a les despeses 

més bàsiques. I una cosa molt important, els refugiats obtenen cursos gratuïts per 

aprendre l’alemany i això és una cosa que els permetrà més endavant integrar-se 

amb molta més facilitat aquí, a Alemanya. 

P Li voleu preguntar alguna cosa més a l’Oriol? 

N7 Que jo vull saber per què en alguns països no els deixen passar. 

P Doncs aquesta és una bona pregunta. A veure què ens diu l’Oriol. Endavant! 

OS Doncs mira, Núria, els països de la Unió Europea han reaccionat de manera dife-

rent per motius diferents. Un cas molt negatiu el trobem a Hongria. En aquell país, 

el govern va decidir fins i tot aixecar una tanca molt alta per evitar que els refugiats 

entressin en el seu territori. Per què ho van fer? Doncs perquè tenien por, princi-

palment que els costés molts diners l’arribada dels refugiats. Però hem de tenir en 

compte que Hongria es va enfadar perquè va saber que d’altres països de la Unió 

Europea, com per exemple Espanya o el Regne Unit, no volien recollir refugiats, i 
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van dir que fins que tots no ens posem d’acord i que els refugiats es puguin repartir 

per tot arreu de manera igual, no volen acollir més refugiats. Macedònia, Sèrbia, 

Croàcia o Eslovènia són altres països que no ho estan posant gens fàcil als refu-

giats. Passar per les seves fronteres és tan complicat que s’hi acumula moltíssima 

gent. I per què els costa tant deixar-los passar? Doncs per diferents raons: o bé 

perquè tenen por que els costin massa diners o perquè als seus governs no els agra-

da la gent de fora o perquè els està arribant tantíssima gent amb tan poc temps que 

es troben totalment desbordats. I en el cas d’Espanya, el govern sí que acceptarà 

que arribin refugiats però no gaires, uns 15.000. En d’altres països, en canvi, els 

refugiats han estat més ben acollits. És el cas de Suècia o d’aquí, d’Alemanya. Ells 

saben que a països com Suècia o Alemanya les condicions que trobaran seran prou 

bones per poder-hi viure, i per això venen fins aquí, i a més a més, els economistes 

de països com Alemanya saben que fa falta gent jove i preparada, i aquesta gent 

jove i preparada moltes vegades ve de països com Síria, i això pot ser bo tant per 

als propis refugiats com per al país d’acollida. 

P Doncs, moltes gràcies, Oriol, per la teva ajuda i també per les teves respostes. 

Després de conèixer el que passa a Alemanya, ara és el torn de conèixer el tercer 

protagonista. És l’Omar i té 8 anys. L’Omar ja ha arribat a un camp de refugiats, 

aquí, a Europa, però això no vol dir que la seva vida ara sigui més fàcil. El Miquel 

ens explica per què. 

R3 Doncs no, Jordi, no. No ho tens gens fàcil. Però primer de tot, vull que conegueu 

millor l’Omar. L’Omar té 8 anys, però sembla que en tingui 5. Té una malaltia que 

fa que no creixi. Fa més de dos anys que ell i la seva família van haver de marxar de 

casa seva, a Síria, per culpa de la guerra. Per això, ara també no tenen diners per 

comprar-li la medicina que l’ajudaria a créixer. 

Hem volgut compartir la història de l’Omar amb el Dídac, que té més o menys la seva 

edat i, a més a més, comparteixes més coses, amb l’Omar, no? Què teniu en comú? 

N8 Sí. Doncs tenim una malaltia, també. No és la mateixa, però bé... 

R3 Si ara tu haguessis de marxar amb la teva família fora, tindries molts problemes 

amb el tema del medicament? 

N8 Sí. 

R3 Per què? 

N8 Perquè potser no n’hi ha o no hi ha l’adequat o potser no és aquella. 

R3 El tema dels refugiats, què et sembla? L’has vist pel telenotícies? T’has informat, a 

part de l’InfoK? 

N8 No em sembla bé perquè no els deixen passar i es gasten molts diners amb les tan-

ques i millor que s’ho gastin en deixar-los passar. 

R3 Tu saps que hi ha un jugador de futbol que va tenir la mateixa malaltia que l’Omar? 

N8 No. 

R3 El Messi! El Messi va tenir la mateixa malaltia i va venir aquí i, a més a més, de 

fitxar pel Barça el van poder tractar i va poder créixer. Tu creus que se’n sortirà, 

l’Omar, també? 

N8 Sí. 

 R3 Jo crec que sí. Jo crec que entre tots l’ajudarem. Igual el veiem jugant al Barça, com 
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el Messi, no? 

N8 Potser sí. 

R3 Seria un bon final per a aquesta història. Estaria molt bé. 

P Ara que ja sabem quina és la història de l’Omar, anem a resoldre les últimes pre-

guntes. A veure, qui comença, en Manu? 

N9 Tota aquesta gent arribarà a Catalunya? 

P Molt bé. I l’Adrià? 

N10 A mi m’agradaria saber com els podem ajudar. 

P Doncs aquesta és una molt bona reflexió, com els ajudem, els refugiats. Doncs la Mar-

ta ens explica com ho podem fer. I ho fa visitant una escola solidària, l’Escola Pia. 

R4 Als pupitres de molts col·les com el Pia-Luz Casanova de Barcelona, hi seuran 

nens refugiats. Aquesta, com la resta d’Escoles Pies de Catalunya, els ajudaran de 

diverses maneres. 

N11 Fent una recollida de taps i amb els diners que recollim amb tots els taps que do-

nem l’escola donar-los als refugiats. 

N12 La nostra escola s’ofereix a l’Ajuntament, perquè les famílies que tenen cases sense 

habitar, o que no les utilitzin, les utilitzin per als refugiats. 

R4 Els nens que han de fugir d’una guerra i anar-se’n a un altre país fan un canvi d’escola. 

En aquest centre, tornaran a anar a classe i, de passada, aprendran català i castellà. 

N13 Si vingués un nen de Síria, a mi m’agradaria estar a classe amb ell perquè ell podria 

aprendre coses de mi i jo podria aprendre coses d’ell. 

N14 Li diria el que mengem aquí, l’ajudaria una miqueta a parlar i el tractaria bé. 

R4 La Sara i els seus companys saben molt bé el que està passant a Síria, perquè els ho 

han explicat els profes. 

Separació d’una família i nens que es queden sense pares. Són algunes de les frases 

que han treballat aquests alumnes de cinquè, i és que aquesta escola, a banda de ser 

solidària, treballa també sobre la situació dels refugiats. 

Estudiar és important, però també divertir-se. Els nens que arribin podran fer ex-

traescolars i passar-s’ho bé a les colònies i als esplais. 

Si voleu ajudar els refugiats, podeu col·laborar en aquest projecte: Refugeesaid, que 

recull mantes, roba i objectes útils. També podeu preguntar al vostre Ajuntament i, 

si sou de Barcelona, podeu escriure en aquest correu i explicar de quina manera 

voleu ajudar. 

Així doncs, sigui quina sigui la idea que tingueu, la millor opció per saber si ho po-

deu fer o no és, ho repetim, preguntar-ho al vostre Ajuntament, perquè a cada po-

ble o ciutat és diferent. 

P Doncs amb aquest reportatge de la Marta, acabem. Abans, però, de marxar, us vo-

lem agrair a vosaltres moltíssim l’interès, l’ajuda i la vostra visita per aquest tema. 

Per tant, moltes gràcies i fins aviat. I a vosaltres, us diem que d’aquí a molt poc 

començaran a arribar els refugiats a casa nostra i que l’InfoK n’estarem, evident-

ment, molt pendents. Us diem adeu amb unes imatges d’un concert ben especial de 

l’Escolania de Montserrat que va fer fa uns dies a l’església de Santa Maria del Mar, 

a Barcelona. Va ser un concert solidari, els diners recollits aniran a parar a aquestes 

famílies que s’han vist obligades a buscar refugi lluny de casa seva. Salut i adeu-siau! 
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9.1.8. Abusos sexuals 

OFF Sabeu que hi ha secrets que sí que s’han d’explicar? Coneixeu la història de la Ter-

ra? De quina mida us agraden els còmics? Totes les respostes a aquestes preguntes 

avui com sempre a l’InfoK. 

P Benvinguts a l’InfoK. Mireu, avui volem dedicar tota la primera meitat del programa 

a parlar d’un tema que és una mica complicat. Potser n’heu sentit a parlar. Aquests 

dies s’està tractant moltíssim als informatius dels grans. Sabeu què són els abusos 

sexuals? Hem anat a una escola de Barcelona, la Sadako, ha fer un taller per inten-

tar entendre-ho una mica millor. 

R Uns actors entren a l’aula i ens expliquen un conte. Es titula Les cortines d’aire i va de 

tres amics, dues nenes i un nen, que s’expliquen els secrets i les coses que els preo-

cupen més fent veure que estan tapats per unes cortines d’aire invisibles. Però hi ha 

una nena que té un secret que no vol explicar. 

A1 I a les nits això li preocupava, hi donava voltes i no la deixava dormir. 

R Perquè un tiet seu li ha dit que no ho expliqui mai a ningú. Aquesta nena s’enfada 

amb els amics perquè li diuen que alguns secrets sí que s’han d’explicar. 

A2 Què passava amb els secrets? Jo penso que no passa res si expliques un secret. 

R Finalment sabem el secret de la nena protagonista, perquè ha decidit explicar-l’hi a 

la seva mare i també als amics de les «cortines d’aire». 

A1 Que resulta que els dissabtes a la tarda, quan es queda a casa del seu tiet a esperar 

que la vinguin a buscar, amb el seu tiet juguen a uns jocs que no li agraden gens, 

que li fa pessigolles, que li fa petons per tot arreu, i a ella li fan fàstic els petons i és 

que no pot més de petons. Però clar, el seu tiet li diu que és un joc especial entre 

ells, que és un secret, i que no li pot explicar a ningú. 

R O sigui, la nena està patint abusos sexuals, i això l’angoixa moltíssim. El conte aca-

ba amb la nena molt feliç i tranquil·la perquè finalment ho ha explicat, i nosaltres 

ens hem quedat tots amb moltes preguntes al cap. 

A2 Els secrets s’expliquen? 

N1 Depèn de quin secret sigui l’expliques o no. 

A2 Potser no t’ha donat permís l’altra persona per explicar les teves coses, no? 

N2 No li pots dir a qualsevol persona, sinó a la gent que saps que confies en ell. 

A2 I a qui li explicaríem els nostres secrets? 

N3 El problema és que si no li expliques a ningú, ningú et podrà ajudar. 

N1 Li pots dir al tutor perquè parli amb aquestes persones que s’estan rient d’ell o al-

guna cosa així, que molesten. 

N4 Pues li has d’explicar al teu pare o algú amb qui tinguis molta confiança i així t’ho 

treus de sobre. 

A1 Petons no desitjats, diguem no ben dit i s’ha acabat. 

R Al taller Les cortines d’aire també ens expliquen que hi ha situacions d’abús, de gent 

que fa petons o carícies que no ens agraden perquè són obligats, i no ens fan sentir 

bé. Si ens ho trobem, hem de saber dir que no i explicar-ho. Per això és tan impor-

tant dir els secrets que ens fan patir, perquè així, algú de confiança ens pot ajudar. 

P Ja ho heu sentit, no heu de tenir por d’explicar els secrets que us fan patir. Amb 
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aquest taller ens ha quedat claríssim. I un cop acabat el taller, la Mireia i els alumnes 

de cinquè que l’han fet s’han quedat xerrant una estona, i d’aquesta xerrada han 

sortit unes idees molt interessants, oi que sí, Mireia? 

R Doncs sí, Laia. Després de totes les explicacions que hem pogut sentir en el Cortines 

d’aire, jo ara vull saber què opinen ells, els que han estat molt i molt atents. A vosal-

tres us ha servit aquesta xerrada? 

N5 Sí, a mi m’ha servit perquè si, per exemple, un dia tinc un secret que em fa molta 

vergonya, però que és greu, sé que li he de dir a una persona que sàpiga que no es 

riurà i que em podrà ajudar. 

N6 Ara m’he adonat que és important no patir perquè pot ser alguna cosa greu. 

N7 Però si els pares no se n’adonen, perquè ho intentes dissimular, has de ser tu qui ho 

diguis. 

N8 Que és normal que et faci molta vergonya. Jo crec que s’ha d’explicar perquè és una 

cosa important i et pot afectar molt. 

N9 Jo sobretot ho explicaria a persones de confiança, com els pares, familiars o amics 

amb molta confiança i que em puguin ajudar. 

N5 Primer pensaria qui em pot ajudar de veritat i llavors li aniria a dir, per exemple als 

pares o als tutors o al meu germà. 

N6 Tinc dues germanes grans i puc confiar en elles. 

N10 Si a mi m’obliguessin a fer una cosa d’aquestes, jo diria no. Així, i m’aniria!! 

N7 Si estigués per allà una altra persona en qui confies i li diu: escolta, aquest em vol 

fer això. 

N11 Em va semblar molt, molt heavy, que un professor arribi a fer aquestes coses. 

N8 Els meus pares ho van sentir a la ràdio i sempre d’aquests temes en parlem. I a mi 

també m’han dit que els expliqués perquè això és greu i que s’ha de solucionar. 

N12 La meva mare em va dir que si em passés alguna vegada, doncs que havia de dir-li i 

que no em fes vergonya. I sobretot, quan parlem d’aquestes coses em poso una 

mica nerviosa, però, és a dir, després penso en lo protegida que estic. 

N13 Jo tinc molta sort perquè tinc moltes persones que m’estimen a la meva vida i cada 

dia de la setmana, fins i tot cada dia de l’any, puc tenir alguna persona que està al 

meu costat. 

N14 Aquí a l’escola hi ha moltíssimes persones que et poden ajudar, com els professors, 

els amics, els mediadors, els padrins... 

N10 I també em sento molt protegit fora de l’escola, perquè tinc uns pares molt bons i a 

més a més hi ha tots els policies i tot. 

N12 Molts cops en parlem d’això i d’aquesta manera em demostren que si passa algo, ells 

m’ajudaran i que m’estan protegint. 

P Ha estat bé aquesta conversa, oi? Però mireu, si us heu quedat amb més dubtes o 

més preguntes, el que us recomanem a l’InfoK és que ho parleu a casa, ho parleu 

amb els pares o amb els professors, que segur que us ajudaran moltíssim. I també 

us volem recomanar uns llibres que estan escrits expressament per a vosaltres. 

OFF El primer es diu El meu cos és meu i explica que la Clara només deixa que la to-

quin quan ella vol. També teniu Les cortines d’aire, del qual ja us hem parlat, on 

aprenem que els secrets que ens fan patir sempre s’han d’explicar. A La Marta 
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diu no! coneixem la història d’una nena que a poc a poc aprèn a dir quines coses 

no li agraden. Exactament el mateix explica el conte Crida ben fort, Estela! una 

història perquè els pares la llegeixin als més petits de casa. I per acabar, un llibre 

per als que teniu més de 12 anys: Paraules emmetzinades. Els trobareu tots a la 

nostra pàgina web. 

9.1.9. Fidel Castro 

P Avui volem explicar-vos qui era Fidel Castro, que va morir divendres passat. Du-

rant molts anys, gairebé cinquanta, ha estat el president de Cuba, un país del Carib, 

i ha manat d’una manera tan especial que se’l coneix arreu del món. Si el voleu 

identificar ràpid, us donem quatre pistes. Mireu, Fidel Castro tenia una barba molt 

característica. També era força habitual veure’l fumar un cigar, un producte típic de 

Cuba. Acostumava a portar una gorra com aquesta i també un uniforme verd, pro-

pi dels militars. De fet, tothom el coneixia com El Comandante. Molt bé! I ara que ja 

li hem posat cara i que ja els sabríem reconèixer, intentem descobrir com va arribar 

al poder. La Núria ens ho explica. 

R Travessem l’Atlàntic i arribem fins al mar Carib. Cuba és aquesta illa allargada que 

és a poc més de 100 quilòmetres dels Estats Units. Fidel Castro va néixer aquí l’any 

1926. A Cuba hi manava un dictador que es deia Fulgencio Batista, que no agrada-

va gens a Fidel. Aleshores, ell i el seu exèrcit de barbuts van decidir fer una revolta 

per canviar les coses. I la revolució va guanyar. Fidel Castro havia promès acabar 

amb les injustícies i ajudar la gent pobra de Cuba i es va convertir en el nou líder 

cubà l’any 1959. Una de les primeres coses que va fer va ser agafar les empreses 

més importants del país i les va posar en mans del nou govern. Resulta que moltes 

d’aquestes empreses eren del país veí, dels Estats Units, i es van enfadar moltíssim. 

Tant, que van intentar fer fora Fidel del govern. Però no ho van aconseguir, i això 

encara va complicar més les coses. En aquells moments al món hi havia el que es 

coneix com a Guerra Freda. No era un enfrontament entre armes i tancs, sinó una 

guerra d’idees que va dividir el món en dos grans blocs. Per una banda, el bloc lide-

rat pels Estats Units, i per l’altra, l’encapçalat per l’URSS, la Unió Soviètica. Es ba-

rallaven per imposar les seves idees a la resta del món. I us podeu imaginar amb qui 

va anar Cuba, no? Doncs amb l’enemic dels Estats Units. Això ho va acabar 

d’embolicar tot. Per castigar els cubans, els Estats Units van decidir fer-los un blo-

queig econòmic, un càstig que va consistir a no deixar que els arribessin des de fora 

coses que necessitaven, com per exemple aliments i medicaments. Aquest bloqueig 

fa més de 50 anys que dura i ha empobrit moltíssim els cubans. Milions de perso-

nes han fugit de Cuba buscant una vida millor. En els últims anys en què Fidel Cas-

tro ha estat molt malalt, les coses han canviat una mica. S’han fet reunions secretes 

per fer les paus, i tots dos països s’han acostat. Ara queda per veure si les coses 

canviaran del tot amb la mort de Fidel Castro. 

P Quan divendres es va saber que Fidel havia mort, mireu, hi va haver reaccions per 

a tots els gustos. N’hi ha que ploraven desconsoladament i n’hi ha que ho celebra-

ven com si els hagués tocat la loteria. I és que per a alguns Fidel Castro era un àn-
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gel, un superheroi, i per a uns altres era un dimoni. 

OFF1 Jo dic que Fidel Castro era un superheroi perquè va enderrocar un governant que 

era molt dolent amb els cubans. 

OFF2 Doncs jo dic que era un dictador perquè un cop va arribar al poder va obligar tots 

els cubans a fer el que ell volia. Els va treure la llibertat. 

OFF3 Doncs per mi era un crac, perquè gràcies a ell tots els nens de Cuba poden anar a 

l’escola gratis. Ah! I els hospitals i els metges també són gratuïts. 

OFF4 Què dius? Castro no deixava que la gent i els mitjans de comunicació el critiques-

sin. A Cuba no hi ha llibertat d’expressió. De fet, només existeix el seu partit polític 

i sabies que també va complicar molt la vida a les persones homosexuals. Una altra 

cosa dolenta: va treure els negocis a les famílies, per exemple famílies que durant 

generacions havien tirat endavant les seves botigues de cop i volta es van quedar 

sense perquè el govern de Castro se les va quedar. 

OFF3 D’acord, però no se les va quedar per a ell. Les va repartir entre tots els habitants 

de Cuba perquè tothom tingués feina. Això sí, amb uns salaris molt baixos. A més, 

en Castro ha ajudat molt que la cultura i les tradicions cubanes no es perdin. 

OFF4 Sí, clar, però saps com? Castro només deixava que els cubans miressin o escoltessin 

la televisió i la ràdio del país o dels països amics. Tampoc es poden veure totes les 

pàgines d’Internet, i ho feia perquè així els cubans no s’enamoressin de la forma de 

vida d’altres països. 

P Heroi o dimoni? Ja veieu que hi ha opinions per a tots els gustos. El que és clar és 

que per la seva manera de manar la majoria de cubans no viuen massa bé, i Cuba 

s’ha convertit en un país una mica especial. Sabeu que sembla un país d’una altra 

època? Mireu. 

R Cuba és ara mateix una mena de càpsula del temps. S’ha quedat encallada al 1959, 

quan hi va haver la revolució. I si no, fixeu-vos com són les neveres, les teles o els 

mobles de les cases. Però el que crida més l’atenció dels turistes que visiten l’illa 

són els cotxes antics. Segons el govern cubà, hi ha més de 10.000 Cadillacs, Che-

vrolets o Pontiacs. Són noms de cotxes nord-americans que eren de superluxe fa 

més de mig segle. Ara són tan vells que cal reparar-los sovint i... sabeu amb què els 

arreglen? Doncs amb restes d’altres aparells, com rentadores, màquines de fer ge-

lats o ventiladors. Els cubans han hagut de fer màgia gairebé per aconseguir que 

aquests cotxes continuïn rodant per la carretera. El problema és que els tallers me-

cànics van deixar de recanvis el 1960, o sigui, fa més de 50 anys. Totes les peces 

venien dels Estats Units i el govern nord-americà, que estava enfadadíssim amb 

Fidel Castro, va decidir que no els en portaria més. Fins i tot, com us hem explicat 

al principi del programa, es va fer una llei per prohibir, entre moltes d’altres coses, 

l’entrada de cotxes nous a l’illa, i aquesta és la raó per la qual Cuba té una pila de 

vehicles, electrodomèstics i cases que semblen trets d’un museu d’història. Un mu-

seu que podria anar desapareixent de mica en mica ara que els dos països estan més 

a prop de tornar a ser amics. 
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9.1.10. Pobresa energètica 

P Benvinguts a l’InfoK. Som a la setmana més freda de l’any, ja ho sabeu. Però, sabeu 

què? Doncs que ara, obrir la llum o endollar una estufa és molt més car que la resta 

de dies. I què passa si una família no ho pot pagar i ha de passar fred o deixar de 

dutxar-se, per exemple. D’això se’n diu «pobresa energètica» i creiem que és molt 

important que ho sapigueu perquè afecta moltíssimes persones. Però, anem a pams. 

Tenir una casa, una casa digna és un dret que tenim tots. Perquè una casa sigui dig-

na es considera que ha de tenir aigua, llum i calefacció. Però resulta que totes tres 

coses estan en mans d’unes empreses que cobren per aquests serveis i a vegades 

posen uns preus que no tothom pot pagar. El preu de la llum per exemple gairebé 

s’ha doblat els últims deu anys. I què passa si una família no té prou diners per pa-

gar-ho? Doncs fins i tot que podria quedar-se’n sense: és la «pobresa energètica» i 

afecta unes 320.000 famílies catalanes, una de cada deu. El 2015 molts ciutadans 

van demanar al Govern català que fes una llei per ajudar aquestes persones. Gràcies 

a aquesta llei, les empreses no poden tallar la llum, l’aigua o el gas a algú de cop i 

volta. Abans han de saber si aquesta família té problemes reals que fan que aquesta 

família no pugui pagar, i si és així, el govern o l’ajuntament els ha d’ajudar, per 

exemple, pagant les seves factures de llum o d’aigua. Uns diners que surten dels 

impostos que recollim entre tots. Tot i això, com que s’ha de complir una sèrie de 

requisits, no tothom rep aquestes ajudes. En José i en Ricardo, de 14 i 9 anys, co-

neixen de ben a prop què és la pobresa energètica. El José, fins i tot, fa xerrades a 

escoles explicant què vol dir. Ells sí que reben les ajudes que us dèiem, però això 

no vol dir que les coses siguin fàcils. 

R Avui hem vingut fins a Cerdanyola del Vallès per conèixer el José i el Ricardo. Ens 

han convidat a casa seva, per explicar-nos com ells i la seva família conviuen en el 

seu dia a dia amb la pobresa energètica. Vinga! 

N1 Sí? 

R Hola, que ens podeu obrir? 

N1 Sí, ara t’obro. 

R Gràcies. Som-hi! 

A casa de la família Romo hi fa fred. Són els dies amb les temperatures més baixes 

de l’any, però la calefacció està apagada. 

N1 Fa fred, però em poso el buf i em tapo una mica amb la manta. 

N2 Ahora ya se hace oscuro completamente y no encendemos la luces para ahorrar. 

R D’electricitat també en gasten el mínim possible. La tele gairebé sempre està apaga-

da i la Play s’ha quedat en un calaix. 

N2 Somos siete y tenemos que ahorrar la luz, el agua y el gas. El dinero no cau del 

cielo, no nos lo regalan. 

R Els pares del José i el Ricardo van perdre la feina fa tres anys. Amb cinc fills, van 

haver de marxar de casa seva perquè no la podien pagar i ara viuen en un pis que 

els ha deixat l’ajuntament. També els paguen l’aigua, la llum i el gas, tot i que ells 

tenen l’obligació d’estalviar el màxim. Viuen en una situació complicada, però te-

nen més sort que d’altres; tenen aigua, llum i gas i no els ho poden tallar. La llei els 
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protegeix. En canvi, d’altres persones han de viure sense. 

N2 Para esta gente tiene que ser algo desastroso porque por las noches no puedes ver, 

no puedes cocinar. 

R Al José i als seus germans, els pares mai els han amagat el que passa a casa. Al con-

trari, fan xerrades, es manifesten i lluiten junts perquè aquesta situació se solucioni i 

no l’hagi de patir ningú més. 

N2 Todo el mundo tiene derecho a tener agua, luz y gas. 

N1 És una injustícia, perquè ens passa a nosaltres i a d’altres famílies. 

R Avui el José li toca dutxa. Només ho pot fer dos dies a la setmana i els seus ger-

mans petits ho fan en grup. Per a ells, l’aigua calenta també és un luxe. Però mal-

grat les dificultats confien que se’n sortiran. 

N2 Al salir a la calle y ver personas que están luchando por una vivienda o por sus 

derechos, pues me ha cambiado, que también tenemos que luchar por nuestras 

cosas. 
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9.2. Corpus de les obres literàries infantils 

LLEGENDA 

Obres literàries infantils analitzades 

 Títol Autor A partir de 

1 El zoo d’en Pitus Sebastià Sorribas 8 anys 

2 El geni del botí Lídia Massó i Assumpta Mercader 8 anys 

3 Un desembre congelat i altres conte Salvador Comelles 8 anys 

4 Posa el turbo, avi! Jordi Fusté 9 anys 

5 El tresor de la nit de Nadal Pep Coll 10 anys 

6 L’horrible Jack Montse Ganges 10 anys 

7 Ai significa amor Miquel Arguimbau 12 anys 

8 La noia del temps Eva Piquer 12 anys 

 

9.2.1. Fraseologia i locucions sintagmàtiques22 

 Obres literàries infantils 

Frase feta o locució 1 2 3 4 5 6 7 8 

a boca de canó     ×    

a contracor     × ×   

a cor què vols ×   ×     

a cuita-corrents        × 

a la desbandada     ×    

a pleret   ×      

a tort i a dret  ×  ×     

aclucar els ulls  ×  × ×    

afluixar la mosca     ×    

amb tots els ets i uts    ×     

anar com l’anell al dit    ×     

anar de bòlit    ×    × 

anar de corcoll   ×      

badar boca   ×      

beure’s l’enteniment      ×  × 

bleda assolellada        × 

bufar i fer ampolles ×        

buscar una agulla en un paller    ×     

campi qui pugui    ×     

content com unes pasqües        × 

córrer com un esperitat ×        

d’amagatotis     ×    

d’esquitllentes   ×      

de bon grat ×        

de nyigui-nyogui     ×    

                                                 
22 En aquesta llista, també s’inclouen algunes frases fetes o locucions que pertanyen al registre col·loquial. 
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 Obres literàries infantils 

Frase feta o locució 1 2 3 4 5 6 7 8 

de soca-rel        × 

deixar amb un pam de nas ×        

deixar-se de romanços    ×     

donar corda        × 

embolicar la troca   ×      

empipar-se com una mona        × 

en un tres i no res  ×   ×    

escampar la boira  ×       

esclafir a riure     ×    

esperar amb candeletes  × ×  ×    

espolsar la son   ×      

estar colat -ada       ×  

estar com un flam       ×  

estar fet pols       ×  

estar tocat del bolet     ×    

fer bona fila   ×      

fer cara de pòquer        × 

fer catúfols   ×      

fer el paperet  ×       

fer el ronsa  ×       

fer escarafalls     ×    

fer la viu-viu   ×      

ficar la pota ×        

ficar-hi cullerada ×    ×    

ficar-se de peus a la galleda       ×  

fugir cames ajudeu-me     ×    

haver begut oli   ×      

llepar-se’n els dits        × 

més content que un gínjol ×        

net com una patena ×        

no dir ni ase ni bèstia   ×      

no dir ni piu  × ×      

no saber-ne un borrall   ×      

no tenir-les totes    ×     

no veure ni en pintura        × 

obrir els ulls com unes taronges ×        

perdre el cap       ×  

pixar fora de test       ×  

plegar veles        × 

ploure a bots i barrals        × 

ploure sobre mullat        × 

posar de peus a la galleda ×        

posar-se de molt mala lluna        × 

prendre el pèl        × 

pujar la mosca al nas    ×     
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 Obres literàries infantils 

Frase feta o locució 1 2 3 4 5 6 7 8 

quina mosca l’ha picat?        × 

rei reina del mambo     ×   × 

saber-ne un niu     ×    

ser carquinyoli ×        

ser de l’any de la picor    ×     

ser un as ×        

ser un crac   ×      

ser un fenomen       ×  

ser un sac de paciència    ×     

ser una llauna       ×  

ser una olla de grills ×   ×     

sortir per cames     ×    

tenir barra      ×   

tenir-hi la mà trencada ×        

tocar el dos   ×  ×    

tornar-se pelut -uda    ×     

treure’n l’aigua clara        × 

trobar pegues  ×       

 

9.2.2. Mots derivats 

9.2.2.1. Derivació apreciativa amb augmentatius i diminutius 

 Obres literàries infantils 

Mot amb derivació apreciativa 1 2 3 4 5 6 7 8 

a poc a poquet loc        × 

a poquet a poquet loc     ×    

agafadet -a adj       ×  

amiguet amigueta m i f ×        

ampolleta f ×        

angelet m ×    ×    

animalet m ×        

animaló m ×        

arregladet -a adj  ×       

baixet -a adj ×  × ×     

bandereta f  ×       

barbeta f   × ×     

bonyet m        × 

bosquet m   ×      

brometa f       ×  

cabota f    ×     

cadellet m ×        

caminet m    ×     

carregadet -a adj ×        
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 Obres literàries infantils 

Mot amb derivació apreciativa 1 2 3 4 5 6 7 8 

caseta f   ×      

claueta f  ×       

copet m    ×     

cosinet cosineta m i f  ×       

criatureta f  ×       

culet m       ×  

dibuixet m    ×     

dineral m       ×  

dolentet -a adj ×        

donassa f     ×    

doneta f     ×   × 

estoneta f    ×     

excursioneta     ×     

fillet filleta m i f        × 

fluixet -a adj    ×     

forneret fornereta m i f ×        

gatet gateta m i f ×      ×  

gatot gatota m i f    ×     

gegantet geganteta m i f   ×      

germanet germaneta m i f    ×   ×  

glaçadet -a adj   ×      

globet m ×        

gosset gosseta m i f       ×  

goteta f        × 

grandet -a adj        × 

grassó -ona adj  ×       

grassonet -a adj ×   ×   ×  

herbot m / herbota f   ×      

jovenet -a adj   ×      

jovenot -a adj     ×    

lladregot lladregota m i f       ×  

llargarut -uda adj  ×  × ×    

llumeneta f  ×       

malaltó -ona adj ×        

maquinassa f    ×     

matalassot m     ×    

morenet -a adj  ×       

musiqueta f  ×       

nebodet nebodeta m i f   ×       

noiet noieta m i f ×       × 

normalet -a adj        × 

ocellet m ×        

ocellot m ×    × ×   

oloreta f     ×    

orellut -uda adj  ×       
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 Obres literàries infantils 

Mot amb derivació apreciativa 1 2 3 4 5 6 7 8 

pageset pageseta m i f ×        

paquetet m  ×       

patatona f  ×       

pedreta f ×        

peixot m       ×  

petitet -a adj ×        

petitó -ona adj  ×       

pigot m  ×       

pingüinet m ×        

piset m  ×       

planxadet -a adj ×        

pobret -a adj ×        

pollastret m     ×    

primet -a adj  ×       

quadret m  ×       

rabassut -uda adj    ×     

raconet m  ×       

reietó m      ×   

remenut -uda adj    ×     

rialleta f  ×  ×     

rodanxó -ona adj  ×       

rodonet -a adj ×        

ruquet m ×        

sabatot m ×        

saberut -uda adj ×        

saviàs saviassa m i f    ×     

senyoret senyoreta m i f ×       × 

tapadet -a adj  ×       

trosset m    ×     

vellet -a adj ×        

xicotet xicoteta m i f   ×      

xinet xineta m i f       ×  

 

9.2.2.2. Derivació amb altres afixos derivatius 

 Obres literàries infantils 

Mot derivat 1 2 3 4 5 6 7 8 

claríssim -a adj      ×   

guapíssim -a adj        × 

hiperdivertit -ida adj        × 

interessantíssim -a adj      ×   

joveníssim -a adj      ×   

negríssim -a adj      ×   

pesadíssim -a adj      ×   
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 Obres literàries infantils 

Mot derivat 1 2 3 4 5 6 7 8 

rapidíssim -a adj   × ×     

rebé adj  ×       

superavi superàvia m i f     ×    

 

9.2.3. Col·loquialismes 
 

 Obres literàries infantils 

Col·loquialisme 1 2 3 4 5 6 7 8 

arruïnar v tr       ×  

birra f       ×  

cagar-se v pron     ×    

carregar-se v pron ×        

clavar [un sermó] v tr      ×   

col·lega m i adj       ×  

crio cria m i f       ×  

cul de got m    ×     

culestret -a adj  ×       

descomunal adj   ×      

empollon empollona m i f       ×  

foto f       × × 

fregit -ida adj ×        

fúmer v tr o intr    ×     

ligue m       ×  

lligar v intr       ×  

lligon -a adj       ×  

mates f pl       ×  

metrallar v tr        × 

mocós -osa adj    ×   ×  

morreig m       ×  

moto f       ×  

nòvio nòvia m i f       ×  

nyanyo m ×        

passada f       ×  

passar [d’algú o alguna cosa] v intr       ×  

pel·li f   ×    ×  

pela f  ×       

pelat -ada [de diners] adj       ×  

picar-se v pron    ×     

pipí m ×        

poti-poti m      ×   

profe m i f       ×  

rotllo m       ×  

rutllar v intr × ×       

tallar-se v pron       ×  
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 Obres literàries infantils 

Col·loquialisme 1 2 3 4 5 6 7 8 

tele f   ×    × × 

tio tia m i f       ×  

tonto -a adj       ×  

top adj       ×  

totxo -a adj ×        

tranqui adj       ×  

zas interj ×  ×    ×  

zoo m ×        

   


