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L’anàlisi dels “textismes” en l’“escriptura ideofonemàtica” en 
les llengües romàniques: revisió crítica

1. Introducció

En una recerca subvencionada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat espa-
nyol 1 sobre les normes i la variació lingüístiques en les xarxes socials en català, vam 
començar a fer un estat de la qüestió que va comportar la lectura de treballs anteriors 
en francès (Bernicot et al. 2014), espanyol (Yus 2001, 2011; Real Academia Española 
2010, 585-586) i català (Mayans 2002, Montesinos 2003, Mayans 2004 Torres Vila-
tarsana 2003a/b, Moré, Climent, Oliver i Taulé 2005, Serra (2010) 2, Cassany 2015, 
Laplaza 2013, López Quero 2013, Barrera 2016, Costa 2016) 3. En aquest repàs ini-
cial, ja vam trobar definicions, descripcions i classificacions de les formes no normati-
ves que ens han semblat discutibles. Aquestes formes han rebut el nom de textismes: 
«Fenomen característic de la missatgeria per internet consistent a alterar l’ortografia 
convencional de mots i sintagmes, sovint amb la finalitat de reduir-los per motius 
d’economia i velocitat de redacció, i a utilitzar col·loquialismes i expressions pròpies 
del llenguatge oral” (http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm).

La pregunta que respondrem és per què les classificacions dels textismes es poden 
millorar en relació amb les condicions necessàries de les tipologies (Isenberg 1987), 
però també amb la descripció lingüística. Per fer-ho partim de la premissa que les 
converses electròniques són un gènere comunicatiu complex: per tant, és imprescin-
dible un enfocament multidisciplinari per explicar totes les dimensions rellevants 
d’aquestes formes.

Les nostres hipòtesis són que les classificacions dels textismes no responen ple-
nament als objectius de la nostra recerca perquè les han fet acadèmics amb objectius 
altres que la descripció lingüística, discursiva o pragmàtica. Malgrat això, cal una 
perspectiva multidisciplinària per donar compte de la riquesa dels textismes, i ens 

1 Projecte IDENTIDADES Y CULTURAS DIGITALES EN LA EDUCACION LIN-
GUISTICA-ICUDEL (EDU2014-57677-C2-1-R), del Ministeri d’Economia i Competitivi-
tat. Agraeixo profundament els comentaris de les col·legues Carme Bach i Montserrat Mola.

2 Al web ‹http://www.verbalia.com/ca/ no hi ha res sobre escriptura ideofonemàtica›.
3 Per a problemes semblants en altres llengües: Baron (2012), Herring / Androutsopoulos 

(2015) i Lyddy (2014).
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sembla possible establir-ne una taxonomia homogènia, monotípica, rigorosa i exhaus-
tiva (Isenberg 1987, 106-119).

Donada aquesta situació, ens proposem, (1) identificar, discutir i idealment millo-
rar la classificació dels textismes, (2) argumentar la necessitat d’una perspectiva mul-
tidisciplinària per classificar la diversitat d’aquestes formes des dels punts de vista 
gràfic, lingüístic i discursiu, i (3) oferir una taxonomia pròpia (partint de Costa 2016) 
a partir dels exemples donats en els treballs analitzats.

La identificació d’eventuals incoherències de classificació en aquests treballs ha 
suscitat la necessitat de recórrer alternativament alhora a conceptes dels marcs teò-
rics de la lingüística, de la sociolingüística, de la lingüística textual, de l’anàlisi del 
discurs i de la pragmàtica 4. Per fer-ho hem llegit críticament els treballs de Yus 2001 
(la majoria dels treballs analitzats en parteixen) i Montesinos (2003), amb els quals ja 
tenim prou material. 

2. Anàlisi del treball de Yus (2001)

Aquest autor, que se situa dins la “ciberpragmàtica”, estableix la següent classifi-
cació 5 dels textismes (p. 98 i s.): 

3.8.2. Juegos del lenguaje

1. FALTAS DE ORTOGRAFÍA

2. GRAFÍA FONÉTICA Y DIALECTO VISUAL

(1) (Orto)grafía fonética

(2) (Orto)grafía coloquial

(3) (Orto)grafía regiolectal

(4) (Orto)grafía prosódica

(5) (Orto)grafía interlingüística

(6) (Orto)grafía homofónica

(6.1) Sustituciones léxicas 

(6.2) Sustituciones grafémicas

3. ABREVIACIONES, ACRÓNIMOS, TRUNCAMIENTOS

4. ELIPSIS

Per analitzar aquesta taxonomia d’acord amb els criteris d’Isenberg (1987), primer 
hem de dir que ens sembla contradictori l’ús que fa Yus del prefix “(orto)” ens els 
casos (1)-(6), ja que justament significa ‘correcte’ i l’autor està analitzant grafies incor-
rectes. A continuació, cal aclarir les categories que puguin no ser clares, i en aquest 

4 L’espai de què disposem no ens ha permès analitzar en què consisteix la “ludolingüística” de 
Serra (2010).

5 Presa d’Androutsopoulos (2000) i que reprodueix, traduïda a l’anglès, a Yus (2011, 176-179).
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sentit només demana aclariments la denominació (Orto)grafía homofónica 6, d’una 
banda perquè a priori no és clar que sigui diferent de la de (Orto)grafía fonética i, de 
l’altra, per l’opacitat de les denominacions de les subcategories que inclou. D’aquesta 
última categoria en diu el següent: 

(1) Consiste en plasmar textualmente el discurso tal y como sería pronunciado de forma 
oral (por ejemplo escribir «imeil» en lugar de «e-mail»). En español, esta estrategia suele 
usarse, precisamente, para palabras como e-mail, que provienen de otras lenguas y que podrí-
amos, a la vez, incluir en el caso (3) de la taxonomía de Androutsopoulos (ibíd.). […]

Deixem ara de banda que el mateix Yus reconeix que una mateixa grafia (imeil) es 
pot classificar en dues categories diferents: podria haver posat l’exemple, espanyol, i 
(y) pezte, que dona al § 3.9. Pel que fa l’“(Orto)grafía homofónica”, afirma (p. 99-100):

Este término comprende dos tipos de alteraciones ortográficas del texto que no se 
corresponden con alteraciones fonéticas paralelas que pudieran justificarlas:

(6.1) Sustituciones léxicas. La estrategia de escribir alguna palabra (o parte de palabra) 
cuya pronunciación es igual o similar a la pretendida pero que, debido a su menor longitud, se 
adecua mejor a la exigencia de rapidez del chat. Este fenómeno es particularmente palpable 
en los chats ingleses (Péter, 1998), no así en los españoles 7, por ser el español mucho menos 
proclive, en su fonética, a sustituciones de esta índole:

[…] every1 [everyone], l8er [later], c u l8er [see you later]

(6.2) Sustituciones grafémicas. Sustituir una grafía por otra. El caso más palpable en es-
pañol es el uso frecuente, en español, de la «k» como sustituto de «qu» (Mayans, 1999: cap.1) 
[…]

L’ús de xifres i de símbols planteja el problema de fins a quin punt aquest epígraf 6 
es pot denominar ‘(orto)grafía’. L’hiperònim en la definició de grafía és representació, 
i la definició del Termcat és «representació escrita d’un mot, d’un so o d’un enunciat”. 
La nostra proposta de denominació és “Representació homofònica”, dins de la qual 
hi hauria la “Substitució per signes” i la “Substitució per grafies” Aquesta dicotomia 
no preveu el cas en què la lletra k substitueix que o què, del qual el mateix autor (Yus 
2001, § 3.9) dona exemples 8. 

Passem a analitzar l’homogeneïtat, la “monotípia”, el rigor i l’exhaustivitat 
d’aquesta taxonomia. Pel que fa a l’homogeneïtat, segons Isenberg (1987, 107) es com-
pleix quan hi ha «una base de tipologización unitaria”. De seguida es veu que aquesta 
classificació no compleix aquest requisit:

6 Les altres categories es corresponen amb el sentit que tenen generalment en les ciències del 
llenguatge, tot i que en la de “faltes” potser seria més adequat parlar de “transgressions”, 
voluntàries, si es consideren “jocs”.

7 Segons Montesinos (2003) en els catalans sí: A10, 7mana. En espanyol sembla que 
circula Uni2 (Google).

8 V. “Representació homofònica” més endavant.
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a) Les etiquetes “(Orto)grafía fonètica”, “(Orto)grafía homofónica” i “(Orto)grafía 
prosódica” són  classificacions de descripció lingüística.

b) L’etiqueta “(Orto)grafía col·loquial” és una classificació de sociolingüística  funcional. 
c) L’etiqueta “(Orto)grafía regiolectal” és una classificació de sociolingüística social.
d) L’etiqueta “(Orto)grafía interlingüística” és una classificació de lingüística interlingüística.

Cal tenir en compte que el parlar “col·loquial” sempre reflecteix les característi-
ques bàsiques del dialecte del parlant; per tant, no és operatiu distingir entre “col·lo-
quial” i “dialectal”: nosaltres optarem per fer servir la primera, que inclourem·en la 
taxonomia (c) que hi ha a continuació. La solució a l’heterogeneïtat de la classificació 
de Yus, seria establir taxonomies de base diferent:

a) Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques estructurals (fonètica i prosòdia)
b) Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques funcionals (registre)
c) Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques socials (varietat)
d) Grafies que reflecteixen característiques interlingüístiques

La taxonomia de Yus tampoc no compleix el requisit de la “monotípia” (Isenberg 
1987, 115): 

Una tipología textual T es monotípica precisamente cuando T no contiene un principio 
de acuerdo con el cual sea posible, en distintos tipos de texto, una clasificación múltiple y sólo 
del mismo rango de uno y el mismo texto. 

On Isenberg parla de “tipologia textual” nosaltres parlem de “taxonomia de tex-
tismes” i la monotípia es manifesta quan un textisme no pot ser classificat alhora en 
més d’una categoria. En aquest sentit, el mateix Yus admet que imeil pot ser alhora 
una “grafia fonètica” i una “grafia interlingüística”. 

El rigor exigeix que les categories no siguin ambigües (Isenberg 1987, 117-118): 

Definición: Una tipología textual T es rigurosa precisamente cuando en el ámbito de 
aplicación de T no hay ningún texto tipológicamente ambiguo respecto de T. […]. 

Les definicions de “substituciones léxicas” i “grafémicas”, com hem vist, no satis-
fan aquest requisit. 

Pel que fa a l’exhaustivitat, tampoc no la compleix. Isenberg (1987: 118) la defineix 
com segueix: 

Una tipología textual T es exhaustiva precisamente cuando todos los textos posibles en el 
campo de aplicación de T pueden clasificarse dentro de (al menos) uno de los tipos de texto 
definidos en T. 

Yus (2001) no dona exemples per a totes les categories que proposa i la lectura de 
Montesinos (2003) fa veure que és incompleta. Tampoc no descriu detalladament els 
exemples que dona; és el cas de les abreviatures:

a) msg (message): no especifica que és una abreviatura per contracció i suspensió alhora 
(m[es]s[a]g[e]).
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b) thx (thanks): no especifica que és una abreviatura per contracció amb una “substitució 
per grafia” (ks per x: th[anks]x).

c) tlk (talk): no especifica que és una abreviatura per contracció (t[a]lk).
d) bs (bullshit): no especifica que és una abreviatura per contracció i suspensió alhora però 

conservant les inicials dels components del compost (b[ull]s[hit]). Està en minúscules i 
per això cal aquesta classificació, perquè, si no, (BS) seria una sigla.

3. Anàlisi del treball de Montesinos (2003)

Identificats els problemes de la classificació de Yus (2001), analitzarem el treball 
de Montesinos (2003) 9 i proposarem taxonomies alternatives, (a) partint de les 4 que 
ja hem esbossat, (b) classificant els casos reals que Yus (2001, § 3.9) i Montesinos 
(2003) donen i (c) aprofitant la caracterització que Costa (ms. 2016) fa del “vernacle 
escrit”. Els objectius del treball de Montesino són analitzar «els elements gràfics que 
tenen la intenció de compensar l’absència dels participants en un mateix espai real [i] 
trets conversacionals de la comunicació […] mitjançant el correu electrònic i el grup 
de discussió» i classificar «les manifestacions ortogràfiques dels missatges electrònics, 
quant a la fonètica dels ciberparlants» (pàg. 267). 

A partir de la pàg. 269, «seguint Yus (2001, 142-145)», classifica les grafies no nor-
matives en «ortografia fonètica, col·loquial, geovariacional, prosòdica, interlingüís-
tica i homofònica». Pel que fa a la primera, diu:

En les interaccions en llengua catalana, l’ortografia fonètica es manifesta en l’escriptura 
dels textos amb la pronúncia que tenen […] Sovint, els mots estrangers s’escriuen amb la for-
ma en què són pronunciats, per exemple: imeil en lloc d’e-mail. A més a més, hi ha l’escriptura 
de la forma en, en lloc de la preposició amb, com ara estic d’acord en això que has dit. 

Altres casos: heu per ho (Us heu podeu imaginar?). 

[…] en els casos verbals següents: les pronúncies de la primeres persona del singular del 
present d’indicatiu del verb voler (vullc vuill), les velaritzacions […] (volguent, siguent, ve-
gent) i la pronúncia incorrecta del present d’indicatiu d’alguns verbs (pronúncia i diferències 
en lloc de pronuncia i diferencies).

Pel que fa a l’exemple estic d’acord en això que has dit, en primer lloc cal dir que, 
segons l’Institut d’Estudis Catalans [IEC] (2007, http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEn-
trada=acord&operEntrada=0), en aquesta frase en és gramatical. Pot haver passat 
que, essent valenciana l’autora, hi hagi vist un cas d’ús de en per amb (i, aleshores, si 
més no es pot argumentar que és una substitució lèxica, i no una grafia fonètica). En 
el cas de vullc, d’entrada és una “velarització”, que tracta a continuació. Però [‘vullk] 
és un fenomen morfològic 10. La grafia vuill ¿vol donar a entendre la pronúncia [`buj]? 
Quant a les “velaritzacions”, la forma vegent no és un cas de velarització sinó de 

9 Per falta d’espai, només podem analitzar aquest treball, que és el més complet dels primers en 
català.

10 Acceptat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua [AVL] (2006, 260) però no per l’IEC 
(2016, § 9.6.1.1c i § 9.7.2.82).
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palatalització. Finalment, en parlar dels desplaçaments de la síl·laba tònica, qualifica 
aquesta pronúncia d’“incorrecta”. ¿Només és “incorrecta” aquesta, i no les anteriors?

En la mateixa pàgina, l’autora parla de les «[…] reduccions col·loquials de les 
paraules a causa de la pronunciació en la cadena parlada[:] l’universitat […] que’t […]; 
deixar n’evidència […]». També parla d’«omissions d’elements lingüístics que respo-
nen a la necessitat de plasmar […] aquestes reduccions col·loquials […]: l’omissió de la 
lletra h[:] a proposat […]; l’omissió de la t final de […] veien […]; l’omissió de les vocals 
a inici de mot[:] nem a veure, neu demà; […] la caiguda de la d i de la v intervocàli-
ques[:] tontaes […], estaes, etc. La primera pregunta és com sap que ho fan “per neces-
sitat«? Ha preguntat per què ho fan? O està interpretant? I això porta a constatar que 
l’autora no explica com va aconseguir els exemples.

Passa a parlar de la categoria següent, la «representació de la variació geogràfica 
pròpia» (p. 269-270),

una mena de dialecte visual, el qual consisteix en la representació dels trets fonètics d’una 
determinada varietat […] La pronúncia apitxada[…]: pitxor. Es mostren variants dels pro-
noms personals forts de primera i de segona persona del plural (vatros, mosatros). […] formes 
mos i vos […]). […] l’afegiment de consonants finals (prèmit […].) i l’omissió de la s i la r a final 
de mot, especialment en els infinitius […] (re, potse [sic], accepta [sic] […].

[…] les alteracions vocàliques en l’ortografia geovariacional és bastant notable[:] aveu-
ra[…]; m’apuntu[;] llevors, devant; pugau, pugam, […].

De les “variants dels pronoms” se n’hauria de parlar en un apartat de morfologia. 
Pel que fa a res i re, parteix de l’error (bastant estès) de considerar que re és una vari-
ant produïda a partir de l’omissió de la -s de res. Però re va sorgir «a partir de l’acu-
satiu ll. rĕm» (‹http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0114213›) i res prové 
«a partir del nominatiu» (‹http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0117642›). 
Atesa la falta de claredat sobre l’origen dels exemples, el lector no sap si cedeix massa 
fàcilment a l’implícit i s’extralimita pensant que l’autora dona prèmit i re com a valen-
cianismes: també es donen en altres varietats (i, per tant, no serien grafies “geovari-
acionals”). D’altra banda: la caiguda de la d i de la v intervocàliques, que l’autora ha 
classificat prèviament com a “reduccions col·loquials”, ¿no són alhora «representació 
de la variació geogràfica pròpia»? ¿No ho són la majoria dels fenòmens de la categoria 
anterior? Aquesta pertinença doble a dues categories diferents es deu a la circumstàn-
cia que, de fet, les categories «ortografia fonètica, col·loquial, geovariacional» són una 
de sola. Pel que fa a la grafia aveura, no comenta el possible fenomen d’“univerbació” 
o aglutinació de la “interjecció” (Cuenca: 2002, 3215) a veure. En el cas de llevors, en 
quina varietat seria un cas de «representació dels trets fonètics»? En alguna d’occi-
dental? Sembla que barreja grafies geovariacionals de dialectes diferents (un homa, 
vore’ns). ¿No són pugau, pugam, casos de de morfologia més que no «representació 
dels trets fonètics»  11?

11 L’IEC (2016, § 9.6.1.3 i § 9.7.2.59) així ho fa.
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Pel que fa a l’“ortografia prosòdica” (p. 270),

[la] compensació prosòdica de la veu[:] com apunta Crystal (2001: 121), el significat del 
missatge és molt més que el contingut semàntic […] l’ortografia prosòdica[:] repetició de les 
lletres (NOOOO), la utilització de les majúscules (GRÀCIES! […]), l’ús múltiple dels sig-
nes d’exclamació i d’interrogació (Enhorabona!!!!!!!!!!!) i altres estratègies, per exemple, la 
representació del riure (hahaha […]), del dormir (zzzz), del dubte o pensament (hmmmm-
mm…), etc. 

Els exemples “NOOOO” i “HAHAHAHA” són dues categories alhora: a les 
majúscules, hi ha repetició de lletres i, segons Payrató (1988: 125), “recursos vocals”. 
També ho són “zzzz” i “hmmmmmm”. No explicita quina “compensació prosòdica” 
permeten les majúscules, que són “crits” (Yus 2001, § 3.9). 

Passant a l’ortografia “homofònica” (p. 270-271), afirma que

l’esperit joganer […] dona lloc a nous procediments expressius i oralitzants […] l’orto-
grafia homofònica implica determinades variacions ortogràfiques […] amb un caràcter més 
creatiu[:] substitució lèxica, que implica l’escriptura d’un mot totalment o parcial amb una 
altra forma semblant fonèticament, de manera que tinga menys caràcters i, per tant, s’escriga 
més ràpidament. Aquest mecanisme es produeix sobretot en la llengua anglesa[:] B4 en lloc 
de before […].

La influència […] de l’anglés [en el] català ha generat formes ortogràfiques homofòniques 
de substitució lèxica, especialment entre els informàtics i els internautes[:] A10 o Ad1 en lloc 
d’adéu, B7 en lloc de beset, 7mana en lloc de setmana, 9C en lloc de no ho sé, etc.

[…] substitució grafèmica, és a dir, la substitució d’una grafia per una altra, per raó d’eco-
nomia lingüística[:] substitució del dígraf qu per la grafia k (ki és?) i en la reducció de les 
formes hi ha i *hi han a ja i jan.

El primer que cal dir és que la influència de l’anglès deu ser més aviat en forma de 
“calc”. Suposant que aquesta pràctica no tingui gens de tradició en català, si més no fa 
pensar en els jeroglífics (Yus (2001: 100). Una remarca interessant que l’autora no fa és 
que es poden substituir fragments de mots (7mana), mots sols (1) o grups de mots (9C). 
Quan es refereix a la substitució del dígraf qu per la grafia k, ¿com sap que no és també 
per “esperit joganer” o fins i tot “ideològic” (com en el cas del moviment “okupa”)? La 
reducció de les formes hi ha i *hi han a ja i jan, ¿no poden ser un cas de «reduccions 
col·loquials de les paraules a causa de la pronunciació en la cadena parlada»?

En les “Conclusions” (p. 271) afirma que «aquesta escriptura fonètica no és perce-
buda pels participants com errades ortogràfiques o desconeixement de la normativa 
lingüística […], sinó que és ben rebuda i, fins i tot, forma part de l’esperit joganer de la 
comunicació a Internet.» Com ho sap? Es torna a suscitar la qüestió de la metodologia 
d’obtenció de les dades.

Com es pot haver observat, l’autora anunciava a la p. 269 que tractaria l’ortografia 
“interlingüística”, però no la tracta. Intentant fer un resum de les mancances d’aques-
tes classificacions, es pot dir que:
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a) Anuncia la categoria d’“ortografia interlingüística”, que després no exemplifica. Però, en 
canvi, l’exemple imeil és usat en la categoria d’ortografia “fonètica”.

b) L’autora fa afirmacions en diferents llocs que porten el lector a preguntar-se com ha 
obtingut les dades.

c) Tracta bastants fenòmens de morfologia o paralingüístics com a fenòmens merament 
gràfics. 

d) Comet errors en la identificació de certs fenòmens morfològics.
e) No és sistemàtica identificant la incorrecció dels fenòmens que descriu.
f) Dona sense el context real els exemples: de vegades no es pot valorar si la seva descripció 

és adequada o no.
g) Dona formes col·loquials de diferents varietats diatòpiques sense avisar: això crea 

confusió en la interpretació de les seves descripcions.
h) L’autora dona certes formes com a “geovariacionals”, tot i que són de més d’un dialecte. 

D’altra banda, en classifica d’altres com a “reduccions col·loquials”: ¿no són alhora 
“representació de la variació geogràfica pròpia”? Aquesta pertinença doble a dues 
categories diferents es deu a la circumstància que, de fet, les categories “ortografia 
fonètica, col·loquial, geovariacional” en són una de sola.

i) Hi ha exemples que es poden classificar en dues categories diferents.

Analitzades la taxonomia de Montesinos (2003) i la de Yus (2001), oferim la nos-
tra pròpia classificació.

4. Taxonomies de textismes

Els exemples oferts per Yus (2001, § 3.8.2 i 3.9), Montesinos (2003) i Costa (2016) 
ens han portat a la taxonomia següent:

Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques estructurals (fonètica i prosòdia)
Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques funcionals (registre)
Grafies que reflecteixen característiques interlingüístiques
Altres grafies
Abreviatures de mots o de grups de mots
Representacions d’el·lipsis
Fenòmens col·loquialitzants no fonètics
Fenòmens arcaïtzants

La definició que el Termcat fa de textisme és

1. textisme

Fenomen característic de la missatgeria per internet consistent a alterar l’ortografia con-
vencional de mots i sintagmes, sovint amb la finalitat de reduir-los per motius d’economia i 
velocitat de redacció, i a utilitzar col·loquialismes i expressions pròpies del llenguatge oral.

Nota:

1. L’alteració de l’ortografia es pot fer mitjançant l’abreviació, la contracció, l’elisió, l’ús 
dels nombres i les lletres amb valor fonètic, etc.
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2. La denominació textisme també s’aplica a cadascuna de les formes lingüístiques prò-
pies d’aquest fenomen.

2. textisme

Forma lingüística pròpia del textisme.

Nota: Són exemples de textismes tns per tens, stan per estan, aqi per aquí, a10 per adeu, 
gra6 per gràcies, nanit per bona nit, q per què o que, o jsac per ja soc a casa. (http://www.
termcat.cat/ca/Cercaterm)

Aquesta definició ens porta, a les premisses següents pel que fa a la pràctica gene-
ral del “ciberparlant”:

a) Intenta estalviar espai i temps.
b) No es preocupa de la correcció del missatge.
c) “Oralitza” el text escrit

Repassant les categories que acabem de donar, en queden fora parcialment les 
categories següents:

a) Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques estructurals (fonètica i prosòdia)
a1) Grafies fonètiques

a1a) Escriptura dels acrònims com un mot en minúscula: pime (PIME)

a1b) Escriptura com un mot en minúscula de les sigles escrivint el nom de cada sigla, amb 
les adaptacions gràfiques que calguin: oenagé (ONG), cedé (CD)

b) Les «abreviatures de mots o de grups de mots», perquè no tots aquestes pràctiques són 
exclusives d’aquest gènere.

c) La “neologia”, ja que només la “neologia per aglutinació/univerbació” sembla, si més 
no, molt més freqüent en aquest gènere que en altres i no tots els neologismes són 
“col·loquialitzants —encara que la presència d’aquests deu ser més alta que en el altres 
gèneres escrits. Parlem dels casos següents:

1. Neologia col·loquialitzant formal
1.1. Neologia per addició d’un so: uis

1.2. Neologia per sufixació: risil, agudillo

2. Neologia col·loquialitzant semàntica: TOAS LIGANDO CON PEÑA CONOCIDA.
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Seguint estrictament la nova definició del Termcat, la “taxonomia de textismes” 
que es deriva de la nostra anàlisi és la següents:

1. Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques estructurals (fonètica i pro-
sòdia)

1.1. Grafies fonètiques
1.1.1. Representació homofònica
1.1.1.1. Substitució per grafies
1.1.1.1.1. Substitució d’una lletra correcta per una altra: uis (uy) 12, brecol = colifró o argo 

anzin […] i pezte
1.1.1.2. Substitució per signes
1.1.1.2.1. Substitució d’un fragment correcte de mot per signes: A10 o Ad1 en lloc de adéu, 

B7 en lloc de beset, 7mana en lloc de setmana
1.1.1.2.2. Substitució d’un mot o mots correctes per un signe: brecol = verdura q sabe mal
1.1.1.2.3. Substitució de més d’un mot correcte per signes: 9 (no ho)
1.1.1.3. Substitució per grafies
1.1.1.3.1. Substitució d’un fragment de mot correcte per una grafia: po ia era hora ke me 

riera, atake
1.1.1.3.2. Substitució d’un mot correcte per una grafia: k (‘que‘ o ‘què’)
1.1.1.4. Omissió d’una grafia correcta: Øa proposat, veienØ.
1.2. Grafíes prosòdiques
1.2.1. Representació de l’entonació amb signes de puntuació
1.2.1.1. Interrogants repetits: es homnbre o mujer???, altramuz = ???.
1.2.1.2. Exclamacions repetides: estás mu agudillo!!!!!; Enhorabona!!!!!!!!!!!) 
1.2.1.3. Guió després d’una exclamació per continuar la frase: leshe – no tabia vizto.
1.3. Signes per representar els mecanismes paralingüístics vocals no verbals ni prosò-

dics
1.3.1. Guionets:  per marcar un tempo més lent d’elocució separant les síl·labes en els 

mots (t’o-di-o).
1.3.2. Punts suspensius: 
1.3.2.1. Per marcar un tempo més lent d’elocució inter- o intraoracional: tais mu escatoló-

gicos... o no...
1.3.2.2. Amb funció fàtica
1.3.3. Majúscules per marcar un volum o intensitat alts de la veu: 

<Krunia> TOAS LIGANDO CON PEÑA CONOCIDA
<ZePeLiNa> Krunia: NO XHILLE OTIAAAAAAAAAA
GRÀCIES!

1.3.4. Repetició de lletres
1.3.4.1. Per representar el so de dubte: mmmmmmm; hmmmmmm…
1.3.4.2. Per marcar un volum o intensitat alts de la veu: Krun(ch)iiiiaaaaaaaaaaaaaaaaa, 

quesaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
1.3.5. Grafies onomatopeiques: aggg, jajajajjajajajaj; hahaha, zzzz.

2. Grafies que reflecteixen característiques lingüístiques funcionals (registre)

2.1. Grafies col·loquialitzants
2.1.1. Representació de la fonètica col·loquial a l’interior del mot: leshe, vizto, el bre-

col Øta mu malo; Ønem a veure, Øneu demà, pitxor, plantexa, potse, un homa, 
aveura, llevors, devant.

12 Marquem en rodona el fenomen exemplificat.
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2.1.2. Representació dels fenòmens de fonètica sintàctica no normatius: no tabia vizto, 
una verdura de verdá, k’acaba d’aprendé, ya la dao el atake; l’universitat, l’histò-
ria, que’t, deixar n’evidència, ja (hi ha), jan (*hi han).

3. Grafies que reflecteixen característiques interlingüístiques

3.1. Adaptació gràfica de manlleus: imeil

4. Altres grafies

4.1. Faltes (grafies incorrectes no atribuïbles a cap intenció comunicativa, sinó a mer 
desconeixement de la norma, a negligència o a error de picatge): brecol; si, el 
sabor es un poco chungo; judias.

5. Abreviatures de mots o de grups de mots
5.1. Abreviatures per contracció:
5.1.1. Soles: tlk (talk) (t[a]lk).
5.1.2. Amb suspensió alhora: 
5.1.2.1. Sense cap altre fenomen: msg (m[es]s[a]g[e]).
5.1.2.2. Conservant les inicials dels components del compost: bs (b[ull]s[hit]); pq no te 

cambias a berenjeno.
5.1.2.3. Substituint un fragment de mot per un signe i d’un altre per una grafia: xq (por 

qué). La x és el signe matemàtic de multiplicar (`per`).
5.1.3. Amb una “substitució per grafia”: thx (ks per x: th[anks]x).
5.2. Abreviatures per suspensió: verdura q sabe mal

6. El·lipsis

6.1. Absència de punt final en els torns de paraula: brecol me suena a verduraØ
6.2. Absència de coma davant de vocatiu: holaØ Normando
6.3. Punts suspensius per marcar omissions eufemístiques: és un…

7. Fenòmens col·loquialitzants no fonètics

7.1. Morfologia col·loquialitzant: colifró o argo anzin, tará acomplejau perdio; vullc, 
vuill, vegent, vatros, mosatros, Vos adjunte, insultar-mos, prèmit, veurer, tontaes, 
estaes, m’apuntu, pugau, pugam, sigau, tingam, pergam.

7.2. Neologia col·loquialitzant
7.2.1. Neologia col·loquialitzant formal
7.2.1.1. Truncament per marcar omissions eufemístiques: una mè (merda)!
7.2.1.2. Neologia per aglutinació/univerbació: aivá (ahí va! 13)

Per tant, quedarien fora de la nostra taxonomia, els següents recursos expressius, 
que el Termcat no considera “textismes”:

8. Fenòmens arcaïtzants

8.1 Sintaxi arcaïtzant: si lo dise hashedé, hayla

13 Segons el web http://www.fundeu.es/consulta/ahi-va-o-ay-va-14795/.
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5. Resultats del treball

Hem analitzar la taxonomia de “juegos del lenguaje” que Yus (2001) adapta d’An-
droutsopoulos (2000) i que Montesinos fa servir per classificar fenòmens que suposa-
dament troba en textos electrònics. Hi hem trobat les deficiències que ja hem exposat. 
Per falta d’espai no hem incorporat a la nostra anàlisi tots els treballs que hem esmen-
tat al principi, però en futurs treballs esperem poder ampliar la nostra anàlisi.

Ara el que resta per fer és comprovar que la nostra taxonomia compleix les condi-
cions d’homogeneïtat, de “monotípia”, de rigor i d’exhaustivitat. Pel que fa a l’homo-
geneïtat, segons Isenberg (1987, 107) es compleix quan hi ha «una base de tipologiza-
ción unitaria». La nostra base de tipologització és la definició de textisme del Termcat:

a) Estructures que permeten guanyar espai i temps.

b) Estructures incorrectes per inadvertència.

c) Estructures “oralitzants” en un sentit ampli.

Partint del concepte de textisme de la Neoloteca, cal sobreentendre que no cal 
que aquestes estructures compleixin aquestes tres característiques. El criteri d’homo-
geneïtat s’assegura, doncs, afirmant que el criteri de tipologització és l’exclusivitat o, 
almenys, la major freqüència d’aquestes estructures en les converses electròniques. 
En el cas que calgui matisar el grau de compliment d’una forma es farà explícitament. 
Pel que fa a la “monotípia” (Isenberg 1987, 115), cap dels exemples classificats no pot 
ser-ho alhora en dues categories diferents. Un fet diferent és que un textisme contin-
gui més d’un recurs, com ara “GRÀÀCIEES!!!!!”, que és el resultat de fer servir les 
majúscules, la repetició de lletres i la repetició de signes exclamatius. Caldria classifi-
car-lo tres vegades, una en cada categoria corresponent (advertint que conté més d’un 
recurs). Quant al “rigor” (Isenberg 1987, 118), exigeix que les categories no siguin 
ambigües: les nostres categories són definides unívocament per a un lector format 
en les ciències del llenguatge. Pel que fa a l’exhaustivitat, el que podem dir és que la 
nostra taxonomia omple els buits deixats per Yus (2001) i Montesinos (2003). No cal 
dir que, a mesura que anirem analitzant les converses electròniques del nostre corpus, 
aquest propietat s’incrementarà. El mateix Isenberg (1987, 118) parla de tots els textos 
“possibles”: la creativitat incessant en els xats fa que les taxonomies s’hagin d’actualit-
zar. Potser, d’altra banda, cal concloure que l’“exhaustivitat” d’una taxonomia sempre 
serà “relativa” a un estadi concret de recerca. També cal tenir en compte l’observació 
de Castellà (1992, 228): «Les condicions d’Isenberg són […] molt exigents. Tant, que 
fins ara cap de les tipologies elaborades no les compleix. Això fa sospitar que potser 
s’ha disparat massa amunt, a unes pretensions teòriques que la realitat no pot validar. 
O potser és que encara no ha arribat el lingüista que sigui capaç de superar la prova.»

Université Pompeu Fabra (Barcelone, Catalogne) Joan COSTA-CARRERAS
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