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No solament la literatura pren formes col·loquials 
 o dialectals per donar expressivitat als seus textos,  

també ho fa el periodisme.  
(Camps 1992: 76) 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Sempre s’ha sentit a dir en boca d’experts de l’àmbit de la planificació lingüística que 

una llengua en procés de normalització, com és el cas del català, necessita, a part de 

parlants que l’utilitzin i suport polític, ser difosa en els mitjans de comunicació, tan els 

orals com els escrits. Pel que fa als mitjans orals, és comprovable que la difusió d’una 

llengua li assegura una salut estable i li pronostica en conseqüència una vida llarga, 

perquè aquest fet significa que hi ha professionals que s’hi expressen diàriament i que 

per tant el més probable, si es tracta de mitjans de referència d’un país, és que aquests 

professionals vetllin per aconseguir un model lingüístic adequat a les necessitats 

audiovisuals i al públic al qual s’adrecen ja que, en definitiva, la llengua és la manera 

que tenen per transmetre la seva credibilitat i eficàcia. A més, cal remarcar la 

importància del model lingüístic en el fet que, d’una banda, el llenguatge de les ràdios i 

les televisions influencia directament les tendències lingüístiques del públic i, de l’altra, 

com he comentat al principi, en el fet que si els mitjans de comunicació transmeten una 

llengua pobra, el procés de normalització també serà més dificultós.  

 

Catalunya Ràdio, la ràdio de referència del nostre país, durant els seus vint-i-cinc anys 

d’existència, sempre s’ha caracteritzat per donar una prioritat fonamental a l’ús i 

transmissió d’un model de llengua natural i correcte, fins al punt de tenir un equip de 

lingüistes (Unitat d’Assessorament Lingüístic, UAL) encarregat de garantir aquesta 

adequació lingüística mitjançant la correcció de textos i l’assessorament personal als 

locutors i als guionistes. Aquest departament de Catalunya Ràdio està dirigit pel filòleg 

Oriol Camps, que va ser qui em va fer de tutor de les pràctiques que vaig realitzar a la 

UAL durant els mesos de gener, febrer i març de l’any 2008, corresponents al darrer 

curs de la llicenciatura de traducció i interpretació. La meva feina consistia bàsicament a 

revisar el programa On vols anar a parar?, de Llucià Ferrer, detectar errors, elaborar 

informes de correcció i donar consells sobre l’ús de la llengua als locutors sempre que 

me’n demanaven. Aquestes pràctiques van ser extremadament positives i em van 
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despertar un gran interès per tots els aspectes que tenen a veure amb el llenguatge 

radiofònic català, i més concretament, i gràcies al programa de Llucià Ferrer, pel 

llenguatge radiofònic col·loquial, que al meu parer és un registre especialment 

interessant, ja que com que la imposició d’una normativa estàtica podria posar en perill 

la naturalitat i l’espontaneïtat del discurs, els paràmetres de correcció són difícils de 

delimitar.  

 

L’objectiu que em proposo en aquest treball és analitzar les característiques 

lingüístiques pròpies del català col·loquial, tant pel que fa a la fonètica, al lèxic, a la 

sintaxi i a la morfologia, que es donen en el llenguatge radiofònic que utilitzen els 

locutors del programa On vols anar a parar? de Catalunya Ràdio. L’On vols anar a 

parar? és un programa d’humor de llenguatge desenfadat, fresc i informal que permet 

reflexionar, d’una banda, quin tipus de català col·loquial s’emet per ràdio i, de l’altra, 

quines relacions pot tenir el català col·loquial radiofònic amb el català col·loquial que es 

parla al carrer. En aquest sentit, és important recordar el fet que, tot i que els locutors 

improvisen i es comuniquen amb naturalitat, el programa no és espontani, ja que al 

darrere hi ha uns guions i una organització prèvia. Així doncs, pot ser interessant 

observar quin model lingüístic i quins criteris utilitza Catalunya Ràdio per al català 

col·loquial, i fins a quin punt és més senzill i sistemàtic elaborar un model lingüístic per 

al registre estàndard que per al registre col·loquial.  

 

En definitiva, aquest treball pretén analitzar lingüísticament els aspectes més 

representatius de la fonètica, el lèxic, la sintaxi i la morfologia del registre col·loquial 

d’un programa de ràdio informal i atrevit, i reflexionar sobre el model lingüístic que 

Catalunya Ràdio utilitza per tractar el registre col·loquial, consultant les recomanacions 

que dóna el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA), que són al web ésAdir (http://esadir.cat). L’objectiu final és deliberar si es pot 

parlar de correcció en un programa d’aquestes característiques, si la normativa nega la 

naturalitat o si en canvi naturalitat i normativa es poden equilibrar d’alguna manera. El 

procediment d’elaboració consisteix bàsicament en escoltar i recopilar, seguint les 

premisses que dóna Payrató a el Català col·loquial (1990), les característiques del 

llenguatge que utilitzen els locutors del programa On vols anar a parar?, que dirigeix i 

presenta Llucià Ferrer i que conté diverses seccions, com “La repassada”, d’Òscar 
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Perezdolz, “El trencamites”, d’Àlex Torio, “Els viatges”, de Xavi Coral, “La notícia del 

dia”, de Tian Riba, etc., i també una entrevista que fa el presentador a un convidat.  

 

El corpus de treball transcrit, que al següent apartat descriuré amb més detall, és el 

programa emès el dimarts dia 13 de maig de 2008 des de les 16:00h a les 19:00h de la 

tarda. Tots els comentaris i explicacions del treball es fonamentaran en aquestes 

transcripcions del corpus, que pretenen ser una petita mostra del català col·loquial que 

es parla a Catalunya Ràdio. Vull remarcar que tots els locutors que intervenen a l’On 

vols anar a parar? parlen la variant central, i que per tant aquest treball no representarà 

cap dialecte. L’estructura que seguiré per respondre els objectius proposats inclou, en 

primer lloc, un apartat definitori general sobre el llenguatge col·loquial i el context 

radiofònic de Catalunya Ràdio; en segon lloc, una anàlisi de les característiques del 

català col·loquial que parlen els locutors de l’On vols anar a parar? dividida en 

aspectes fonètics, lèxics, sintàctics i morfològics; una reflexió sobre el català col·loquial 

de Catalunya Ràdio basada en l’anàlisi lingüística de les transcripcions del programa; i, 

finalment, unes conclusions a mode de recapitulació.   
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2. CORPUS DE TREBALL 

 

Quan vaig decidir elaborar el treball acadèmic sobre el català col·loquial radiofònic de 

seguida vaig tenir clar que el corpus de referència havia de ser el programa On vols anar 

a parar?, de Catalunya Ràdio, per dos motius principals. En primer lloc, perquè es 

tracta d’un espai divertit i desenfadat en què el locutor i els col·laboradors improvisen 

constantment i utilitzen un llenguatge col·loquial molt proper al llenguatge col·loquial 

del carrer; i en segon lloc perquè pel fet de pertànyer a una emissora de referència amb 

uns models lingüístics determinats, com és Catalunya Ràdio, puc donar per suposat que 

al darrere hi ha uns professionals que vetllen per l’adequació lingüística del programa. 

Així doncs, el fet que l’On vols anar a parar? d’una banda sigui un espai informal i de 

l’altra un espai meditat amb uns guions i uns lingüistes al darrere el converteix en un 

possible objecte de reflexió interessantíssim.   

 

L’ On vols anar a parar? és un programa que s’emet cada tarda, de 16:00h a 19:00h., a 

Catalunya Ràdio. Llucià Ferrer és l’encarregat de presentar i dirigir el programa, però 

també compta amb diversos col·laboradors que cada dia desenvolupen les seves 

seccions. Concretament, el programa que he escollit per ser el corpus del treball és el 

del dimarts dia 13 de maig de 2008. Aquest dia, el programa va estar format per “La 

notícia del dia”, de Tian Riba; “L’estadística del dia”, de Xavier Sanjuan; “La 

repassada” i “Les trucades d’ultratomba”, d’Òscar Perezdolz; “Estem perdent calés”, de 

Toni Mata; “Els viatges”, de Xavi Coral; les aportacions diverses de Susanna Bergés; i, 

finalment, l’entrevista de Llucià Ferrer a Ferran Martínez, exjugador de bàsquet i actual 

empresari. Vull remarcar que al programa, a part dels col·laboradors, també hi participa 

l’Antònia Cruells “la iaia Antònia”, que és una dona gran de la Catalunya interior amb 

qui es comuniquen cada dia per telèfon. Finalment, com a personatges còmics 

interpretats per actors i imitacions de personatges, hi participen en “Ricard Esteve”, en 

“Dídac Esteve”, l’“Armand Mauri” i la “Núria Feliu”. 

 

Pel que fa a la transcripció del corpus, he fet una tria de les característiques lingüístiques 

que em poden servir per respondre a l’objectiu principal d’aquest treball que és 

aconseguir una recopilació dels aspectes fonètics, lèxics, sintàctics i morfològics més 
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representatius del català col·loquial de Catalunya Ràdio. Com a annex, he adjuntat tres 

cd-roms d’àudio que contenen les tres hores de programa.   

 

 

3. MÈTODE DE TREBALL 

 

Una vegada delimitat el corpus de treball que, com he comentat, consisteix en un 

programa de ràdio de tres hores, per aconseguir un resultat coherent i lògic que 

respongui als objectius prèviament proposats, és imprescindible establir una 

metodologia de treball clara que em permeti anar avançant d’una manera sistemàtica i 

productiva, i arribar a un final satisfactori. Així doncs, tot seguit exposaré breument 

quins són els passos que seguiré durant l’elaboració d’aquest treball acadèmic.  

 

En primer lloc, escoltaré el corpus amb atenció i, en segon lloc, em fixaré en les 

característiques lingüístiques pròpies del llenguatge col·loquial que s’hi produeixen per 

poder anotar-les tot seguit i classificar-les en característiques fonètiques, lèxiques, 

sintàctiques i morfològiques. És clar que aquestes classificacions no contindran tots els 

fets col·loquials que es donen al programa, sinó només una mostra dels més 

representatius. Una vegada configurades les anàlisis, faré una reflexió de les dades, 

sempre recordant les premisses que dóna Payrató (1990), que també m’ajudaran a l’hora 

de classificar els fets lingüístics, i a l’hora de redactar unes interpretacions de cada una 

de les anàlisis. Val a dir que aquestes premisses de Payrató (1990), es veuran 

complementades també amb altres obres lexicogràfiques, com Vallverdú (2000), Camps 

(1992) i Casals (2003), les informacions de les quals són les que m’ajudaran a adoptar 

el punt de vista d’aquest treball, que es veurà reflectit en un apartat teòric general, el 

qual permetrà al lector de situar-se. Finalment, una vegada establert el punt de vista, 

elaborades les anàlisis i fetes les reflexions, extrauré unes conclusions finals que em 

permetran, d’una banda, resumir quin tipus de català s’emet per ràdio i, de l’altra, quins 

criteris lingüístics utilitza Catalunya Ràdio per al català col·loquial. 
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Doncs bé, si se’m permet l’analogia, diré que aquest 
vol ser un estudi sobre el català que es parla els dies 

de cada dia.  
(Payrató 1990: 13) 

 

 

4. ASPECTES METODOLÒGICS 

 

Primer de tot, cal deixar clar que aquest treball no sorgeix del no res, sinó que es basa 

sobretot en els coneixements interessantíssims que m’han aportat les obres de referència 

de Payrató (1990 i 1998), sobre el català col·loquial pròpiament dit, de Camps (1992), 

sobre els models lingüístics i els mitjans de comunicació, i de Casals (2003 i 2007), 

sobre  el llenguatge radiofònic actual de Catalunya Ràdio. A continuació definiré 

breument el llenguatge col·loquial i el context radiofònic de Catalunya Ràdio.   

 

 

4.1. El llenguatge col·loquial 

 

Quan parlem de llengua col·loquial ens referim a una variant funcional que es diferencia 

de les altres pel seu grau d’informalitat, adequat al context d’ús de la comunicació. 

Normalment aquesta modalitat de llengua s’utilitza en converses quotidianes, 

espontànies i orals, tot i que també és cert que de vegades hi ha obres literàries que 

inclouen el col·loquial per donar naturalitat i proximitat als seus personatges. Convé no 

oblidar que col·loquial no és sinònim de vulgar ni tampoc d’incorrecte perquè sovint el 

fet que les característiques del català col·loquial s’allunyin de la complexitat de la 

normativa no significa que no siguin acceptables en l’àmbit de la correcció, ja que 

aquestes característiques col·loquials responen gairebé sempre a les necessitats de la 

situació comunicativa. Payrató, al seu llibre Català col·loquial (1990), divideix els trets 

de la llengua col·loquial en fonètics, lèxics, sintàctics i morfològics, i aquesta és la 

classificació que jo també seguiré en aquest treball. Tot seguit, doncs, resumiré de 

manera general els fenòmens fonètics, lèxics, sintàctics i morfològics segons Payrató 

(1990).   
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Pel que fa als aspectes fonètics, en paraules de Payrató (1990: 78-79): “L’ús oral 

espontani i informal de la llengua comporta [...] prestar poca atenció al producte 

lingüístic que es va elaborant. Aquest escàs (o nul) control es tradueix, fonèticament, en 

una articulació més relaxada –i sovint més ràpida– que la corresponent a d’altres 

registres.” I afegeix que aquesta relaxació en la pronúncia es veu reflectida, sobretot, per 

la pèrdua de vocals i consonants i per canvis de sons. Quant als aspectes lèxics, Payrató 

parla d’un “conjunt lèxic bastant reduït” (1990:109) que es caracteritza per l’ús de 

termes genèrics, com els substantius cosa, fet, etc.; els adjectius bo, dolent, etc.; els 

adverbis, molt, massa, etc.; i els verbs, tenir, fer, entre d’altres. Pel que fa als aspectes 

sintàctics, Payrató descriu una sintaxi poc elaborada, més coordinada i juxtaposada que 

subordinada, amb oracions inacabades, amb pauses, amb alteracions en l’ordre de les 

frases, i amb implícits, etc. que fan que la comprensió de l’oració depengui del context. 

I finalment, quant als aspectes morfològics, segons Payrató (1990: 87): “són els 

aspectes en què proporcionalment menys divergeixen les varietats orals i escrites, 

formals i informals del català”. Les característiques morfològiques més comunes del 

registre col·loquial que presenta Payrató són els canvis excepcionals de gènere i 

nombre, com llàpissos, eleganta, guà i trujo; i també els canvis en la morfologia verbal, 

com l’analogia: coneixo (conec) i tindre (tenir); l’imperatiu, que apareix amb més 

freqüència que en d’altres registres, com l’estàndard; la concordança, que no segueix les 

normes gramaticals; certes reduccions pronominals; i, finalment, la utilització de 

l’article neutre “lo”, sovint per influència del castellà.  

 

Tots aquests aspectes que exposa Payrató a el Català col·loquial són els que han fet de 

fonaments d’aquest treball, que pretén deliberar si el llenguatge col·loquial radiofònic 

també respon als fenòmens fonètics, lèxics, sintàctics i morfològics del català 

col·loquial que Payrató (1990) ha extret a partir de l’anàlisi de converses espontànies del 

carrer.   

 

 

4.2. El context radiofònic de Catalunya Ràdio 

 

El programa On vols anar a parar? de Catalunya Ràdio serà la font de la qual extrauré 

una selecció de fenòmens que puguin conduir-me cap a una reflexió sobre el català 
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col·loquial de la ràdio que també respongui a la pregunta de si Catalunya Ràdio té uns 

models lingüístics igual de clars per al registre col·loquial que per al registre estàndard.  

 

Per començar, val a dir que els models lingüístics de Catalunya Ràdio per al català 

estàndard estan molt delimitats. Casals, a la seva tesi Ràdio en català (2007) basada en 

la llengua estàndard dels informatius, comenta que el tret més important del llenguatge 

radiofònic és la claredat, tant pel que fa al lèxic, a la sintaxi i a la vocalització. 

Recomana sobretot evitar les cacofonies, les rimes i les sinalefes, i dedica diversos 

capítols per exemplificar exhaustivament els models lingüístics a seguir i els principals 

errors que els locutors convé que evitin. El cert és que els models lingüístics de 

Catalunya Ràdio han estat fonamentals al llarg de la història. Segons Casals, com 

podem comprovar a El català en antena (2003), el model lingüístic de Catalunya Ràdio 

ha contribuït a desenvolupar la llengua catalana en èpoques de prohibicions en què 

estava fortament castellanitzada. Seguint en la mateixa línia, Bassas, el presentador d’El 

Matí de Catalunya Ràdio, explica al llindar del llibre de Casals, fent referència al 

moment en què va sorgir Catalunya Ràdio i en què el català va tornar a ser la llengua 

dels mitjans: “En aquell context, el model lingüístic de Catalunya Ràdio va esdevenir 

alhora una referència imprescindible i un marcatge individual [...] Vint anys més tard no 

és que tots en sapiguem molt, però sí que hem fet les paus amb un estàndard que ens 

permet improvisar sense la sensació constant d’estar aixafant ous a cada pas” (Casals 

2003: 15).  

 

És evident, doncs, que el registre estàndard, potser per la seva sistematicitat, potser 

també perquè és la variant funcional que més es pot escoltar als mitjans de comunicació, 

ha estat objecte de treball en nombrosos estudis. Quant al registre col·loquial, el cert és 

que, a diferència del registre estàndard, no se li han dedicat tants estudis, si bé cal tenir 

en compte que el 2005 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMM) va 

publicar el web ésAdir que ha significat un gran avenç sobretot pel fet d’incloure les 

variants funcionals i d’estar en procés de renovació constant. Els seus coordinadors són 

Agulló i Camps, que al web http://comunicació21.com, en motiu de la publicació el 

2005 del portal lingüístic, van explicar: “Però els anys transcorren i amb el temps també 

s’amplia el repertori de gèneres: ara a més a més de les recomanacions sobre l’estàndard 

més formal, proposem solucions en l’àmbit del registre més col·loquial”. Per tant, es pot 

afirmar que l’ésAdir ha suposat una total normalització i reconeixement del registre 
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col·loquial als mitjans de comunicació de referència i evidentment servirà de punt de 

referència per a la confecció d’aquest treball.  

 

 

5. ANÀLISI LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ COL·LOQUIAL 

DE L’ ON VOLS ANAR A PARAR? 

 

L’anàlisi que presento tot seguit sobre les característiques fonètiques, lèxiques, 

sintàctiques i morfològiques pretén incloure els trets més representatius del català  

col·loquial que utilitzen els locutors del programa On vols anar a parar? de Catalunya 

Ràdio, sense oblidar que es tracta d’un programa informal i a la vegada meditat, ja que 

els locutors improvisen, però també tenen uns guions de base. El corpus de treball és el 

programa del dia 13 de maig de 2008, que dura tres hores. Val a dir, també, que gairebé 

totes les classificacions de les anàlisis següents estan elaborades a partir del llibre el 

Català col·loquial, de Payrató (1990), que exposa i exemplifica els diferents trets del 

registre col·loquial. És veritat, però, que en algunes ocasions he cregut convenint afegir 

certs fenòmens que no estaven inclosos en el llibre de Payrató i que, en canvi, en el 

programa de Llucià Ferrer es produïen, com per exemple, en fonètica, l’allargament de 

la vocal tònica per donar èmfasi, que evidentment Payrató no inclou perquè no és un 

fenomen del català col·loquial espontani, sinó que en aquest cas és premeditat, ja que es 

tracta d’un recurs que Llucià Ferrer utilitza per donar expressivitat al seu discurs. A 

part, pel que fa al lèxic, tot i que Payrató no ho especifica, he pensat que era interessant 

dividir-lo en paraules catalanes (verbs, noms, pronoms, adjectius i adverbis) i en 

paraules castellanes, per poder observar la gran influència de castellanismes que es 

produeixen en el registre col·loquial català. L’objectiu final que em proposo amb 

aquesta anàlisi és deliberar si el català col·loquial radiofònic és proper al català 

col·loquial del carrer i, si divergeixen, en quins aspectes concrets ho fan.  

 

Com veureu, amb voluntat de facilitar la cerca al corpus, cada exemple està seguit d’uns 

claudàtors que inclouen el minut i el segon en què els locutors l’han pronunciat durant 

el programa i el cd-rom corresponent en què es troba gravat, ja que he dividit les tres 

hores de duració del programa en tres cd-roms d’una hora. Pel que fa a les 
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transcripcions, he optat per evitar la proliferació de símbols. Així, només he utilitzat 

l’alfabet fonètic de Payrató per transcriure els sons concrets que presenten 

característiques col·loquials. Quant a la resta de símbols, els únics que trobareu a les 

anàlisis són els de la taula següent:  

 

Allargament d’un so : 

Oració inacabada ... 

Omissió d’una paraula o d’un so ( ) 

Sinalefes ◡ 

 

 

5.1. Descripció de les característiques fonètiques 

 

Vocalismes 

 

� Allargament de la vocal tònica per donar èmfasi: 

o h[Ŧ]:la què tal! (Ortografia: hola què tal!) [CD1: 12 min. 38 seg.]   

o qu[Ű]:? (Ortografia: què?) [CD1: 15min. 40seg.] 

o arr[Ű]:nca o no això? (Ortografia: arrenca o no això?) [CD3: 20min. 

50seg.] 

 

� Caiguda de les vocals àtones:  

o p(e)rò (Ortografia: però) [CD1: 23min. 04seg.] 

o (a)nar fent (Ortografia: anar fent) [CD1: 20min. 49seg.] 

o (a)nem una mica tard (Ortografia: anem una mica tard) [CD2: 32min. 

56seg.] 

o on vols (a)nar a parar, Susi? (Ortografia: on vols anar a parar, Susi?) 

[CD1: 16min. 10seg.] 

o ho dic perquè si hi (a)neu algun dia (Ortografia: ho dic perquè si hi aneu 

algun dia) [CD3. 56min. 06seg.] 
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o (a)déu, que vagi bé, (a)déu, (a)déu, què passa, tio?  (Ortografia: adéu, 

que vagi bé, adéu, adéu, què passa tio?) [CD2: 37min. 34seg.] 

 

� Canvi en la pronúncia de la e i la o àtones per una e i una o tancades:  

o qu[é] estrany! (Ortografia: que estrany!) [CD2: 06min. 46seg.] 

o fora de sèri[é] (Ortografia: fora de sèrie) [CD2: 59min. 25seg.] 

o la costa de Fl[ó]rida (Ortografia: la costa de Florida) [CD1: 21min. 

39seg.] 

 

� Canvi en la pronúncia de la e àtona per una e oberta:  

o tot el qu[Ű] passa al Barça (Ortografia: tot el que passa al Barça) [CD3: 

10min] 

 

� Elisió d’una o més vocals en els enllaços: 

o qu(e) ha tret nou cd (Ortografia: que ha tret nou cd) [CD1: 10min. 

41seg.] 

o a dins hi havi(a) el gat que s’havia mort (Ortografia: a dins hi havia el gat 

que s’havia mort) [CD1: 11 min. 13 seg.] 

o compt(e) amb aquests animals (Ortografia: compte amb aquests animals) 

[CD1: 21min. 38seg.] 

o de fet és primaver(a)-estiu (Ortografia: de fet és primavera-estiu) [CD1: 

13min] 

o per (ai)xò (Ortografia: per això) [CD1: 23min. 11seg.] 

o la vaig comprar i al vespre no (a)nava (Ortografia: la vaig comprar i al 

vespre no anava) [CD1: 27min. 48seg.] 

o n(o) home, no (Ortografia: no home, no) [CD1: 36min. 59seg.] 

 

� Sinalefa de la darrera vocal d’un mot i la primera vocal del mot següent: 

o proposa◡una substituta (Ortografia: proposa una substituta) [CD1: 

11min. 50seg.] 

o ho◡intentarem (Ortografia: ho intentarem) [CD1: 25min. 12seg.] 
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� Caiguda d’una de les vocals d’un diftong: 

o quanta aig(u)a caurà (quanta aigua caurà) [CD1: 35min. 10seg.] 

 

� Canvi del so corresponent a una lletra en determinades paraules: 

o un sistema que preveu on i quan pl[ə]urà (Ortografia: un sistema que 

preveu on i quan plourà) [CD1: 28min. 54seg.] 

o no els d[ə]posita a l’aigüera (Ortografia: no els diposita a l’aigüera) 

[CD1: 41min. 40seg.] 

 

� Addicció de sons:  

o et dius aixís? (Ortografia: et dius així?) [CD2: 41min. 21seg.] 

 

Consonantismes 

 

� Pronúncia de certes consonants com una i:  

o io crec que que... (Ortografia: jo crec que...) [CD3: 21min. 23seg.] 

o io no, Lluci! (Ortografia: jo no, Lluci!)  [CD1: 27min. 55seg.] 

o una mica com io (Ortografia: una mica com jo) [CD1: 23min. 02seg.] 

o una agenda de telèfons que ningú ia fa servir (Ortografia: una agenda de 

telèfons que ningú ja fa servir) [CD2: 40min. 40seg.] 

o io què sé! (Ortografia: jo què sé!) [CD1: 16min. 20seg.] 

o ia no m’ho imagino (Ortografia: ja no m’ho imagino) [CD1: 14min. 

07seg.] 

o a vegades ia feu cara de crisi (Ortografia: a vegades ja feu cara de crisi) 

[CD3: 16min. 05seg.] 

o vui dir que no ho he dit amb cap mala intenció (Ortografia: vull dir que 

no ho he dit amb cap mala intenció) [CD2: 26min. 15seg.] 

o aquesta iaia veia (Ortografia: aquesta iaia vella) [CD1: 13min. 34seg.] 

o el conductor va ser atacat per una, això no sé què és, ja em perdonareu 

eh, escolopendra que se li havia enganxat a la tovaiola (Ortografia: el 

conductor va ser atacat per una, això no sé què és, ja em perdonareu eh, 

escolopendra que se li havia enganxat a la tovallola) [CD1: 54min. 

07seg.] 
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� Pronúncia del so [ȴ] (de pitjor i imatge) com una [ȷ]: 

o el pi[ȷ]or... (Ortografia: el pitjor) [CD3: 16min. 34seg.] 

o per netejar la seva ima[ȷ]e (Ortografia: per netejar la seva imatge) [CD1: 

11min. 22seg.] 

o que li posis un missa[ȷ]e i torni? (Ortografia: que li posis un missatge i 

torni?) [CD1: 48min. 50seg.] 

 

� Dissimilacions en posició inicial (pèrdua d’un so): 

o però de l’altra banda té un p(r)oblema (Ortografia: però de l’altra banda 

té un problema) [CD2: 38min. 14seg.] 

o la heavy del p(r)ograma (Ortografia: la heavy del programa) [CD1: 

14min. 26seg.] 

o l’ideòleg del p(r)ograma (Ortografia: l’ideòleg del programa) [CD1: 

18min. 08seg.] 

o ei, p(r)eciós, Llucianet! (Ortografia: ei, preciós, Llucianet!) [CD1: 

16min. 03seg.] 

 

� Dissimilacions en posició interior (pèrdua d’un so):  

o nosa(l)tres (Ortografia: nosaltres) [CD2: 21min. 10seg.] 

o una su(b)stituta digna (Ortografia: una substituta digna) [CD1: 11min. 

50seg.] 

o qualsevol a(l)tre sistema (Ortografia: qualsevol altre sistema) [CD2: 

29min. 49seg.] 

 

� Dissimilacions en posició final (pèrdua d’un so):  

o d’aquí a un no re(s) (Ortografia: d’aquí a un no res) [CD1: 51min. 

43seg.] 

o que no ens fa falta per re(s) (Ortografia: que no ens fa falta per a res) 

[CD2: 37min. 56seg.] 

o per cer(t) (Ortografia: per cert) [CD3: 48min. 56seg.] 

o és una mica len(t) el programa (Otrografia: és una mica lent el programa) 

[CD1: 30min.] 
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o en aque(s)t àmbit (Ortografia: en aquest àmbit) [CD1: 36min. 22seg.] 

o acudits com aque(s)t (Ortografia: acudits com aquest) [CD2: 17min. 

50seg.] 

 

� Sinalefa de la darrera consonant d’un mot amb la primera vocal del mot següent: 

o perquè fot◡una calor impressionant (Ortografia: perquè fot una calor 

impressionant) [CD1: 13min. 04seg.] 

 

� Pèrdua d’un so d’una síl·laba: 

o mare me(v)a! (Ortografia: mare meva!) [CD1: 47min. 36seg.] 

 

� Caiguda d’una consonant inicial o final pel contacte amb una altra paraula que 

comença o acaba per consonant:  

o d’una manera súpe(r) ràpida (Ortografia: d’una manera súper ràpida 

[CD1: 27min. 03seg.] 

 

 

5.1.1. Interpretació de les característiques fonètiques 

 

Abans de res, val a dir que el fet que l’On vols anar a parar? sigui un espai d’humor i 

informal en què el locutor i els seus col·laboradors interaccionen constantment i fan 

aportacions improvisades i espontànies fa que, mitjançant l’anàlisi de només un 

programa de tres hores, s’hi puguin detectar i recopilar gairebé totes les característiques 

més representatives de la fonètica col·loquial que Payrató (1990) descriu i interpreta a 

partir de converses quotidianes del carrer. És evident que quan mantenim una conversa 

quotidiana els fenòmens fonètics siguin molt freqüents, ja que sovint no pensem en el 

text que produïm i ens expressem sense cap mena de tensió que ens faci reflexionar 

sobre què diem i com ho diem. Si tenim sempre present, però, que l’On vols anar a 

parar? és un programa de ràdio i, per tant, prèviament meditat, amb uns guions i uns 

guionistes al darrere, aquesta presència permanent d’elements de la fonètica col·loquial 

és especialment interessant, ja que demostra que tot i la planificació, les converses del 

locutor i els col·laboradors de l’On vols anar a parar? són molt properes a la naturalitat 

més quotidiana de la parla del carrer. Com podem observar a l’anàlisi, la informació 
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està dividida en vocalismes i consonantismes perquè he pensat que separar els fenòmens 

vocàlics dels consonàntics donaria claredat a la classificació i en facilitaria la consulta.  

 

Pel que fa als vocalismes, en primer lloc, destaca la caiguda de les vocals, més 

concretament, de les vocals àtones i de les vocals d’un diftong, i les elisions de les 

vocals en els enllaços. Totes tres situacions són molt freqüents en el llenguatge 

col·loquial perquè, com he dit, el fet que els parlants articulem de manera ràpida i fluïda 

les oracions, fa que sigui molt probable que no pronunciem tots els sons d’una 

determinada cadena fònica i, per tant, que caiguin les vocals dèbils. En segon lloc, 

també són observables els canvis de pronunciació d’un determinat so, que pot passar, 

com és el cas de la e àtona del pronom relatiu que, de ser àton a ser obert. En aquest cas, 

el Portal Lingüístic dels Mitjans Audiovisuals, el lloc web ésAdir, recomana pronunciar 

la e com una àtona i no com una e oberta, fins i tot en registres col·loquials i, per tant, 

aquest tret fonètic, en el marc contextual de Catalunya Ràdio, s’hauria de considerar 

incorrecte, i l’assessor lingüístic de l’empresa hauria de comunicar als locutors que és 

millor evitar-lo. En tercer lloc, destaquen les sinalefes de vocals, provocades sobretot 

per la rapidesa del llenguatge oral i informal. També hi ha canvis de lletres, com per 

exemple pl[ə]urà (en comptes de plourà), però són molt poc freqüents, i només les fa 

Llucià Ferrer, possiblement per la seva procedència geogràfica (és de Manlleu, Osona). 

Finalment vull remarcar l’allargament de la vocal tònica per donar èmfasi, que és un 

allargament voluntari amb objectius expressius, a diferència de les altres 

característiques esmentades, que són inconscients.   

 

Pel que fa als consonantismes, en primer lloc, destaquen els canvis de pronunciació de 

determinats sons, com és el cas de pronunciar el so [Ɨ], de jo, com una i (io) – 

característica recurrent durant tot el programa i acceptada pel web ésAdir–, i el so [ȴ], 

de formatge, com una [ȷ] (formatxe), que el web ésAdir recomana evitar. També és 

remarcable l’abundància de dissimilacions (pèrdues de sons) tant en posició inicial 

(p(r)oblema), en posició interior (vosa(l)tres), com en posició final (re(s)). Finalment 

també cal tenir en compte les sinalefes entre consonant i vocal de paraules en contacte, i 

les elisions d’una consonant quan n’hi ha dues de costat.   
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Per acabar, només em queda afegir que si bé aquesta anàlisi conté moltes de les 

característiques fonètiques, el cert és que en manquen moltes més de les que descriu 

Payrató (1990) basant-se en converses del carrer. És clar que no podem oblidar que el 

corpus és de només tres hores i que els locutors són professionals de la ràdio que 

mediten bastant els seus missatges.       

 

 

5.2. Descripció de les característiques lèxiques 

 

Verbs genuïns del català col·loquial 

 

� El verb fotre: 

o a més, avui dimarts fot un dia maco [CD1: 12min. 52seg.] 

o fot una calor impressionant [CD1: 13min. 04seg.] 

o li va fotre una picotada a la cara [CD1: 21min. 50seg.] 

o li va fotre una hòstia amb el pic [CD1: 22min. 15seg.] 

o ha de fotre por [CD1: 21min. 53seg.] 

o Albert, sisplau, para de fotre trets [CD1: 49min. 57seg.] 

o un colom cec que volava baix i se li va fotre al casc [CD2: 15min. 

45seg.] 

o ho fotia ben bé [CD2: 25min. 15seg.] 

o home, ja ho sabem això, que no es foten pas escamarlans [CD2: 30min. 

56seg.] 

o tu et fotries baves de cargol pel cap i per la cara? [CD2: 31min. 39seg.] 

o t’ho prometo que foto el camp, eh [CD2: 31min. 50seg.] 

o pobre nano, no sap on es fot,eh! [CD3: 17min. 03seg.] 

o no fotem bromes [CD3: 15min. 09seg.] 

o amb un dit, escolta, foten la vertical, eh! [CD1: 45min. 38seg.] 

  

� El verb acollonir: 

o no ens acolloneixis [CD1: 21min. 33seg.]  

o tu, estic acollonit, eh [CD1: 45min. 01seg.] 

o sí, sí, sí, us acolloneixo! [CD1: 21min. 35seg.] 
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o [...] a acollonir els delinqüents que complien pena amb ella [CD1: 44min. 

07seg.] 

 

� Empanar-se (en el sentit de “quedar-se encantat”): 

o com que no s’entenen, ja no m’empano mentalment i, no problem, pavo 

[CD1: 14min. 40seg.] 

 

� El verb pispar: 

o vam preguntar quines coses us han pispat algun cop, i déu ni do [CD1: 

11min. 02 seg.]  

 

� El verb ficar: 

o vés a Collserola, i depèn on et fiquis, eh! [CD1: 24min. 40seg.] 

o la gent de les editorials la fiquen perquè no saben on ficar-la [CD2: 

41min. 37seg.] 

 

Verbs col·loquials no catalans (castellanismes) 

 

� El verb taladrar: 

o són pel·lis que no taladren [CD1: 14min. 31seg.] 

 

� El verb pillar: 

o que no has pillat la broma? [CD1: 27min. 16seg.] 

o i tu lenta, que no en pilles ni una! [CD1: 28min. 01seg.] 

o la gent ja pilla que no els enviarem amb una casa que no hi ha aigua ni 

res [CD: 12min. 07seg.] 

 

� El verb liar-la (pronominal): 

o no la liem [CD2: 24min. 34seg.] 
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Noms, pronoms, adjectius i adverbis genuïns del català col·loquial 

 

� Pasta: 

o a veure, que ens juguem la pasta per internet... [CD1: 19min. 33seg.] 

o es veu que valen una pasta [CD1: 53min] 

 

� Nano: 

o és molt bon nano, molt franc, sembla una cosa, però n’és una altra! 

[CD1: 16min. 49seg.] 

o quan el nano era molt jovenet [CD2: 24min. 56seg.] 

 

� Cosa: 

o és una cosa per explicar perquè no havia passat mai a la història [CD1: 

23min. 33seg.] 

o però atenció perquè la Susi avui també té una cosa bona [CD1: 26min. 

37seg. ] 

o volem demanar-te una cosa [CD3: 15min. 22seg.] 

o perquè sigui més viscuda la cosa [CD3: 58min. 13seg.]  

o la cosa està en deixar-lo a un lloc i que torni al colomar [CD1: 49min. 

02seg.] 

 

� Girat: 

o per què estan tan girats el pelicans, Riba? [CD1: 22min. 06seg.] 

 

� Qüestió: 

o la qüestió és arribar a Tailàndia [CD3: 56min. 54seg.] 

 

� Súper: 

o s’han divorciat de manera súper ràpida [CD1: 27min. 03seg.] 

o si el Rijkaard sortia a les rodes de premsa súper tranquil i amb els ulls 

vidriosos és perquè el meu rei es refredava fàcilment com un pollet 

[CD1: 16min. 58seg.] 
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� Això i allò: 

o ah, això vol dir que ets tu? [CD1: 28min. 02seg.] 

o arrenca o no això? [CD3: 20min. 50seg.] 

o home, això també t’he d’explicar una cosa [CD1: 27min. 49seg.] 

o és cert això, eh! [CD1: 15min. 22seg.] 

o això només és per fer 30 o 40kg d’ous [CD2: 29min. 14seg.] 

o això evidentment es pot incrementar pues donades certes condicions 

artificials [CD2: 29min. 42seg.] 

o no ho ha pas de dir , això! [CD1: 29min. 47seg.] 

o i això no fa mala olor? [CD2: 27min. 35seg.] 

o què és allò que us ha durat molt poc? [CD1: 27min. 36seg.] 

o allò que vas per la Diagonal i t’ataca un ornitorinc dels Pirineus, oi Riba? 

[CD1: 24min 13seg.] 

 

� Fumut: 

o estem fumuts amb una crisi que no ens traurà ni... [CD3: 15min. 36seg.] 

 

� Petaneres: 

o va fugir per petaneres [CD2: 09min. 43seg.] 

 

Noms, pronoms adjectius i adverbis col·loquials no catalans 

(castellanismes) 

 

� Tonto: 

o després d’un dilluns una mica tonto [CD1: 12 min. 48 seg.] 

 

� Raro: 

o que raro! [CD1: 29min. 38seg.]  

 

� Xungo / xunga: 

o reconduir pel carril contrari és xungo [CD1: 17min. 53seg.] 

o atenció perquè aquesta senyora ha de ser xunga, xunga, eh [CD1: 44min. 

24seg.] 
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� Cutre: 

o les cuques del programa ens traiem l’estrès d’altres maneres, potser fins i 

tot més cutres [CD1: 14min. 22seg.] 

 

� Tongo: 

o els tongos del Solà [CD2: 22min. 50seg.] 

 

� Tio i tia: 

o jo no em menjo la sopa així, tio [CD2: 21min. 45seg.] 

o també té mal perdre el tio, eh! [CD2: 10min. 52seg.] 

o un altre tio d’alçada, el Xavi Coral [CD2: 10min. 25seg.] 

o el tio va intentant presentar pilots, programes pilots per fer l’estiu a 

Catalunya Ràdio [CD1: 29min. 04seg.] 

o és un festival aquesta tia! [CD1: 15min. 07seg.] 

o li ha sortit molt bé la jugada a la tia, eh! [CD1: 26min 54seg.] 

o com ho sap el tio, Antònia que hi ha companyies d’aquestes que tenen 

llits i edredons de plomes. Antònia, com ho sap aquest tio això? Això és 

perquè el tio ho prova [CD3: 58min. 19seg.] 

o amb només una pota s’aguanten els tios, eh! [CD1: 45min. 38seg.] 

o i la tia s’ho creu i tot, eh [CD1: 44min. 44seg.] 

 

� Agotament: 

o o és ressaca i agotament? [CD1: 16min. 17seg.] 

 

� Senyorio: 

o aquell senyorio de quan hi era ell amb el puro s’ha perdut [CD3: 15min. 

57seg.] 

 

� Igual (en el sentit de “potser”): 

o igual això és... [CD2: 12min.] 

o igual la va confondre per una sirena [CD1: 22min. 48seg.] 
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Abreviacions 

 

� Pel·li: 

o però, filla, a mi aquestes pel·lis em posen encara més nerviós, a tu no? 

[CD1: 14min. 52seg.] 

o són pel·lis que no taladren [CD1: 14min. 31seg.] 

 

� Tele: 

o de la tele [CD3: 58min. 26seg.] 

 

 

Neologismes formats amb recursos del català 

 

� Pornocòmic: 

o però la versió pornocòmica seria [...] [CD1: 51min. 42seg.] 

o avui, sí, el pornocòmic no falla [CD1: 51min. 23seg.] 

o avui sobretot, nois i noies, no us perdeu el pornocòmic [CD1: 40min. 

02seg.] 

 

� Guionejar: 

o i guionejant el programa, unes cuques que... [CD1: 16min. 34seg.] 

 

� Guardiolejar (Pep Guardiola) i solanitzar (Xavier Solà): 

o guardioleges una mica! [CD2: 17min. 43seg.] 

o solanitzar el nom [CD2: 18min. 52seg.] 

 

Renecs 

 

� Colló, collons: 

o què collons [...]? [CD1: 22min. 40seg.] 

o colló quin nom! [CD3: 20min. 26seg.] 
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� Malparit: 

o el gos malparit [CD3: 13min. 50seg.] 

 

� Merda: 

o ui, ara se m’ha posat en verd, merda! [CD2: 41min. 02seg.] 

 

� Hòstia: 

o li va fotre una hòstia amb el pic [CD1: 22min. 15seg.] 

 

Fraseologia i frases fetes 

 

� se n’ha anat en orris [CD3: 15min. 48seg.] 

� va durar menys que un caramel a la porta d’una escola [CD1: 30min. 26seg.] 

� qui talla el bacallà? [CD2: 22min. 56seg.] 

� t’he agafat en bragues (castellanisme) [CD2: 33min. 02seg.] 

 

Connectors 

 

� Però: 

o però atenció perquè la Susi avui també té una cosa bona, bé en té 

moltes... [CD1: 26min. 37seg.] 

 

� Doncs: 

o ella doncs cobrarà per part d’ell [...] [CD1: 26min. 57seg.] 

 

� Total: 

o vinga, total, que regalem una estada de cap de setmana [CD1: 28min. 

29seg.].  

 

� Esclar: 

o home, esclar, hi ha com una mena de cortineta, però, eh! [CD3: 56min. 

20seg.] 
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� A més: 

o i a més volia cantar un fandango [CD2: 19min. 13seg.] 

 

� Bueno (castellanisme): 

o bueno, a la planxa sí! [CD2: 26min. 33seg.] 

o bueno, esperem que ens traieu vosaltres, que esteu al cel [CD3: 15min. 

39seg.] 

o bueno, no sé [CD1: 22min. 47seg.] 

 

� Pues (castellanisme): 

o això evidentment es pot incrementar pues donades certes condicions 

artificials [CD2: 29min. 42seg.] 

 

 

5.2.1. Interpretació de les característiques  lèxiques 

 

En primer lloc, cal remarcar que, com hem vist, les característiques lèxiques són les més 

sistemàtiques de detectar i recopilar, ja que configuren una llista bastant tancada, a 

diferència de les característiques fonètiques, sintàctiques i morfològiques, que formen 

llistes molt més àmplies i obertes. Tot i això, és cert que totes les llengües són creatives 

i que, per tant, és probable que a tots els programes apareguin nous neologismes, com el 

substantiu pornocòmic i el verb guionejar que s’inventen les veus. És clar que d’altra 

banda és molt possible que aquests neologismes ja fossin al guió de bon principi. Com 

es pot observar a l’anàlisi, he dividit el lèxic col·loquial de l’On vols anar a parar? en 

verbs genuïns del català col·loquial; en verbs no catalans (castellanismes); en noms, 

pronoms, adjectius i adverbis genuïns del català col·loquial; en noms, pronoms, 

adjectius i adverbis no catalans (castellanismes); en neologismes; en renecs; en 

fraseologia i frases fetes; i, finalment, en connectors, ja que tots aquests fenòmens són 

els que Payrató (1990) descriu com a més freqüents en català col·loquial.  

 

En general, destaca el verb fotre per damunt de qualsevol altre mot, ja que els locutors 

l’utilitzen contínuament durant tot el programa amb multitud de significats, que es 

troben recollits als diccionaris normatius. Els mots col·loquials acostumen a ser 
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genèrics, és a dir, poc específics, i engloben diferents significats en un sol mot. Per tant, 

és lògic que fotre sigui un verb que en la parla col·loquial del programa pugui substituir 

diversos verbs com per exemple, “fot (fa) un dia maco”; “tu et fotries (posaries) baves 

de cargol pel cap i per la cara?”; o “home ja ho sabem això, que no es foten (mengen) 

pas escamarlans”. Altres verbs recurrents detectats en l’anàlisi són el verb acollonir, 

pispar, empanar (no en el sentit de “fer panades” (Diccionari de l’Enciclopèdia), sinó 

en el sentit “quedar-se encantat”) i ficar. La veritat és que en el cas de ficar, és 

comprovable que durant el programa és molt més comú l’ús del verb ficar que no el del 

verb posar. També és molt comú l’ús de cosa (“ho faig perquè sigui més viscuda la 

cosa”),  qüestió (“la qüestió és arribar a Tailàndia) i  això (“arrenca o no això?”), ja que, 

com diu Payrató (1990), l’oral tendeix a la poca precisió semàntica.   

 

Aquesta poca precisió semàntica també es veu reflectida en l’ús de castellanismes, com 

pillar, liar-la, tio, raro i tonto, que són molt freqüents. És important remarcar que n’hi 

ha alguns, com tio i tonto, que s’utilitzen tant, que fins i tot el web ésAdir, tot i no ser 

normatius, els considera acceptables si el programa és col·loquial. De fet, el cert és que 

gairebé tots els castellanismes estan recollits com a neologismes al cercador OBNEO de 

l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra  

(http://obneo.iula.upf.edu/bobneo/index.php), i per tant és lògic deduir que aquests 

castellanismes s’utilitzen constantment entre els parlants i que, segurament, els 

castellanismes recollits com a neologismes que tenen més entrades al cercador OBNEO 

(és a dir que apareixen en més textos), com per exemple tio, tonto i bueno, segurament 

mica en mica s’aniran afegint als diccionaris normatius.  

 

Per acabar, val a dir també que les veus de l’On vols anar a parar? utilitzen fraseologia: 

“se n’ha anat en orris”, connectors simples:  però, doncs, bé i total i algun renec molt 

esporàdic: collons, hòstia, merda  i malparit.  
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5.3. Descripció de les característiques sintàctiques 

 

Oracions juxtaposades 

 

� la pregunta d’avui, [interlocutor: qui us ha atacat?] no!, la farem una mica més 

elaborada, per qui heu estat atacats? [CD1: 23min 39seg.] 

� a casa els sogres el pernil ibèric no dura gens, hi ha molt gourmet a la meva 

família [CD3: 13min. 40seg.] 

 

Oracions coordinades 

 

� la iaia enviava les nines perquè les maltractessin i també amb un poema que deia 

(...), atenció, eh! [CD1: 13min. 41seg.] 

� selecciona la presa, ataca i no deixa pistes [CD1: 16min. 32seg.] 

� tenim pocs diners i ens els juguem en apostes? [CD1: 19min. 14seg.] 

 

Oracions subordinades 

 

� un dilluns que molts feien festa (relatiu col·loquial) [CD1: 12 min. 49 seg.] 

� com que no s’entenen, ja no m’empano mentalment.  [CD1: 14min. 36seg.] 

� la setmana passada, una dona que nedava tranquil·lament per la costa de Florida, 

[...], la senyora va ser atacada per un pelicà que li va fotre una picotada a la cara 

que li van haver de donar 20 punts de sutura [CD1: 21min. 37seg.] 

 

Oracions inacabades  

 

� ha arribat Joan Barril amb moto, i bé, eh, tranquil·let. Ho dic perquè els seus 

pares ens escolten i sempre... [CD2: 12min. 07seg.] 

� Riba, per tant, conclusió? [CD1: 23min. 17seg.] 

� home, tu en tens 28 per alimentar, per tant... [CD1: 23min 09seg.] 

� quan no queps al sofà, llavors ja... [CD2: 15min. 01seg.] 
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� vem haver de córrer [CD3: 13min. 10seg.] 

� vem suar la gota freda [CD3: 13min. 18seg.] 

� i després obre, esbudella, un festival! [CD1: 16min. 31seg.] 

� es deia “La sonrisa del pelícano”, o...? [CD1: 21min. 06seg.] 

� els nostres... i no surt la paraula [CD1: 25min. 07seg.] 

� bé, el tema del Riba, avui, a veure si... [CD1: 26min 18seg.] 

� una parella, una parella, dissabte a la nit tires la canya, piquen i l’endemà al matí 

dius nooo! [CD1: 27min. 42seg.] 

� som-hi perquè a més avui, no toca el dia però... [CD2: 17min. 16seg.] 

� ostres, Núria, la tecnologia, eh! [CD1: 39min. 39seg.] 

 

Oracions amb l’ordre alterat  

 

� escolta, que anava el colom arran de terra [CD2: 15min. 29seg.] 

� que aquests coloms van drogats, alguns [CD2: 15min. 58seg.] 

� és un festival, aquesta tia! [CD1: 15min. 07seg.] 

� però atenció perquè avui la Susi també té una cosa bona, bé, en té moltes [CD1: 

26min. 37seg.] 

� i això no fa mala olor, les baves de cargol? [CD2: 27min. 35seg.] 

� per què ha enviat aquestes nines, aquesta iaia vella? [CD1: 13min. 28seg.] 

� i tot perquè es poguessin treure l’estrès els pobres soldats [CD1: 14min. 16seg.] 

� doncs la pregunta meva avui és: què és el que menys us ha durat? [CD1: 27min. 

27seg.] 

� [...] els negocis com li van [CD3: 10min. 36seg.] 

 

Determinants i pronoms 

 

� negocis ja (en) té [CD3: 11min. 07seg.] 

� hi hem d’anar-hi [CD1: 21min. 51seg.] 

� us (en) deixeu un [CD2: 21min. 59seg.] 

� el què, lo meu? (castellanisme) [CD2: 10min] 

� lo que es pot fer amb aquest tipus d’informació (castellanisme) [CD1: 36min. 

37seg.] 
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� no l’utilitzaràs en ta punyetera vida [CD2: 38min. 13seg.] 

� jo això no ho havia sentit en ma vida [CD1: 47min. 24seg.] 

� si passessin gana, pobre canalla, (ho) faria [CD1: 23min. 07seg.] 

� nosaltres ens en anem al carrer amb el Toni Mata (Ortografia: nosaltres anem al 

carrer amb el Toni Mata) [CD2: 32min. 59seg.] 

 

Recursos vocals 

 

� Per interpel·lar amb “eh” (oracions exclamatives): 

o no mosseguem, eh! [CD1: 13min. 02seg.] 

o i l’últim atac d’estrès el va patir ahir perquè no li funcionava el mail. És 

cert això, eh! [CD1: 15min. 22seg.] 

o és igual, que això molt normal tampoc és, eh filla! [CD1: 15min. 40seg.] 

o no és broma, eh! [CD1: 22min. 28seg]. 

o li ha sortit molt bé la jugada a la tia, eh! [CD1: 27min 01seg.] 

o és veritat que costen d’entendre, eh! [CD1: 14min. 56seg.] 

o no vull que fem bromes, eh Susi! [CD1: 27min. 26seg.] 

o jo no menjo la sopa així, tio, no sé tu, eh! [CD2: 21min. 45seg.] 

o Pobre nano, no sap on es fot,eh! [CD3: 17min. 03seg.] 

o tenen mala llet les gavines, eh! [CD1: 42min. 24seg.] 

 

� Per interpel·lar amb “oi” (oracions interrogatives): 

o et relaxa molt oi això, Albert? [CD1: 16min. 36seg.] 

o al rebedor no deu quedar massa estètic, oi? [CD1: 16min. 42seg.] 

o col·laboraries oi amb Ricard Esteve? [CD1: 29min. 57seg.] 

o tots hem estat atacats per alguna cosa, oi? I conseqüències greus, oi? 

Allò que vas per la Diagonal i t’ataca un ornitorinc dels Pirineus que surt 

de la cantonada, oi Riba? [CD1: 24min 08seg.] 

 

� De dubte: 

o per tant si ens trobeu no correu tampoc, [ə:],  no mosseguem, eh! [CD1: 

13min. 09seg.] 
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o perquè [ə:], [ə:] soldat i poema em sembla incongruent [CD1: 14min. 

08seg.] 

 

Altres característiques sintàctiques 

 

� on? Què? Va, va, va! [CD1: 15min. 35seg.] 

� no ho has pas de dir això! [CD1: 29min. 47seg.] 

� no ets pas viva, tu! [CD2: 26min. 18seg.] 

� i avui, va, vinga, tornem-hi tots, va, va! [CD1: 12 min. 52 seg.] 

� a més, atenció, la iaia enviava [...] [CD1: 13min. 37seg.] 

� ah, val, val (castellanisme) [CD1: 16min. 14seg.] 

� però, he pensat, he pensat, he pensat, bueno, he pensat, molt tampoc he pensat 

[CD1: 23min. 24seg.] 

� va, talleu, vinga, va! [CD1: 25min. 11seg.] 

 

 

5.3.1.  Interpretació  de les característiques sintàctiques 

 

En general, la sintaxi de l’On vols anar a parar? es fonamenta en la poca cohesió 

gramatical i respon a les característiques de la sintaxi col·loquial descrita per Payrató 

(1990). És cert, però, que hi ha algun cas concret en què el locutor i els col·laboradors 

llegeixen directament el guió i elaboren enunciats més complexos i més propers a 

l’estàndard que no al col·loquial, però aquests casos són molt poc freqüents i, per tant, 

no els he recollit a l’anàlisi. Així doncs, val a dir que la majoria de vegades les veus de 

l’ On vols anar a parar? produeixen enunciats amb estructures pròpies de la llengua 

col·loquial a causa de la improvisació, de l’espontaneïtat i de la interacció constant dels 

seus discursos.  

 

Per començar, és important remarcar que els tipus d’oracions més abundants de l’anàlisi 

descriptiva de les dades sintàctiques de l’On vols anar a parar? són les oracions 

inacabades i les oracions que tenen l’ordre alterat, tant típiques de la parla col·loquial. 

És cert que, des del punt de vista del lector-receptor del treball, algunes d’aquestes 

oracions inacabades es podrien considerar incomprensibles a causa dels implícits, però 
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en realitat, en escoltar les converses del programa, tot es pot sobreentendre gràcies al 

marc contextual dels emissors, que en els registres col·loquials sempre entra en joc. Per 

exemple, a l’enunciat “bé, el tema del Riba, avui a veure sí...” el lector en principi no 

pot saber què s’amaga darrere els punts suspensius, però si el mateix lector escolta el 

programa, i ja no concretament el programa del dia 13 de maig de 2008, que és el del 

corpus de treball, sinó el de qualsevol dia de la setmana, sabrà que normalment Tian 

Riba proposa uns temes bastant poc elaborats i graciosos per a què els oients enviïn 

missatges amb les seves opinions i, per tant, és lògic deduir que Llucià Ferrer en dir: 

“bé, el tema del Riba, avui a veure sí...” el que dóna a entendre és “bé, el tema del Riba, 

avui a veure si és més elaborat que el d’ahir” o potser “Bé, el tema del Riba, avui a 

veure si agrada a la gent i ens envia missatges”. Pel que fa a les oracions amb l’ordre 

dels elements alterat, com “escolta, que anava el colom arran de terra!” (“escolta, que el 

colom anava arran de terra!”), són perfectament genuïnes en la llengua oral i informal, i 

només podem adonar-nos d’aquestes alteracions quan fem transcripcions i les analitzen 

des del punt de vista de la gramàtica formal.   

 

En segon lloc, també són molt freqüents les oracions amb els recursos expressius per 

interpel·lar “oi” i “eh”; i certes imprecisions gramaticals de determinants i pronoms, 

típiques del llenguatge oral col·loquial, sobretot omissions, com “negocis ja (en) té” i 

duplicacions pronominals, com “hi hem d’anar-hi”. Pel que fa a les oracions 

subordinades, en general, cal esmentar que la gran majoria tenen estructures gramaticals 

dèbils i són poc elaborades. Destaca la presència del relatiu col·loquial que a “un dilluns 

que alguns feien festa”, que gramaticalment parlant s’hauria de considerar incorrecte, 

però que en registres col·loquials, i segons el web ésAdir està permès en registres 

col·loquials. Finalment, també és necessari tenir en compte la formació constant de la 

negació amb pas, l’abundància dels castellanismes val substituint d’acord; vinga 

substituint va; i bueno substituint bé o d’acord, depenent del context.  
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5.4. Descripció de les característiques morfològiques 

 

Concordança de gènere 

 

� tot peladet, la fruita [CD2: 21min. 30seg.] 

� aquest seria una mica la moraleja d’avui [CD1: 23min. 23seg.] 

� fa prediccions meteorològic [CD1: 39min. 35seg.] 

 

Morfologia verbal i concordança subjecte-verb 

 
� quan no queps al sofà, llavors ja... [CD2: 15min. 01seg.] 

� vés a sapiguer [CD1: 22min. 56seg.] 

� hi han moltes companyies que només comprant el bitllet de primera [...] [CD3: 

53min. 19seg.] 

� hi ha productes de cosmètica, que és anticel·lulítics i això [CD2: 27min. 44seg.] 

� els coloms és una raça que tenen tendència a la putrefacció i a la tumefacció 

[CD1: 48min. 25seg.] 

 

 

5.4.1.  Interpretació  de les característiques morfològiques 

 
Pel que fa a les característiques morfològiques, val a dir que són les menys nombroses 

de totes, possiblement perquè, com comenta Payrató (1990), són les que menys es 

diferencien del registre escrit. Així doncs, només destaca alguna manca de concordança 

entre subjecte i verb, com en el cas de “productes de cosmètica, que és anticel·lulítics i 

això”; i de manca de concordança del gènere, com “aquest seria la moraleja d’avui”. 

També cal remarcar la concordança verbal incorrecta de “hi han companyies”, tan típica 

de la llengua col·loquial i, finalment, la flexió queps en lloc de caps com a segona 

persona del singular del verb cabre, pròpia del registre col·loquial de certes zones 

geogràfiques, com la Catalunya interior, la zona d’on procedeix Llucià Ferrer, que és 

l’únic que diu queps. 
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6. CONCLUSIONS 

 

A la introducció del treball m’he plantejat tot un seguit d’objectius i ara, a l’hora de 

posar el punt i final, és el moment de comprovar si s’han complert. El mètode de treball, 

com hem vist, ha consistit en analitzar i en classificar els trets del català col·loquial, tant 

pel que fa a la fonètica, el lèxic, la sintaxi i la morfologia, que es produeixen en el 

programa de ràdio On vols anar a parar?, i en reflexionar sobre quin tipus de català 

col·loquial s’emet per ràdio, sobre quines relacions pot tenir el català col·loquial 

radiofònic amb el català col·loquial del carrer, que descriu Payrató (1990) a partir 

d’enregistraments de converses, i finalment sobre quins models lingüístics utilitza 

Catalunya Ràdio per al col·loquial i fins a quin punt és més senzill i sistemàtic elaborar 

models lingüístics per a l’estàndard que per al col·loquial. Ara, però, quan el treball 

acadèmic ja no és una hipòtesi sinó una realitat, no és el moment de plantejar preguntes 

sinó de donar respostes.  

 

Per començar, puc afirmar rotundament que el català col·loquial que s’emet a l’On vols 

anar a parar? de Catalunya Ràdio és molt proper al català col·loquial del carrer que 

descriu Payrató (1990), ja que el programa de Llucià Ferrer es caracteritza per una 

enorme naturalitat i espontaneïtat que es reflecteixen tant en la fonètica (omissions, 

canvis de sons, etc.), en el lèxic (mots genèrics, castellanismes, etc.), en la sintaxi 

(oracions inacabades, alteracions en l’ordre, etc.), com en la morfologia (concordances 

de gènere i nombre). Aquesta primera afirmació se sosté en les anàlisis però no està 

exempta de dubtes. A un article de Mas (2007) que tracta precisament el llenguatge 

col·loquial dels mitjans audiovisuals hi llegeix-ho literalment: “tot i l’àmplia gamma de 

situacions comunicatives que tenen lloc en els MCA, es pot dir que el registre 

col·loquial pur, el més informal, no existeix en els mitjans de comunicació” (Mas, 2007: 

52). Així doncs, en conseqüència (i en forma de sil·logisme), el meu treball acadèmic 

tampoc no existeix? 

 

I tant que sí que existeix, i el català col·loquial als mitjans de comunicació també. El 

que passa és que Mas (2007) es refereix a un llenguatge col·loquial pur i totalment 

espontani i, evidentment, com molt bé diu l’autor, aquest registre no existeix ni pot 

existir als mitjans de comunicació, per diverses raons que també es veuen reflectides a 
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les anàlisis. Les veus de l’On vols anar a parar? utilitzen un llenguatge desenfadat i 

informal que s’apropa als oients per la seva naturalitat però, encara que molt sovint ho 

sembli, no és completament espontani, ja que es tracta d’un programa de ràdio amb 

guions i una organització prèvia i, per tant, a part de les característiques col·loquials, 

també  s’hi poden detectar oracions elaborades,  més pròpies de la llengua estàndard que 

no de la llengua col·loquial.  

 

Val a dir també que Catalunya Ràdio és una emissora de referència al nostre país que té 

uns models lingüístics determinats i que ha establert uns límits de correcció que els 

locutors han de tenir en compte. Els models lingüístics de Catalunya Ràdio sempre han 

estat clars i definits, sobretot pel que fa al registre estàndard: Orientacions Lingüístiques 

(1992 [2001]), ja que és més senzill i sistemàtic establir els paràmetres de l’estàndard 

perquè el col·loquial es caracteritza precisament per la no sistematicitat. Com diu Mas 

(2007: 52): “[...]no tindria sentit parlar de models explícits, atès que aquesta varietat es 

caracteritza per autoregular-se en l’espontaneïtat de l’intercanvi comunicatiu directe i 

immediat”. Possiblement, però, per aportar solucions a aquest problema de poca 

regulació del registre col·loquial, Catalunya Ràdio va optar el 2005 per crear el web 

ésAdir, un espai dinàmic (en renovació constant), a diferència dels llibres d’estil, que 

inclou els límits de permissió del registre col·loquial que han de seguir els treballadors 

de l’empresa.  

 

En conclusió, l’On vols anar a parar? és un espai bàsicament col·loquial, però no al 

100%, ja que, d’una banda, Catalunya Ràdio és un mitjà de comunicació de referència 

que vetlla tant per un ús del català estàndard correcte com del català col·loquial correcte 

(a partir del web ésAdir) i que, per aconseguir-ho, estableix uns límits que el locutors i 

els col·laboradors de tots els programes radiofònics han de tenir en compte a l’hora 

d’elaborar els seus discursos; i d’altra banda, l’On vols anar a parar? és un programa 

organitzat amb uns guions al darrere i aquest fet significa que sovint els locutors 

produeixen enunciats elaborats, més propers a l’estàndard que no al col·loquial. 

Evidentment, com diu Camps (1992), el col·loquial és un recurs valuosíssim 

d’expressivitat i de naturalitat per al periodisme, un recurs que s’utilitza cada vegada 

més i que convé tenir en compte. Per acabar, només afegiré que si Ferran Monegal, tal i 

com fa cada dia per tancar l’On vols anar a parar?, em preguntés: “era necessari aquest 

treball?”, jo li contestaria sense cap mena de dubte que, tot i que encara queda molta 
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feina per fer, no hi ha absolutament cap aportació sobre el català col·loquial, aquest 

registre tan complex i interessant, que sigui en va.   
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