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Resum. El present estudi fa un repàs de la ficció audiovisual emesa per la televisió
pública catalana en el darrer quart de segle per determinar la presència que hi té el català
nord-occidental i la cultura de les terres de Lleida. El recorregut s’atura en la ficció
televisiva Lo Cartanyà i l’analitza a fons per determinar si aconsegueix relatar amb
fidelitat la societat i la parla de les terres de Ponent de l’època que li és contemporània.

Paraules clau. TV3, Lleida, Ponent, lleidatà, dialecte, català nord-occidental, Lo
Cartanyà.

Resumen. El presente estudio hace un repaso de la ficción audiovisual emitida por parte
de la televisión pública catalana en el último cuarto de siglo para determinar la
presencia que tiene el catalán noroccidental y la cultura de las tierras de Lleida. El
recorrido se detiene en la ficción televisiva Lo Cartanyà y la analiza a fondo para
determinar si consigue relatar con fidelidad la sociedad y la lengua de las tierras de
Lleida en la época que representa.

Palabras clave. TV3, Lleida, Ponent, lleidatà, dialecto, catalán noroccidental, Lo
Cartanyà.
______________________________________________________________________

Abstract. The following study makes a review of the audiovisual fiction broadcasted in
the Catalan public television throughout the last quarter of the century, in order to
determine the presence of the north-west Catalan accent and the particular cultural
aspects of the Lleida area. This paper is especially focused on a detailed analysis of the
so-called TV series Lo Cartanyà, so as to check if it loyally frames the mentioned
aspects of the Ponent catalan area society and its dialectal characteristics of the time it
represents.
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INTRODUCCIÓ
Si el català de Barcelona és bo per al diàleg, el de Lleida ho és per a l’oratòria
Josep Carner, un dels màxims exponents noucentistes, després d’escoltar un discurs del
poeta i polític lleidatà Magí Morera, 1917.

Des de les comarques de Ponent, però també des d’altres punts del territori català, tot
sovint s’han sumat esforços per reivindicar la parla i els costums de la zona occidental
del país. Un exemple actual n’és Postureig de Lleida, un emmascarat activista que, amb
les seves accions solidàries, un humor blanc i una ironia inofensiva made in Lleida a les
xarxes ha aconseguit que bona part dels ponentins s’hi sentin identificats.
La clau de tot plegat es troba en esdevenir una figura que combina l’humor i els tòpics
territorials amb les referències a l’actualitat lleidatana del moment, gràcies a la
immediatesa de les xarxes socials: la nostrada boira de l’hivern, que arriba a eclipsar la
indiscutible icona que domina la ciutat des del turó, el sector agrícola i els seus camps
guarnits de flors o fruita, o la platja de Lleida, un error freqüent dels mitjans, que lluny
de voler convertir Lleida en un territori allunyat de la resta de Catalunya, advoquen per
fer-la una terra de tradicions pesqueres. Tot plegat, un posicionament que convida a
passar del complex a la reivindicació de l’orgull de la terra ferma a través de l’humor.
Al bressol de les xarxes socials, no només ha fet fortuna el senyor Postu, sinó que han
sorgit tota mena d’iniciatives, com la reivindicació del dissenyador lleidatà Julio Estrela
amb la campanya Vull que la imatge de Lleida sigui una E, o la crida a l’acció que féu
el balaguerí Francesc Canosa amb el hashtag #lleidapower. També és el lloc que ha
donat a conèixer les peculiars versions de Lo Pau de Ponts, i un dels espais on s’ha
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consolidat el Sóc de l’Oest de David Esterri –Lo Pardal Roquer–, himne no oficial de la
terra ferma.
També és fill de les xarxes Lo Nou Diccionari Lleidatà-Català i el seu germà Lo
lleidatà és fàcil. Txarra’l, sisquere!, un èxit de vendes que recull paraules que tenen
origen en les terres de Lleida però que no figuren en cap obra normativa, i que va sorgir
gràcies al contacte dels autors –Robert Masip, Ferran Montardit i David Prenafeta– en
un xat d’Internet.
Tots aquests exemples posen de manifest que les xarxes socials i, en general, el 2.0, són
espais cabdals perquè sorgeixin iniciatives i reivindicacions, i també per donar-hi
difusió. Però, què passa amb els mitjans convencionals?
Mentre que el Grup Segre celebra l’acceptació de les variants meua, teua i seua,
convertint-les en una norma de redacció, la publicació sociocultural Arts duu a les seves
espatlles nombrosos articles, i fins i tot un número complet, el que fa 41, dedicat a
aquest fenomen social en un territori que, malgrat creure’s encara de província,
comença a fer créixer la seva autoestima per reivindicar la seva idiosincràsia.
També les ràdios i televisions locals s’han posat en el seu paper de la proximitat i han
apropat aquest univers identitari a les llars de la demarcació en forma d’actualitat i
entreteniment. Només ha estat en el cas de la ficció televisiva on aquests mitjans de
proximitat s’han hagut d’enfrontar cara a cara amb les seves pròpies limitacions i,
mentrestant, l’univers de Tor de Carles Porta no dubtava a presentar-nos, en forma de
podcast i de reportatge televisiu, aquest petit poble del Pirineu com una terra sense llei.
En tot aquest entrellat, la pública estatal ha anat fent la viu-viu i ha limitat l’ús del català
a una part dels continguts informatius, per convertir-lo en un fet gairebé anecdòtic en

4

altres gèneres i formats. Tot això, abanderant una mena de diglòssia mediàtica que ha
aconseguit que els seus espectadors ni tan sols es plantegin veure la seva llengua
representada en ficcions, i encara menys les varietats dialectals que la componen.
No ha fet gaire més pels lleidatans la pública catalana, un mitjà que, tot i adoptar el
català com a llengua principal, s’ha aferrat al mal denominat català estàndard, que lluny
de convertir-se en el Frankenstein utòpic pel qual advocava Alcover, ha provocat que
tots aquells qui s’allunyen de la parla oriental no se sentin representats lingüísticament
pels continguts televisius.
Al marge de la informació, la televisió catalana tampoc no ha representat amb
freqüència les terres de Ponent en l’entreteniment: només alguns programes s’han
dignat a visitar Lleida en algun dels seus episodis i no ha sigut fins als darrers anys que
alguns dels formats més consolidats com La Marató o La Festa dels Súpers han
plantejat solucions inclusives amb tot el territori.
En publicitat televisiva, bon indicatiu per les seves produccions dinàmiques i de ràpida
caducitat, la demarcació tampoc no ha tingut gran representació. L’any 2011, la marca
catalana Estrella Damm estrenava a TV3 el que havia de ser un anunci per reivindicar
les meravelles catalanes. La cervesera no va considerar, però, que a les comarques de
Lleida hi hagués cap espai ressenyable i, d’aquí, va sorgir el volgut #lleidatanament per
contraposar-se al #mediterraniament que predicava la marca.
El panorama que dibuixa la ficció de TV3 tampoc no és gaire més esperançador: la sèrie
Gran Nord ha estat l’única que ha representat la parla pallaresa i Lo Cartanyà és l’única
que s’ha atrevit a parlar en lleidatà. Si el plantejament amb què arrenca Gran Nord –una
policia és destinada a treballar als Pirineus en tant que càstig– ja apunta a un
menysteniment de les zones pirinenques, els conflictes que tingué Lo Cartanyà en la
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seva recepció, en ratifiquen tot dubte: des que va encetar la seva emissió l’any 2005 i en
temps posteriors va rebre nombroses crítiques en mitjans de comunicació, fins al punt
que el Centre Comarcal Lleidatà va demanar la retirada de la sèrie perquè la considerava
“un insult per als lleidatans”.
Un parlar exagerat que constituïa un dels principals trets humorístics de la sèrie, sumat a
una exaltació d’uns trets identitaris ancorats en temps passats eren les principals
crítiques d’aquells qui identificaven en aquesta ficció alguns elements amb regust d’un
passat no tan llunyà. Els qui es queixaven, veien en aquestes exageracions de la sèrie
certes similituds amb el ja superat leridanismo.
És Lo Cartanyà, en el fons, un reflex ranci d’èpoques ja superades amb unes
exageracions lingüístiques que arriben a la pantalla per escassetat d’actors lleidatans en
l’elenc, o una ficció que duu a l’extrem la qüestió lingüística per maridar la seva trama
amb gags que podien reflectir amb fidelitat la Lleida del 2005?

OBJECTIUS
El principal objectiu que persegueix aquest treball és el d’estudiar el llenguatge i
l’imaginari de la sèrie de ficció Lo Cartanya, emesa per TV3 entre 2005 i 2007, per
determinar quins són els tòpics que reprodueix amb major freqüència, si aquests són
fidels o no amb la societat lleidatana que li fou contemporània, i si la llengua que
empren els personatges de la sèrie s’adequa a la realitat del moment i és fidel al lleidatà.
També incorpora un modest estudi de recepció: el fet d’analitzar l’obra en el seu
context, en comptes de fer-ho de manera aïllada, és cabdal per determinar si resulta
representativa per als lleidatans d’aquesta primera dècada de segle.
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Al mateix temps, l’estudi també té objectius secundaris. En primer lloc, el de definir i
acotar el terme català estàndard, el terme dialecte, i definir quines són les
característiques del lleidatà, tot amb la pretensió final d’establir un estat de la qüestió de
l’aspecte lingüístic. Des del punt de vista sociolingüístic, el treball agrupa els principals
tòpics amb què es defineix Lleida. Ambdós aspectes serveixen per explicitar el
posicionament i el criteri de què l’autora se serveix per a l’anàlisi posterior.
En segon lloc, l’estudi posa sobre el paper, des d’un punt de vista crític, els antecedents
de TV3 des de la seva aparició i les seves funcions en tant que la televisió pública,
aturant-se en aquelles que tenen a veure amb la qüestió lingüística i de representativitat
territorial. Ho fa amb l’objectiu d’establir un marc per poder valorar, en l’anàlisi final, si
el posicionament de la sèrie Lo Cartanyà és l’adequat a l’hora de representar la llengua i
l’imaginari lleidatà.
En tercer lloc, el treball posa la lupa en les comarques de Lleida i en valora la presència
a TV3 en tres dimensions diferents: els continguts informatius, els d’entreteniment i els
de ficció. Això es dóna amb l’objectiu de definir quin és el panorama de l’àmbit
d’estudi –la presència del lleidatà i els lleidatans a TV3– en els tres formats majoritaris
de la cadena, havent considerat que tenen prou diferències entre ells per tractar-los de
manera separada. Aquest apartat posa especial èmfasi en els continguts de ficció per una
qüestió de proximitat amb l’objecte d’estudi.
D’aquesta manera i a tall de resum,

l’estat de la qüestió en tant que llengua i

sociolingüística i en tant que televisió pública, juntament amb l’estudi de cas, serveixen
per fer realitat el principal objectiu del treball: determinar si la sèrie Lo Cartanyà va ser
pertinent, en termes lingüístics i sociològics, a la realitat lleidatana de l’any 2005.
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MARC TEÒRIC
Definició de la llengua catalana i les seves varietats
El català estàndard i els dialectes
La llengua estàndard es defineix com la varietat lingüística “creada amb voluntat de
donar un sentit d'unitat a un conjunt de varietats preexistents" (Veny; Massanell, 2015,
p. 66). Per la seva banda els dialectes són "una varietat lingüística menor inclosa en una
de major", que és la llengua històrica (Veny; Massanell, 2015, p. 119). No obstant això,
els lingüistes Joan Veny i Mar Massanell admeten que el concepte popular de dialecte
tot sovint fa referència a una manera de parlar incorrecta i que "se'l considera mancat de
gramàtica"(Veny; Massanell, 2015, p. 122).
El motiu a què apunten Veny i Massanell perquè existeixin aquestes varietats dialectals
del català –i també de la resta de llengües– és el fet que, de vegades, quan es produeixen
innovacions lingüístiques, aquestes “s'expandeixen lentament fins a abraçar tot el
domini lingüístic" i, en canvi, d'altres "queden limitades a un espai més reduït".
D'aquesta manera l'expansió d'aquestes innovacions –que també depèn de factors
geogràfics i polítics– es fa de manera parcial, i això fa que sorgeixen les diferències
dialectals en un territori que té una mateixa llengua (Veny; Massanell, 2015, p. 33).
D'acord amb els autors, el fet que quan es parla de llengua en societat se n'aboleixin els
aspectes històrics i de diversitat i només se'n ressalti una de les varietats –l’estàndard–
contribueix a dues concepcions. D'una banda, es creu que la llengua estàndard és la
"manera de parlar primigènia i original", i, de l'altra, s'acaba concebent com la forma
“correcta” (Veny; Massanell, 2015, p. 66). Amb aquest fenomen, els dialectes reben els
atributs contraris, de manera que la seva parla és vista com un seguit de "deformacions,
corrupcions de la manera de parlar primigènia i original" i, en conseqüència, esdevenen,
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a ulls dels parlants, formes “incorrectes". Aquesta situació provoca per a Veny i
Massanell que la varietat estàndard esdevingui, en la ment dels parlants, una mena de
dialecte amb sentit d'unitat que, a més, dóna sensació de correcció. Així, hi ha l’errònia
concepció popular que la varietat estàndard és l’origen de la llengua i que, per tant, els
diferents dialectes són deformacions d'aquesta base.
Malgrat això, els autors aclareixen que l'objectiu de la llengua estàndard no és el de fer
desaparèixer les varietats dialectals, sinó el de convertir-se en una llengua comuna i
formal. És d'aquesta manera com Veny i Massanell apunten a l'ús de l'estàndard com la
varietat alta d'una diglòssia que relega els dialectes a usos populars, familiars i
quotidians. Al mateix temps, alerten que a través de l'escolarització i dels mitjans de
comunicació, l'estàndard es difon arreu del domini lingüístic i "pel seu prestigi, provoca
la substitució en els dialectes de trets que n'eren peculiars per altres trets més generals
presos de la llengua comuna" (Veny; Massanell, 2015, p. 83), una situació que s’agreuja
en la societat actual, en què els mitjans tenen una forta incidència social.
La creació d’una varietat estàndard és, d’aquesta manera, una bona solució perquè la
literatura i els mitjans de comunicació, entre altres expressions que requereixen la
llengua, arribin a tothom. No obstant això, esdevé una opció que, a la llarga, provoca
unificació lingüística.
Veny i Massanell admeten que en el cas del català, l'estàndard de la llengua "es basa
força en el dialecte central, i més concretament, en el barceloní" (Veny; Massanell,
2015, p. 25), malgrat que segueix actuant com a dialecte en la seva àrea. Per la seva
banda, Martí afegeix que els dialectes orientals han estat de referència, especialment pel
lleidatà, perquè estan “més ben considerats sociolingüísticament” (Martí, 1985, p.578).
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Pel que fa a la divisió dialectal del català, la més comuna i senzilla és la que parteix la
llengua en dos grans blocs: el català oriental i el català occidental.
Per a Veny i Massanell, aquesta divisió està basada "en l'existència d'un feix
d'isoglosses, força compactes, que travessa els Països Catalans de nord a sud” (Veny;
Massanell, 2015, p. 86). Els territoris de la Catalunya Nord, la meitat oriental del
Principal, les Balears i l'Alguer constitueixen la denominada part oriental i, en
contraposició, Andorra, la meitat occidental de Catalunya i el País Valencià formen les
àrees de parla occidental.
Quant als diferents dialectes que es poden encabir en aquests dos grans blocs, els autors
en destaquen sis. En el bloc dels dialectes orientals s'hi troben el català central –format
al seu torn pels subdialectes del català septentrional de transició, el tarragoní, el salat, el
xipella i el barceloní–, el rossellonès –que comprèn el subdialecte capcinès–, el balear –
amb diferències entre mallorquí, menorquí i eivissenc i el subdialecte dels parlars
campanar de Mallorca– i, finalment, l'alguerès –que tenint en compte el seu restringit
territori d'ús, no té dialectes–.
En el bloc dels dialectes occidentals, els autors en destaquen només dos. D'una banda, el
català nord-occidental –el nostre principal objecte d'anàlisi– i, de l'altra, el valencià –
que comprèn els subdialectes del valencià septentrional, el central i el meridional–.
El català nord-occidental –com també el català central–, és un dels que més subdialectes
tenen per als autors, un total de quatre: el pallarès, el ribagorçà, el tortosí i els parlars del
Matarranya, que esdevenen un dialecte de transició.
En aquesta classificació, el lleidatà no es considera un dialecte, sinó que és per a Veny i
Massanell “la designació de l'àrea central del nord-occidental (el Segrià, el pla d'Urgell,
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l’Urgell, les Garrigues i la Noguera), que presenta com a tret singular el tancament de la
a àtona final en [e]” (Veny; Massanell, 2015, p. 301). En contraposició, Sistac i Turull
proposen parlar de lleidatà en comptes de referir-s’hi com a nord-occidental per
distingir el parlar “del Segrià, l’Urgell, el Pla d’Urgell i bona part de les Garrigues, de la
Noguera i del Baix Cinca del tortosí, pallarès i ribagorçà i d’altres zones de parla nordoccidental” (Turull, 1990, p. 201). Un terme també emparat per Sílvia Romero, Joan
Julià-Muné i Imma Creus, entre altres experts.
Turull admet que el lleidatà, a banda de ser un terme controvertit, també és un
subdialecte difícil de definir en la mesura que es caracteritza, justament, per l'absència
d'uns trets marcats, com sí que té el ribagorçà, el pallarès o el tortosí (Turull, 1990, p.
201).
Per la seva banda, Sistac en solitari va més enllà i arriba a parlar d’un model estàndard1
del lleidatà que “comparteix les característiques morfosintàctiques i, en bona mida,
lèxiques de la variant més difosa, però està muntat sobre l’estructura fonològica i, en
menor grau, tonal del dialecte occidental” (Sistac, 1992, p. 43).

El dialecte lleidatà
Malgrat poques referències concretes al lleidatà en obres de dialectologia catalana i pocs
articles que s'ocupin d'aspectes concrets d’aquest subdialecte, Montserrat Casanovas i
Imma Creus fan la tasca de condensar en un treball els aspectes fonètics i
morfosintàctics que han anat definint durant el segle XX estudiosos de la talla de Pere

1

Aquest comentari es realitza per destacar el fet que un subdialecte, amb les seves especificitats, té
descrita una modalitat estàndard. Si bé ja s’havia descrit anteriorment l’existència d’estàndards associats
als dialectes, el fet que Sistac faci aquesta apreciació per al lleidatà resulta rellevant.
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Barnils, Samuel Gili Gaya, Joan Veny, Joan Martí, Albert Turull, Esperanza Solans,
Ramon Sistac i Josefina Carrera, entre altres (Casanovas; Creus, 1999).
Casanovas i Creus destaquen diversos trets fonètics que poden agrupar-se
fonamentalment en dotze: sis de vocàlics i sis de consonàntics i, a més, sis trets
morfològics nominals-adjectivals-pronominals, la qual cosa aconsegueix definir el
dialecte lleidatà en divuit característiques.
Cal tenir en compte que el subdialecte lleidatà es caracteritza, a l’hora de pronunciar les
vocals, per la manca de neutralitzacions en posició àtona dels fonemes [a], [ε], [e], [i] i
[o], que contrasta amb la resta de sistemes catalans, que opten per la reducció vocàlica –
en lleidatà és metr[e]s i en altres dialectes metr[ə]s–. Això fa que doni la sensació que el
timbre de les vocals lleidatanes és clar i uniforme.
En vocalisme, destaquen, en primer lloc, que la e en posició tònica esdevé [e] en lleidatà
i [ε] en els parlars orientals –cad[e]na, pl[e]–, tot i que no sempre es compleix –
c[ε]ndra, div[ε]ndres–. Hi ha casos concrets en què l’ortografia i la fonètica esdevé
contradictòria pels lleidatans: els gentilicis acabats en –ès i els ordinals acabats en –è.
En segon lloc, estableixen que el fonema [a] àton en posició final absoluta es pronuncia
en termes generals [ε] –rein[ε], bibliotec[ε] –. Això no es compleix en noms i adjectius
acabats en -ista i -aire. De vegades, el lleidatà utilitza aquest canvi de fonema per
diferenciar entre masculí i femení –per exemple, taxista es pronuncia amb [e] final en el
cas masculí i amb [ε] en el cas femení–. En el lleidatà actual, cada cop es neutralitza
més en una única forma amb [ε] final.
En tercer lloc, Casanovas i Creus esmenten el canvi de fonema [e] per [i] en posició
àtona –s[i]nyor, p[i]ssic–.
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En quart lloc, estableixen que el lleidatà fa un canvi de [a] a [o] en una posició àtona –
t[a]rró, ll[a]ng[o]nissa–.
En cinque lloc, destaquen el canvi de [o] per [u] en posició àtona que, si bé forma part
del lleidatà –s[u]rtir, av[u]rrit–, també forma part dels parlars orientals –c[u]mpartir,
m[u]neder–. En el cas del lleidatà aquest canvi de fonema només es fa quan la paraula
també conté el fonema [i] en posició tònica.
En sisè i darrer lloc, les autores estableixen la diftongació que converteix [o] en [au] –
[aw]rell, [aw]renenta–. No obstant això, adverteixen que és una pronúncia que s'està
perdent, especialment entre la gent jove.
En consonantisme, en primer lloc destaca la pronúncia de la grafia x com a [tʃ] a
principi de paraula –[tʃ]ocolata, [tʃ]inesa– i com a [jʃ] quan la x va precedida d'una [i] –
madu[jʃ]a, co[jʃ]–.
En segon lloc, Casanovas i Creus destaquen la pronunciació allargada de [b], que
esdevé [bb] –rà[bb]ia, gà[bb]ia–. No obstant això, el consideren un tret en retrocés.
En tercer lloc, estableixen que quan el fonema [i] precedeix la grafia n, el grup es
pronuncia palatalitzat en [ŋ] –fe[ŋ]a, cu[ŋ]a–.
En quart lloc, destaquen la vocalització de la grafia l precedida del fonema [a], que
esdevé [aw] –[aw]fals, [aw]bergínia–. En aquest cas i en l’anterior, adverteixen que
l’escolarització ha provocat més fidelitat a la grafia i ambdós fenòmens són residuals.
En cinquè lloc, estableixen com a característica del lleidatà la presència del fonema [ŋ]
entre els fonemes [a] i [g] –ma[ŋ]grana, lla[ŋ]gosta–, així com la presència del fonema
[a] abans de [ɾ] i en una posició pretònica –car[a]gol, car[a]bassa–.
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En sisè i darrer lloc, destaquen la presència de fonemes que no són etimològics i que
apareixen en alguns mots, tant a principi i a final de paraula com entre fonemes –[a]nou,
[d]entrar, [an]recordar, tard[a]or, àpi[t]–.
Quant als aspectes morfològics, les autores destaquen, en primer lloc la formació del
plural masculí que, en lleidatà, manté l'acabament etimològic -ns –home[ns], jove[ns]–.
En segon lloc, la presència de l'article lo davant dels substantius masculins–lo nen, lo
gos–., una característica "estigmatitzada" per les autores, que admeten que és un tret
"mantingut del català antic" i que "manifesta el caràcter conservador del dialecte".
En tercer lloc, Casanovas i Creus destaquen l’ús, en els possessius en primera persona,
de les formes meua/meues, teua/teues, seua/seues, així com les formes mon/ton/son, que
fan el plural amb -s i que de vegades poden experimentar el canvi de [o] per [u] –m[u]n
pare, t[un] cosí–, i les formes ma/ta/sa, que, si bé s'utilitzen generalment en femení
singular, de vegades en lleidatà també es fan servir davant de noms masculins en
singular –ma germà, ma cosí–.
En quart lloc, les autores estableixen que en l'àmbit urbà lleidatà s'usa la forma
nosaltres/vosaltres i també nosatres/vosatres. En l'àmbit rural, en canvi, es fan servir les
formes naltres/valtres, nantres/vatres, naltros/valtros i nantros/vatros.
En cinquè lloc, les autores descriuen que en el subdialecte lleidatà predominen els
pronoms me/te/se en lloc de em/et/es –me fas, te dono–.
En sisè i darrer lloc, destaquen el canvi de determinats pronoms com mos per ens –mos
agrada, mos diu–, us darrere d'un verb en lloc de vos –telefona-us, arregla-us–, i lo/los
en lloc de el/els –lo maltracten, los alimenten–.
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Malgrat aquesta anàlisi, les autores adverteixen de la variació que ha experimentat
aquest subdialecte en el temps, i que es pot concretar per la influència de tres eixos
fonamentals. En primer lloc, la pressió de la llengua catalana, per l'evolució lingüística
general del català o bé per aspectes relacionats amb els processos migratoris. En aquest
sentit, Veny i Massanell també adverteixen de les interferències del llenguatge (Veny;
Massanell, 2015, p.55) i les defineixen com els canvis que experimenta una llengua a
causa del contacte amb llengües veïnes que provoquen canvis que, en cas contrari, no
haurien tingut lloc. Aquesta influència pot portar a cometre barbarismes o calcs
d’estructures pròpies de la llengua hispànica. En segon lloc, les autores també alerten de
la pèrdua de consciència lingüística pròpia dels lleidatans. En tercer lloc, atribueixen pes
a la força que exerceixen agents externs com ara els mitjans de comunicació o l'escola
que vehiculen un model lingüístic molt allunyat del català nord-occidental.
En aquest sentit, Carrera coincideix amb les autores i apunta a canvis en el subdialecte
lleidatà a causa de “la influència de la llengua escrita i per l’anivellament amb els
dialectes orientals” (Carrera, 2002, p.189). En concret, l’autor destaca quatre canvis en
el subdialecte: la variació de la vocal pretònica inicial [e] en comptes de [a] –[e]scola,
[e]nciam–; la variació en la desinència verbal de la tercera persona del singular de
l’imperfet d’indicatiu i del condicional i, en els verbs de la primera conjugació, del
present d’indicatiu; la variació en l’article el, que s’utilitza, a banda de lo i, finalment,
l’emissió de sons africats [tʃe] i [de] a l’inici de paraula o després d’una consonant. Tots
aquests canvis en la parla oral de la llengua contribueixen a desvirtuar el subdialecte
lleidatà.
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Sociolingüística: la concepció provincial de Lleida
Mentre que la dialectologia ens ha permès definir els lleidatans per la manera en què
parlen, la sociolingüística ens serveix per analitzar i definir la relació que té aquesta
llengua amb la societat que la fa servir. D’aquesta manera, del discurs dels lleidatans,
se'n poden extreure els seus trets ideològics, socials i culturals, entre altres.
La imatge d’un indret dependrà, en gran mesura, de la capacitat de l’espai per
comunicar i fer arribar al públic les percepcions existents sobre aquella zona i sobre les
persones que hi viuen (Santos; Buzinde, 2006, p. 322). Per definir Lleida en funció dels
tòpics que conformen la seva identitat i percepció cal tenir presents dos vessants
fonamentals. D’una banda, els tòpics de Lleida lligats a la seva història contemporània –
per detectar-ne vestigis en l’imaginari col·lectiu, que hi té assentades les bases– i, de
l’altra, els tòpics lligats a l’actualitat.
Quant als tòpics històrics de Lleida, cal tenir present l’efecte que encara té en
l’actualitat el concepte de leridanismo, aquell moviment que, orquestrat pel franquisme,
va promoure la província de Lleida com a concepte identitari i, en conseqüència, la seva
segregació de la resta de Catalunya. Un odi desfermat cap a Barcelona, juntament amb
alguns elements més light, com l’enfortiment de la identitat local (Casals, 2007, p. 2127) formaven també part d’aquest moviment ideològic i cultural que actualment és
àmpliament rebutjat a Ponent pels seus orígens i plantejaments. Cal tenir present, però,
que aquest recel cap al llevant català ja pertanyia a un sentiment lleidatanista molt més
antic que aquest moviment de segell franquista.
En aquest sentit, però, no només cal tenir present el leridanismo com a moviment, sinó
totes les conseqüències que se’n deriven, com l'exaltació acrítica i triomfalista del
creixement de Lleida en la postguerra, que resultava molt exagerada, i de la qual es
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feien ressò els mitjans, un amor exacerbat cap a Ponent, o una preocupació per
modernitzar l’urbanisme lleidatà. Els tòpics més repetits sobre la plana de Lleida són els
comerços de la capital, la riquesa de l'Horta i la Seu Vella com a monument cabdal
(Ganau, 1991, p. 185-186). També cal tenir presents altres elements culturals com són el
caragol en la gastronomia o el garrotin en la música.
Així mateix, la gran tradició agrícola i ramadera de les terres de Lleida fa que s’hi
associïn els tòpics lligats al camp, i que tot sovint fan que la imatge del lleidatà es
vinculi amb l’estereotip del català més pur: aquell que beu vi d’un porró vestit amb
barretina i espardenya. En l’actualitat, aquesta imatge de la ruralitat de vegades cobra
plantejaments més perillosos que retraten els habitants de les terres rurals com a
persones de nivell cultural baix i inquietuds banals. Aquesta visió es dona tant des dels
territoris orientals, com des dels territoris urbans de Lleida, en referència als rurals.
Quant a les percepcions més recents (Birbe, 2015), cal destacar, en primer lloc, que els
trens i carreteres que han connectat Lleida amb la resta de Catalunya han ajudat a
vèncer la llunyania amb què era concebut el territori ponentí i, per tant, aquestes
connexions han ajudat a erradicar de l’imaginari aquells tòpics que exalten àmplies
diferències entre la capital catalana i el territori de Ponent. En segon lloc, cal tenir
present l'explosió sobiranista que ha viscut a Catalunya i que també s'ha manifestat a
Lleida, ha dut el territori de Ponent a unir-se a la resta del país, que l'ha començat a tenir
més en compte, un moviment que s’ha fet important, sobretot, a la segona dècada de
segle. En tercer lloc, les noves generacions no han renegat del poble però també han
estat obertes a viatjar i per tant, els habitants de Lleida són ara més cosmopolites que
mai. En quart lloc i a l’altre extrem, ha nascut un moviment neorural que ha tornat a
exaltat els valors naturals de Ponent.
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Els tòpics més comuns en l’actualitat són el dels climatològics –temperatures extremes i
boira–, els geogràfics –la plana, el Segre, el paisatge, les zones seques, els pobles–, així
com els esports d'aventura i l'esquí, més lligats al Pirineu que no pas a la plana. D'altra
banda, també segueixen tenint pes els elements lligats a l'agricultura i la ramaderia, així
com la Seu Vella com a símbol fonamental (Paül, 2016).

TV3: La televisió pública catalana
Història de TV3: un compromís amb la llengua i amb el territori
Els mitjans de comunicació es consideren les avantguardes de la normativa lingüística
en la mesura que s’enfronten a una batalla diària entre la llengua que recullen els
diccionaris i la que es parla al carrer2. Al mateix temps, la representativitat de tot el
territori en els seus aspectes socials i culturals també suposa un repte per als mitjans de
comunicació, que tot sovint cauen en l’error de representar en major mesura aquelles
zones de més població i que exerceixen de centre.
Televisió de Catalunya (TV3) va néixer l’any 1983 “amb l'objectiu principal de
contribuir a la normalització lingüística i cultural del país” (CCMA, 2020), una intenció
que ha convertit la pública catalana en un mitjà de referència no només a Catalunya,
sinó més enllà del Principat, i que ha acabat representant la totalitat dels Països
Catalans.
La llengua utilitzada a TV3 és fonamentalment, el català estàndard, en la seva varietat
central. Ferrer-Huch adverteix que el fet d'escollir aquesta varietat en comptes del català
nord-occidental respon al fet que "Barcelona, el centre econòmic i polític de Catalunya,
2

En moltes ocasions, el fet d’afavorir l’ús en detriment de la genuïnitat ha impulsat, precisament, al fet
que l’Institut d’Estudis Catalans incorpori determinades paraules com a part de la llengua, com en el cas
del mot empoderar, que inicialment no es contemplava en diccionaris, però per l’acció dels mitjans va
esdevenir d’ús normatiu comú en declivi del mot apoderar.

18

es troba en territori central i també perquè la varietat central concentra un major nombre
de parlants i es considera més prestigiosa que no pas la nord-occidental, molt sovint
menystinguda perquè s'associa a la pagesia i al món rural" (Ferrer-Huch, 2017, p. 3233).
No obstant això, Massanell també reivindica una presència cada vegada major de
professionals provinents de territoris nord-occidentals que es van incorporar amb la seva
varietat a la graella de la pública catalana (Massanell, 2009, p. 160). Ho ratifica el portal
ésAdir, que estableix que “els professionals dels nostres mitjans s’expressen en la
varietat dialectal que els és pròpia, lliure de localismes, vulgarismes o barbarismes que
dificultin la comprensió general de l’audiència”. Al mateix temps, però, no cal obviar el
fet que la presència del català central segueix sent molt major.
Per la seva banda, Ulldemolins detalla que les vegades que s'utilitza el registre formal
dels dialectes nord-occidentals en televisió és a través dels corresponsals i dels
periodistes que, des de territori central, informen de notícies més generals. Per tant, "el
fet que hi hagi, d’una banda, des dels inicis de TV3, poques veus occidentals i, de
l’altra, que el model planificat occidental no s’hagi estès entre els ensenyants té com a
conseqüència que, a hores d’ara, l’estàndard oral difós per periodistes d’aquella zona
dialectal tingui trets fonètics i morfològics orientals" (Ulldemolins, 2014, p. 11).
Si la varietat de dialectes formals ja és escassa en la graella de TV3, Ferrer-Huch alerta
que aquesta situació esdevé especialment dramàtica en la representació d’algun dels
seus registres col·loquials. En aquest sentit, Bassols i Segarra destaquen, en els mitjans
de comunicació, dos tipus bàsics de registres col·loquials (Bassols, Segarra, 2009, p.
16). D’una banda, el col·loquial mediatitzat espontani, un terme que utilitzen per referirse a aquells registres col·loquials de la llengua que sorgeixen de l'espontaneïtat, com en
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el cas dels magazins. D'altra banda, el col·loquial mediatitzat elaborat que fingeix
espontaneïtat, i que és el que s'utilitza en les ficcions.
D’aquesta manera, el cas del col·loquial mediatitzat espontani del lleidatà a TV3 és
similar al de l’estàndard, i el seu ús es normalitza gràcies a la presència d’alguns
col·laboradors de les comarques de Lleida. En canvi, la presència de ficcions que
incorporin el lleidatà és més reduïda i, segons adverteix Massanell, cal una motivació
argumental que justifiqui la presència de la varietat nord-occidental en el si de la ficció
(Massanell, 2009, p. 162). També cal tenir present el fet que la producció de la majoria
de les ficcions catalanes es concentra al Barcelonès. Per la seva banda, Ferrer-Huch
també adverteix del fet que alguns actors amb dialecte nord-occidental han hagut de
canviar la seva pronunciació per poder interpretar personatges en sèries de la televisió
pública catalana i evitar incongruències en un context que situava l’acció en zones de
parla oriental (Ferrer-Huch, 2017, p. 34).
Encara que la presència dels parlars nord-occidentals sigui una realitat a la televisió
pública catalana, Sistac adverteix que el fet que hi aparegui amb periodicitat escassa i es
prioritzin fonamentalment els dialectes centrals és la causa que provoca que els
espectadors de Ponent “no sempre se senten identificats” amb les varietats que reben a
través de la televisió (Sistac, 1992, p. 42). No obstant això, la cadena incorpora en el seu
llibre d’estil el seu compromís “no discriminador de les variants fonètiques, lèxiques i
morfològiques territorials i adaptable als diversos registres, per assegurar una
comunicació eficaç amb l’audiència”.
En termes socials i culturals, Castelló apunta al fet que Televisió de Catalunya ha estat
el mitjà de comunicació que més fortament ha escampat una idea de catalanitat en els
darrers trenta anys. L'autor defineix aquesta catalanitat com "la idea compartida
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popularment sobre allò català" (Castelló, 2015, p. 249), que es tradueix en els mitjans en
forma de "catalanitat mediatitzada" i que, segons indica l'autor, fa que TV3 es focalitzi
en la imatge i el coneixement del territori, la divulgació cultural i històrica i l'aposta per
la llengua catalana i l'accent en l’entreteniment, l'oci i l'esport.
Cal tenir present, però, el fet que la majoria de ficcions i programes d’entreteniment que
emet TV3 s’enregistren en territoris orientals, una fórmula que és efectiva des d’un punt
de vista pràctic i econòmic, però que provoca conseqüències per als territoris més
allunyats de la capital: l’entorn de la plana de Lleida hi és representat especialment per
aspectes en què és plenament diferencial –una festa com l’Aplec, per exemple–, però no
quan hi ha opcions igualment d’efectives i més pròximes a la zona oriental –com un
expert en una matèria determinada–, per una qüestió de proximitat geogràfica. Així, per
exemple, si es dóna el cas que un magazin fa un especial per Sant Jordi, la crònica de
Barcelona esdevindrà el fil conductor i la televisió desplegarà mitjans més escassos a les
diferents demarcacions que, en conseqüència, se sentiran infrarepresentades. Cal tenir
present que, en determinats àmbits –l’econòmic, per exemple–, aquesta focalització en
la zona metropolitana està justificada per la seva irrevocable posició d’epicentre de país.
D’altra banda, i malgrat aquesta centralització en la producció, cal tenir en compte que
la plana de Lleida ha estat representada a TV3, especialment als informatius, però també
en programes d’entreteniment. Només és en el cas dels programes de ficció que aquest
territori és representat amb pocs exemples i moltes mancances.
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Les comarques lleidatanes a TV3
Continguts informatius: Les desconnexions
Un dels formats més prestigiosos de la televisió pública catalana són els Telenotícies,
que van fer servir durant vint-i-vuit anys un model de desconnexions territorials que va
ser abolit l’any 2017 per donar pas a un nou format.
Aquest model de les desconnexions comptava amb un espai dedicat a les comarques que
tenia una durada aproximada de 24 minuts. El periodista Ramon Rovira publicava un
article l'any 1989, coincidint amb el moment de l'estrena de les desconnexions, en què
detallava que el repte de la cadena en aquell moment era "apropar la televisió a aquells
temes que incideixen més directament en la vida dels ciutadans", l'esperit amb què,
segons ell, naixia el Telenotícies Comarques (Rovira, 1989, p. 56). Aquest espai
mantenia l'estructura que havia tingut fins al moment però amb una variant fonamental:
hi hauria una part del programa que seria diferent entre les demarcacions3. Aquest
informatiu s'emetia diàriament, de dilluns a divendres, amb una durada de 15 minuts –
tot i que posteriorment van passar a ser 24 minuts–. Aquesta decisió va obligar l'any
1989 a reajustar el senyal televisiu per garantir que cada territori pogués sintonitzar
l'edició que li corresponia, i també va afavorir el fet que la televisió dotés de més
recursos les delegacions territorials. Rovira explica que aquesta tasca es va dur a terme
amb la pretensió secundària que "aquests nous platós puguin servir per a la realització
de petites produccions dramàtiques que fins ara s'han fet a Sant Joan Despí". Unes
produccions que, malauradament, no van arribar a tenir lloc.

3

A l’inici d’aquestes desconnexions, el presentador i el decorat canviava en el cas de Lleida, Tarragona i
Girona però la demarcació de Barcelona conservava el mateix que en la informació general. Un detall que
va acabar variant en la mesura que denotava centralisme.
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Vint-i-vuit anys després aquesta fórmula quedaria obsoleta i la cadena va optar per
eliminar les desconnexions en el seu programa capdavanter. Amb aquesta decisió, les
informacions territorials passarien a incloure's en una única versió de comarques amb
gairebé el doble de durada: passava dels 24 minuts als 45. "Hem d’aconseguir que la
gent entengui que el que passa a Ponent també pot ser d’interès per Tarragona o per
Girona", defensava el cap d'informatius del telenotícies en una entrevista (Llobet, 2017).
Malgrat això, cal ser conscient que, si abans d’aquest canvi es destinaven 24 minuts a
parlar de la demarcació de Lleida, que en la nova fórmula compartia 45 minuts amb la
resta de demarcacions, el territori en sortia perjudicat en representativitat.
A banda dels diferents models de telenotícies, també cal destacar la presència de
lleidatans als seus informatius: és el cas de Teresa Macià, Carolina Gili, Cori Calero,
Francesc Latorre, Sergi Mulero, Eva Pelegrí, Montse Castany, Àlex Oró, Marina Solà,
Oriol Vidal, Jovita Ané, Mariona Piqué, Eric van Hofft, Montse Castany, Enric Pinyol i
Jordi Grau, a més de dialectes de les terres pirinenques –Artur Peguera el ribagorçà i
Anna Farrero, Lluís Caelles i Albert Elfa el pallarès–, dels parlars nord-occidentals de la
zona que toca més de prop amb el català central –Judit Balcells i Jaume Freixas– i de
parlars de l’Ebre –Fàtima Llambrich, Víctor Sorribes, Anna Masip i Glòria Boquizo–.
També cal destacar el valencià d’Empar Marco.
En continguts informatius també cal mencionar l’InfoK, un informatiu per a nens que
roman en antena des de l’any 2001 i que ha explicat algunes notícies de Lleida.
Des d’un punt de vista lingüístic, també cal fer menció als documentals de no-ficció de
continguts informatius. Si bé la televisió pública catalana n’ha dedicat diversos a la seva
llengua, no n’ha fet cap de dedicat exclusivament al lleidatà, que se sol presentar en els
continguts de no-ficció des d’un punt de vista més aviat tou i amb l’humor com a
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element comú, en major o menor mesura, en bona part dels programes. Entre els
documentals dedicats a la llengua destaca, l’any 2003, l’emissió d’Amb dret a la
llengua, dos documentals que analitzaven la situació del català, i que recorrien també
les zones de parla catalana més enllà del Principat. També cal destacar la sèrie
documental 300, que la televisió pública catalana va emetre amb motiu del tricentenari
de la guerra de Successió, l'any 2017, i que va comptar amb un capítol que, sota el títol
La llengua, analitzava l'evolució del català en 300 anys. El 2019, el programa
documental Sense ficció també dedica un episodi a la llengua catalana, que duu per títol
Fabra, diccionari d'un home sense biografia i, el mateix any, 30 minuts també analitza
la situació del català en la contemporaneïtat, en un programa que s'emet a la pública
catalana sota el títol Llenguaferits. En cap d’aquests documentals, però, es fan mencions
gaire detallades dels parlars nord-occidentals.
Finalment, pel que fa als documentals informatius que recorren, des d’un punt de vista
social i cultural, a les comarques de Ponent, destaca el documental Perseguits i salvats
que, emès per la cadena pública l’any 2017, ressegueix la fugida jueva de l’Holocaust
pel Pirineu de Lleida, i la sèrie documental Crims, de la mà de Carles Porta, que inicia
la seva trama a la Lleida de principis de segle.
També destaca la sèrie documental Trinxeres, emesa l'any 2017, que va dedicar 2 dels
seus 8 capítols a Ponent: d'una banda a la Batalla de Balaguer i, de l'altra, al front del
Segre, tot i que també va dedicar un episodi a la Guerra Civil al Pirineu. També cal
destacar, aquest 2020, la sèrie Crims, de Carles Porta, un true crime que també ha
dedicat alguns programes a tractar fets criminals ocorreguts a Lleida, i explicats pels
seus propis protagonistes.
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Continguts d’entreteniment
En els darrers vint anys, la televisió pública catalana ha emès continguts
d’entreteniment de tota mena: des de programes culturals fins a magazins, passant
també pels concursos.
Des d’un punt de vista lingüístic, cal destacar, fonamentalment, dos programes
d’entreteniment dedicats a la llengua catalana. D’una banda, Caçadors de paraules fou
un programa setmanal de dues temporades emès entre 2007 i 2008 per TV3 dedicat
bàsicament a la divulgació de paraules i accents que normalment tenen poca presència a
la televisió. En aquest sentit, el programa és àmpliament representatiu al territori de
Ponent, i dedica en un gran nombre dels seus programes una part al dialecte nordoccidental. A la primera temporada, l’any 2007, visita el mercat de Tàrrega per abordar
la tradició del garrotin; viatja a les Valls d’Àneu per conèixer els noms de les cases;
visita els pagesos de la Segarra i, finalment, es desplaça a la capital de la terra ferma per
destacar-ne el caràcter eròtic. En la segona temporada, el 2008, dedica un programa
íntegre al català del Pirineu Occidental; visita també l’Alt Urgell i, finalment, es
desplaça a la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya per abordar el català
de la Franja. També cal tenir en compte que aquest programa no tan sols és
representatiu amb tot el territori des del punt de vista de la llengua, sinó també des de
l’òptica de la sociologia, en la mesura que el presentador s’endinsa totalment en les
terres que visita en cadascun dels programes, i que bona part dels mots a què es fa
referència estan vinculats a la idiosincràsia d’aquella zona. En la mateixa línia es troba
el programa Caçadors de bolets.
D’altra banda, també cal destacar Llenguado, un programa que la pública catalana va
estrenar aquest 2020 i que, en cadascuna de les seves entregues analitza a fons un dels
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subdialectes del i la llengua en un context determinat. En aquest sentit, en la part de
programa dedicada a les variants de la parla, s’analitzen de manera separada diferents
varietats dialectals nord-occidental: els subdialectes de transició a est i oest del lleidatà
–els parlars del Matarranya i del Solsonès–, així com al lleidatà –tot i que en cap
moment es fa explícit que sigui un dialecte i es parla en tot moment de la modalitat més
genèrica, el nord-occidental–. Pel que fa a la part del programa que es dedica a la
llengua en el seu context, ni tan sols en el capítol que tracta del català dels antics
incorpora ni testimonis ni parlants nord-occidentals, tot i que s’admet que el català del
segle XI és més pròxim a aquest dialecte que no pas als orientals. Així, en cap dels
capítols temàtics, que aborden, entre altres àmbits, el català dels joves, als insults o als
noms de la natura, apareixen exemples del lleidatà ni fonts amb aquest subdialecte.
Només hi ha una excepció: el capítol dedicat al català als mitjans de comunicació, que
incorpora el testimoni d’una periodista de la terra ferma –que té un pes limitat en el
capítol–. D’altra banda, la peça dedicada als dialectes fa una breu menció al subdialecte
pallarès.
Entre els concursos, cal destacar especialment el Bocamoll, que fou un programa de
televisió que es va emetre a TV3 entre 2007 i 2011 i que tenia com a objectiu principal
el de divulgar el català. El fet que tingués alguns concursants amb un dialecte nordoccidental, i més concretament lleidatà, no depenia únicament de la productora ni de la
cadena, sinó també dels qui s’hi presentaven, de manera que no es pot valorar la
representació de les parles occidentals. D’altra banda, cal tenir en compte que el fet que
els presentadors tinguessin una parla oriental –Espartac Peran de Mataró i Roger de
Gràcia de Barcelona– sumava dificultats en els occidentals a l’hora de participar en el
concurs televisiu. En aquesta mateixa època, l’any 2009 també va sorgir El gran dictat,
un concurs d’inspiració similar que fou el que més temps va romandre a la graella de la
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cadena televisiva, fins al 2016. En la mateixa línia, cal destacar el concurs de llengua
Picalletres, que TV3 va emetre l’any 2006, amb concursants adolescents.
Entre els magazins destaca el programa Divendres, que no només ha visitat diverses
vegades Ponent, sinó que durant un temps va dedicar un espai del programa, conduït per
Màrius Serra, a l’anàlisi de les variants dialectals del català. Un format que es va anar
repetint entre els anys 2011 i 2013 i que incorporava exemples de parla nord-occidental.
Aquest espai, titulat Derbi de variants, va acabar sent una secció que, de forma puntual,
analitzava els dialectes en diferents contextos –per Sant Jordi, per Nadal, per anar de
viatge, etc.–. D’altra banda, el programa també va incorporar una secció titulada
Paraules en ruta que, entre 2011 i 2017 va visitar nombroses poblacions de parla nordoccidental. En aquest sentit, aquest magazin no només ha estat important des del punt
de vista lingüístic, sinó que també ha ajudat a difondre els trets característics de Ponent.
Aquests formats, que incorporen connexions en directe amb el territori, reportatges
sobre les tradicions, la divulgació de la història i dels paisatges i les històries dels qui hi
viuen és per a Castelló la definició més ajustada de la “programació de proximitat”
(Castelló, 2015, p. 252).
Finalment, també cal fer una menció, en termes lingüístics, als diferents microespais
que TV3 ha ofert al llarg del temps. Destaca especialment Què m’has dit!, un espai diari
que volia estimular l'ús del català per mitjà de la descoberta de vocabulari, expressions i
construccions. El format va arrencar amb una petita píndola l’any 2004, que va servir de
prova, en un format que es va consolidar l’any 2007, i que va emetre fins al 2019 un
total de 340 capítols de pocs minuts de durada. També destaquen els microespais Català
a l'atac, que foren emesos per TV3 en dies feiners l’any 2012, i que tenien l'objectiu de
divulgar la llengua des d'un punt de vista humorístic, incorporant frases fetes i varietats
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dialectals. El 2013 va fer-ne una segona edició amb motiu dels cent anys de les normes
ortogràfiques de l’IEC.
En termes socials i culturals, la televisió pública catalana també ha fet un esforç per
representar tots els territoris que la consumien. En aquest sentit, destaquen diversos
programes que han fet difusió de la idiosincràsia de la terra ferma des de diferents
disciplines.
En primer lloc, i en termes de divulgació del coneixement sobre el territori català,
destaca el format Catalunya des de l’aire, que entre 1998 i 1999 va donar a conèixer
bona part dels indrets del territori català a partir de vistes aèries. En aquest sentit, el
programa va visitar el Segrià, la Segarra, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Noguera i
diferents territoris de muntanya. Aquest programa va tenir una importància des del punt
de vista geogràfic, però també des del punt de vista social, ja que combinava un gran
nombre de vistes aèries amb un presentador que donava detalls de tota mena de les
terres que se sobrevolaven. També és un bon exemple el seu precursor, del 1984, Pobles
de Catalunya. Cal tenir present el programa Viure Catalunya, que entre 2002 i 2010 va
visitar nombrosos pobles de la plana de Lleida per donar-ne a conèixer les tradicions, la
cultura i els trets diferencials, i que va visitar viles com Seròs, Raimat, Àger, Tàrrega i
Vilanova de Bellpuig. També destaca El paisatge favorit de Catalunya, del 2009.
En segon lloc cal mencionar El Foraster, estrenat l’any 2013 i que viatja pels pobles a
la recerca de les seves anècdotes, tradicions i trets culturals. El programa, mantingut
fins al 2020, ha visitat Belianes, Alfés, Algerri, Penelles i l’Albi, entre altres pobles.
En tercer lloc, cal tenir present el programa Joc de Cartes que, d’ençà que va començar
l’any 2017, ha fet un recorregut per la gastronomia de tot el territori català, i ha visitat
nombrosos indrets de Ponent. En la tercera temporada, que va cloure el gener de 2020,
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el format va incloure restaurants de la Segarra i de l’Urgell, així com restaurants
pallaresos.
En quart lloc, destaca Aire Lliure un programa que TV3 va emetre l’any 2018 amb
l’objectiu de fomentar el turisme actiu, esportiu i cultural del país i donar a conèixer el
territori i la seva gent en el seu dia a dia. En aquest sentit, va dedicar un programa a la
plana d'Urgell i hi va donar a conèixer poblacions com les Borges, Juneda, Arbeca, el
Cogul, el Soleràs, la Granadella i la Floresta. En una línia similar, Temps d’Aventura,
emès entre 2009 i 2019, és un programa d’esports que també va visitar les terres de
Lleida. També cal fer menció de l’Espai Terra, entre 2009 i 2017, dedicat a la natura, i
que va parlar de Ponent en algun dels seus capítols.
En cinquè lloc, destaquen també els programes dedicats a la cultura, la música i la
literatura. En aquest sentit, entre els programes musicals cal mencionar Escena, que fou
un programa que TV3 va emetre entre 2009 i 2015 i que es dedica a analitzar la vida
musical, les sales de concerts i la indústria discogràfica dels territoris catalans. Escena
va dedicar un programa als artistes musicals de les comarques de Ponent en què va
abordar el festival de jazz de la ciutat, el MUD, i artistes com Renaldo i Clara i Xavier
Baró. Aquest últim també té el seu espai l'any 2014 a De prop, el programa de la
televisió catalana que s'encarrega d'enregistrar concerts en directe dels artistes del
panorama català. També li dedica un programa el 2013 La sonora, un format de
reportatges musicals que també va dedicar un espai del programa al garrotin l’any 2013
i a La ruta de les Estrelles al Museu de Lleida el 2014.
En aquest sentit, també destaca Tot un món, l'espai sobre la diversitat cultural i la
immigració a Catalunya, que dedica un dels seus programes al cantant de Koers a finals
del 2015 i un altre al músic Alu Spear a principis del mateix any. També es dedica,
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l’any 2011, un capítol del 33 recomana al Festival Ponent Roots, centrat en la música
negra., i la música de Lleida apareix al programa Tria 33 el 2017. Finalment, cal tenir
en compte que diversos artistes de Lleida han participat en l’Oh Happy Day, com és el
cas de Jukebox, els minyons de l’Orfeó Lleidatà.

Continguts de ficció
En ficció, Lo Cartanyà és l’exemple més representatiu de les terres de Lleida a TV3. És
una comèdia de situació catalana que es va emetre a la televisió pública entre el 16 de
setembre de 2005 i el 19 d’abril de 2007 i que, en total, té 39 capítols, repartits en tres
temporades, de 13 capítols cadascuna.
La sèrie, que fou coordinada per Xavier Bertran i Sergi Pompermayer, va néixer arran
de l’èxit d’un personatge anomenat Cartanyà que feia d’home del temps als programes
‘7 de notícies’, l’any 2001, i ‘Set de nit’, entre 2001 i 2002.
El principal personatge de la ficció és el Vicenç Cartanyà, interpretat per Xavier
Bertran, un home del temps que torna a la seva ciutat natal després de perdre la seva
feina a la televisió i que intenta reconquerir el seu antic amor, la Tilda, encarnada per
Mireia Aixalà. L’exparella del Vicenç, però, té una relació amb el Bardagí, que
interpreta Cesc Casanovas, i que és a càrrec de la televisió local del poble, on finalment
el Vicenç acabarà treballant. Eva Barceló dóna veu a la Bordonida, la cambrera del bar
on tenen lloc bona part de les trames, i on el Vicenç es reuneix amb els seus amics:
l’Anselmo, interpretat per Carles Martínez, i que és professor de l’escola; el Garretó,
encarnat per Jordi Figueras, i que és a càrrec de la barberia, on també es desenvolupen
algunes escenes i, finalment, l’Angawa, Miquel Àngel Ripeu, que també treballa en el
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mitjà local. El personatge que dóna nom a la sèrie viu durant tota la ficció a casa dels
seus pares, la Maria, encarnada per Marissa Josa, i el Miquel, interpretat per Carles
Canut. La sèrie també compta amb aparicions puntuals d’actors com també compta amb
la presència de cares conegudes com les de Santi Millán, José Corbacho, Carles Flavià,
Sergi Mateu o Marina Gatell. Els principals espais que apareixen en la sèrie són el bar,
la barberia, la televisió local i la casa dels pares del Vicenç.
Lo Cartanyà té lloc, des del punt de vista geogràfic, en un indret indeterminat de la
plana de Lleida i bona part dels seus personatges parlen un català nord-occidental molt
marcat, concretament un subdialecte lleidatà. És el cas del Cartanyà, la Tilda, la
Bordonida, l’Anselmo, la Maria i el Miquel, tot i que aquest darrer utilitza un
subdialecte pallarès. Cal tenir present, a més, que l’actor que interpreta l’Anselmo és
d’orígens asturians, la Bordonida és interpretada per una mallorquina i l’actriu que
encarna la Maria és de Terrassa. Així, els únics que tenen vincles reals amb el català de
Lleida són el Cartanyà, ja que malgrat haver nascut a Terrassa, els pare de l’actor és de
Tremp i la mare de Balaguer, i la Tilda, en la mesura que l’actriu que la interpreta és de
Juneda. També apareix un altre personatge pallarès, l’Alejandra, que interpreta Mònica
Rocafort, tot i que només surt a quatre capítols (3x27, 3x28, 3x29, 3x38).
La resta de personatges no utilitzen els dialectes nord-occidentals. En concret, el
Bardagí i l’Angawa utilitzen el català central i el Garretó fa servir un català molt
influenciat per la seva llengua materna, el castellà.
La sèrie és una idea original de l'actor que encarna el Vicenç Cartanyà, Xavier Bertran.
Sònia Sánchez i Aina Ivern són a càrrec de la realització, i el mateix Bertran juntament
amb Sergi Pompermayer s'encarreguen de la direcció, la coordinació, l'argument i el
guió. El guió també duu l'empremta de Jordi Gallur i Esther Paredes, i l'assessorament
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lingüístic fou a càrrec de Robert Masip, un dels autors de Lo Nou Diccionari LleidatàCatalà i el seu germà petit Lo lleidatà és fàcil. Txarra’l, sisquere!.
Tota la música de la sèrie fou a càrrec del grup lleidatà The Companys, que va dedicar
cançons a la ficció de la talla de Sóc pagès, Lo meu poble o Apuja't la bragueta.
La segona de les ficcions emeses per la televisió pública que va representar els parlars
nord-occidentals va ser Gran Nord, una producció emesa per TV3 entre el 2012 i el
2013 i que consta de 26 episodis. La sèrie narra la història de l'Anna, encarnada per
Aina Clotet, una agent de policia que comet un error i és degradada com a càstig al Gran
Nord, una vall poc coneguda del Pallars. Els habitants d'aquesta petita població d'alta
muntanya apliquen una democràcia real entre tots els habitants: tot ho decideixen al
Consell i sostenen que tenen privilegis atorgats per Carlemany, A l’Anna l'acompanya
el Pep, el seu company de patrulla, que és encarnat per Roger Coma, i que comparteix
elenc amb Nacho Fresneda, Mercè Arànega, Marcel Barceló i Pep Cruz, entre altres.
Gran Nord s'ambienta al Pirineu de Lleida, de manera que els actors que en formen part
parlen el subdialecte pallarès. D'acord amb Ferrer-Huch, però, la meitat dels actors que
interpreten aquest subdialecte tenen com a propi el central, i l'altra meitat parlen altres
varietats de nord-occidental, però no hi ha cap parlant nadiu de pallarès. L'autora també
destaca la presència de personatges d'origen estranger que parlen el nord-occidental, de
la mà d'un immigrant de l'est i de tres parlants afrancesats (Ferrer-Huch, 2017, p. 3637).
La sèrie fou dirigida per Jesús Font i produïda per Aitor Montánchez i Alfonso Cabo, i
també va comptar amb l’assessorament d’un grup de lingüistes format per Noëlia
Motlló, Ramon Sistac, Isaac Beà i Annabel Castan, i de l’Oficina de Llengua i
Literatura de Ponent i del Pirineu – UdL.
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Per la seva banda, Puig, que analitza la correcció lingüística i la recepció d'aquesta
ficció, conclou que les crítiques van ser negatives per dues raons fonamentals: d'una
banda, i malgrat que "la correcció lingüística hi és i no hi ha errades ni incorreccions"
continua sense aconseguir-se el realisme del parlar nord-occidental (Puig, 2015, p. 3435). D'altra banda, hi ha "mancances en l'argument", que van ser la crítica majoritària.
Un altre element a destacar és que a Gran Nord, a diferència de Lo Cartanyà, la llengua
no s’utilitza en cap moment per fer humor.
La sèrie fins i tot va acabar formant part d’un paquet turístic denominat Escenaris del
Gran Nord. Paisatges de pel·lícula (ACN, 2012), que resseguia els escenaris més
emblemàtics d’aquesta ficció. També té compte a les xarxes socials: a Facebook i
Twitter.
També cal mencionar la minisèrie Les veus del Pamano, una adaptació audiovisual
d’una novel·la de Jaume Cabré emesa per TV3 que situa la seva acció en un petit poble
del Pirineu de Lleida. La producció, de l’any 2009, constava de dos capítols i fou
dirigida per Lluís Maria Güell. Finalment, també destaca la minisèrie Vida privada, que
fou rodada a Lleida i a Cervera, tot i que les ubicacions no aporten res a la ficció, i
esdevenen mers elements de posada en escena. L'obra, també de dos episodis, fou
dirigida per Sílvia Munt i emesa l'any 2018.

METODOLOGIA
El present estudi consta d’una part teòrica i una de pràctica. La primera ha situat les
característiques de la llengua i els elements sociolingüístics de Lleida d’una banda i la
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trajectòria de TV3 de l’altra per determinar la presència d’aquest parlar i aquesta
identitat en la graella de la pública catalana.
Des d’un punt de vista lingüístic, i en la mesura que sovint resulten polèmiques les
delimitacions dels parlars a partir de fronteres polítiques –encara que aquestes,
finalment, tinguin molt a veure amb l’evolució d’una llengua– cal tenir present que
aquest estudi es refereix al lleidatà com un subdialecte dins del català nord-occidental,
que es troba delimitat al nord amb el pallarès i el ribagorçà, al sud amb el tortosí, a l’est
amb els parlars centrals i a l’oest amb els parlars de la Franja. Una acotació que, si bé
situa els diferents subdialectes en la zona que s’utilitzen, no delimita els parlars en
poblacions, ni tan sols en comarques. No es tracta d’una decisió trivial, sinó que obeeix
al fet que sovint és impossible determinar amb certesa si, en les zones que fan de nexe
entre dos parlars, s’empra l’un o l’altre.
Al mateix temps, cal tenir en compte que aquesta categorització també es manlleva en el
cas dels trets que no són estrictament lingüístics, de manera que aquesta anàlisi de
l’imaginari, més emmarcada en la sociologia, també es referirà a Lleida no pas com a
ciutat sinó com un territori. Així, en un intent de trencar amb la concepció provincial
que, per tradició i qüestió econòmica4, ha romàs fins als nostres dies, aquest estudi
planteja la separació de la realitat territorial de la plana de la del Pirineu.
Tenint en compte que el treball té més a veure amb la sociologia i els mitjans, que no
pas amb la dialectologia, a l’hora de definir el lleidatà s’ha pres com a model una obra
que condensa el parer de tots els autors previs que ja han opinat al voltant de les
característiques lleidatà. Aquesta part de l’estudi simplifica els termes especialitzats
4

És una realitat política que té sentit des d’un punt de vista administratiu, però no lingüístic. El fet que
aquesta concepció hagi triomfat a altres nivells al marge de l’administratiu obeeix, al parer de l’autora, a
la seva existència des del segle XIX pràcticament immutable, així com als interessos econòmics i turístics
que sorgeixen de vincular a la plana de Lleida amb el Pirineu.
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provinents de la lingüística i es basa en una mera descripció dels fenòmens fonètics i
morfològics de la llengua. Aquesta decisió s’ha pres en la mesura que la llengua no és
l’objectiu en si mateix, sinó el mitjà per valorar si el català de la sèrie Lo Cartanyà
s’adiu a la llengua parlada a Lleida.
Des del punt de vista de l’anàlisi de TV3, i més concretament l’àmbit dels informatius, i
davant la impossibilitat de fer un treball acurat que reprodueixi fidelment la presència
de les comarques de Lleida en la informació televisiva, s’ha apostat per fer una recerca
al voltant de la fórmula de les desconnexions, actualment eliminades dels informatius de
TV3, i establir-ne les raons. Tampoc l’apartat de l’entreteniment pretén ser un espai que
agrupi absolutament totes les aparicions del territori lleidatà en els programes. Així, es
posen exemples representatius que esdevenen un tast per, després, fer una síntesi de la
presència de la terra ferma en la informació i l’entreteniment de TV3. No és el cas, però,
de les ficcions, en què l’anàlisi és més acurada per proximitat amb l’objecte d’estudi i
escassetat d’exemples per tractar en la graella actual i històrica de la cadena.
Acabada la part més teòrica, que contextualitza de forma especialment extensa el cas de
Lo Cartanyà, l’estudi compta amb una segona part d’anàlisi. La part pràctica arrenca
amb una ubicació de la producció audiovisual Lo Cartanyà dins del gènere de la
comèdia de situació, i n’analitza bona part de les característiques i els aspectes formals,
la majoria des del punt de vista de la narrativa audiovisual.
Després, la part pràctica compta amb una anàlisi de la sèrie, que serveix per determinar
si realment cau en els tòpics de Lleida o si la representa de manera fidedigna. Aquesta
anàlisi es dóna fonamentalment a partir dels quadres, i n’hi ha de dos tipus.
D’una banda, els quadres generals. Un dedicat a la lingüística (vegeu la figura 2) i
l’altre a l’anàlisi dels espais fonamentals de la sèrie (vegeu la figura 3).
35

En termes lingüístics, cal tenir present que una de les principals pretensions d’aquest
estudi és la de determinar si la sèrie exagera fins al punt de ridiculitzar el lleidatà. Es
tenen en compte dos aspectes fonamentals: la fonètica i la morfologia en un sentit
nominal, adjectival i pronominal. En la taula d’anàlisi no s’ha tingut en compte la
morfologia verbal, que mereix un estudi acurat a part, ni tampoc la morfologia
pronominal en un sentit ampli –el de les combinacions de pronoms–. Al mateix temps,
tampoc no s’han tractat aspectes sintàctics de la llengua. Cal tenir en compte, a més, que
per definir el lleidatà s’han extret les característiques d’una obra força contemporània a
la sèrie –del 1999–, i s’han tingut en compte només aquells trets que són demostrables
sense cap mena de dubte, i que no suposen encara objecte d’estudi per als dialectòlegs.
En termes de posada en escena, també s’ha dut a terme una anàlisi general, en comptes
de fer-ho per capítols, per evitar caure en repeticions. Els espais analitzats han estat el
cafè de l’amargura, la barberia del Garretó, la redacció del Canal In i el lloc on resideix
el Vicent Cartanyà –casa dels pares–. Tot i que hi ha altres espais que apareixen en la
sèrie, com és el cas del restaurant de Cal Ramon (1x04, 1x10), la casa dels amics de la
Tilda (1x05), cal Mossèn Joan (1x06) o la consulta mèdica (1x11), només ho fan
puntualment i no tenen la suficient rellevància per incloure’ls en aquesta anàlisi.
D’altra banda, els quadres per capítols (vegeu la figura 1, la figura 4 i següents). Aquest
format d’anàlisi, s’aplica en cada unitat d’estudi –els capítols de les tres temporades– i
en cadascuna d’aquestes unitats, es fa servir per a tots els personatges. Els personatges
que s’analitzen són el Vicenç Cartanyà, el protagonista de la sèrie; la seva exparella
Tilda; el Bardagí, director de la televisió i parella de la Tilda; la Bordonida, que és la
propietària del bar; els pares del Vicenç, la Maria i el Miquel i, finalment, els seus amics
Anselmo, Angawa i el barber Garretó. Hi ha altres personatges, com el mossèn Joan, o
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el Pepito, però només apareixen en capítols puntuals i, per tant, no tenen suficient
rellevància en la ficció per ser analitzats.
En cadascuna de les anàlisis per capítols i personatges, es posa l’accent en dues
disciplines diferents. D’una banda, la sociologia, en què s’han tingut en compte quatre
aspectes fonamentals: els temes i tòpics principals a què recorren cadascun dels
protagonistes i en diferents àmbits –agricultura, gastronomia, climatologia, etc.–; els
referents culturals dels personatges –pel·lícules, música, llibres, famosos a què fan
referència, etc.–; les referències a l’actualitat –per determinar si els personatges estan
ben o mal informats, els personatges d’actualitat a què fan referència així com les
mencions a la política, la religió, l’economia, etc.–, i la tecnologia que utilitzen els
personatges així com els posicionaments que tenen al respecte. Existeixen moltes
branques de la sociologia més enllà de les relacions interpersonals, el comportament
col·lectiu, la sociologia del coneixement, la cultura i les noves tecnologies, que són,
fonamentalment, les que s’han escollit. En són exemples la psicologia, la criminologia o
la sociologia mediambiental, però cap d’elles estableix suficients relacions amb
l’objecte d’estudi per a considerar-les part del treball.
D’altra banda, l’escenografia o posada en escena, en què es para atenció al vestuari i la
caracterització dels actors i els objectes que duen els personatges que interpreten. En
aquest cas, també hi havia molts altres elements a analitzar, com els efectes especials, la
perruqueria i el maquillatge o la interpretació i el blocking, però no aportaven res a
l’anàlisi. A més, alguns dels que tenen a veure amb la condició audiovisual de l’objecte
d’estudi ja s’han tractat en aquesta primera part que defineix Lo Cartanyà com una
comèdia de situació.
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Completa la part pràctica una breu anàlisi de la recepció de la sèrie, que fou força
controvertida en el seu llançament i anys posteriors, i que no només es limita a resseguir
les seves mencions a la premsa, sinó que també recull les dades d’audiència, i crítiques
en anys posteriors. Finalment, s’extreuen conclusions d’ambdues parts analítiques.

HIPÒTESIS
Les hipòtesis plantejades abans de la recerca teòrica i pràctica han estat sis en total.
En primer lloc, s’ha plantejat que no existeixen tantes diferències reals com es critiquen
en la parla entre un lleidatà real de la primera dècada del segle XXI i el que es fa servir
a la sèrie. S’exposa aquesta hipòtesi per dues raons fonamentals. D’una banda, el fet que
la qüestió lingüística de la sèrie fou assessorada per lleidatans. De l’altra, el fet que
alguns dels actors i actrius principals de Lo Cartanyà, o bé corresponen al territori, o bé
hi tenen certs vincles familiars.
La segona hipòtesi és que aquesta crítica a l’exageració de la llengua i dels aspectes
quotidians és causada per un error d’alguns espectadors en obviar que la sèrie no
representa la situació de Ponent en general, sinó d’un petit poble de Ponent.
En tercer lloc, s’ha establert la hipòtesi que aquesta animadversió cap a la sèrie per part
dels espectadors de Lleida ve donada pel fet que els elements de què els creadors se
serveixen per a l’humor toca molt de prop la fibra dels lleidatans, en un moment en què
s’està acabant de gestar una forta onada de reivindicació de l’orgull lleidatà.
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La quarta de les hipòtesis planteja que una de les raons per les quals la llengua de Lo
Cartanyà és criticada és el gran nombre de castellanismes que inclouen els personatges
en els seus parlars, i que no resulta pas propi de la societat actual lleidatana.
La cinquena de les hipòtesis estableix que la sèrie resulta innovadora per la seva
ambientació a Lleida, però no pels seus arguments, que són clàssics.
La sisena i darrera hipòtesi és amb el principal objectiu d’oferir uns personatges amb
temperaments molt marcats, i malgrat les limitacions i l’escàs pressupost d’una comèdia
de situació, Lo Cartanyà aconsegueix representar, en un elenc més aviat escàs una gran
diversitat en tots els sentits.

MARC PRÀCTIC
Lo Cartanyà: comèdia de situació de principis de segle
Lo Cartanyà és una comèdia de situació o sitcom a l’estil més clàssic, que col·lecciona
en tots els seus capítols els trets característics d’aquest subgènere de la ficció. Cal
destacar set aspectes fonamentals.
En primer lloc, la sèrie té una estructura episòdica que conserva una mateixa diègesi tot
i que la trama clou en cada episodi, un dels trets fonamentals de la comèdia de situació
que, malgrat conservar una marcada estructura independent, té algunes trames que
s’allarguen diferents episodis.
En segon lloc, la sèrie està basada en el gag humorístic i l’sketch còmic, els elements
bàsics a partir dels quals es desenvolupen les comèdies de situació.
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En tercer lloc, els personatges de la sèrie són estereotipats, amb unes característiques i
un temperament molt marcat, i tenen tots relació entre ells. D’aquesta manera, no hi ha
arc de transformació dels personatges al llarg de la sèrie, i durant tota la ficció romanen
pràcticament iguals que al principi.
En quart lloc, la sèrie té l’estructura més comuna de les comèdies de situació: arrenca
amb un pregenèric, que és anterior a la capçalera i que acostuma a contenir un gag
humorístic, a continuació hi ha la capçalera, que conté els títols de crèdit i tot seguit es
dona el plantejament, nus i desenllaç de la història, per cloure amb un epíleg que tot
sovint correspon a l’emissió televisiva del temps, de la mà del protagonista.
En cinquè lloc, hi ha poca acció i tota es desenvolupa en quatre espais interiors, en què
es relacionen els diferents personatges.
En sisè lloc, destaca l’espai de recepció, representat a través del riure enllaunat, que
també és un dels segells identitaris de la sitcom.
En setè i darrer lloc cal destacar l’escassa presència d’efectes de càmera, així com la
incorporació de les cortinetes, que tenen la funció de marcar les el·lipsis o facilitar els
canvis d’espai.

Anàlisi de Lo Cartanyà per capítols
En termes lingüístics (vegeu la figura 2), el Cartanyà, la Tilda, la Bordonida, l’Anselmo,
la Maria i el Miquel són els personatges que a la sèrie fan servir un subdialecte lleidatà,
mentre que l’Angawa, el Garretó i el Bardagí no.
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Els personatges del Cartanyà i la Tilda són els que més fidelment reprodueixen en
pantalla l’accent lleidatà, ja que compleixen amb absolutament tots els fenòmens
escollits per a l’anàlisi. No obstant això, si bé no tenen cap mena d’incorrecció en
termes vocàlics ni consonàntics, perquè no han de fingir la parla, sí que presenten
algunes dualitats en morfologia: normalment utilitzen les variants descrites com a
lleidatanes, però, de vegades, a causa de la influència del català estàndard, se’ls escapa
alguna forma em, et o es en lloc de me, te i se, respectivament, i d’ens, vos i els enlloc
de mos, us i los. En general, però, són parlants excel·lents de la llengua.
El personatge del Cartanyà és el que millor parla el lleidatà. Compleix absolutament tots
els fenòmens descrits com a principals trets del lleidatà i, malgrat ser un personatge
relativament jove, fins i tot compleix amb alguns dels trets que els filòlegs ja
catalogaven com a obsolets a principis del segle XXI –del que data la sèrie,
aproximadament–. En són bons exemples el fet d’allargar la grafia b, de manera que
esdevé [bb] o l’ús excessiu d’alguns fenòmens no etimològics com [a]nou o [d]entrar.
La Tilda utilitza el lleidatà d’una forma excel·lent, tot i que fa servir més formes que
s’apropen a l’estàndard que no pas el Cartanyà i, de vegades, es produeix algun
dualisme en la seva parla: alguns cops diu no[iε] i d’altres diu no[ε]; o alguns cops diu
fe[ŋ]a i d’altres fe[in]a, per exemple. Tampoc no fa servir alguns dels trets dialectals
més residuals, com la [bb]. La seva parla és especialment rica en fenòmens que no són
etimològics, com en el cas del Cartanyà.
Els personatges que no són de parla lleidatana tenen fonamentalment problemes a l’hora
de pronunciar aquelles paraules que, per la seva naturalesa, o pels canvis vocàlics de la
variant dialectal, es pronuncien amb la grafia e, i que generen certs dubtes als actors a
l’hora d’usar aquesta vocal tancada o oberta, i de vegades recorren a una mena de vocal
41

neutra per solucionar casos en què la parla lleidatana pronuncia de manera molt
marcada. En general, la voluntat de l’Anselmo, la Bordonida i la Maria és la de fer
servir la pronunciació del lleidatà, de manera que, quan l’executen, ho fan de manera
molt exagerada, però de vegades se’ls escapen algunes pronunciacions que no són
pròpies de la zona, que resulten evidents per als parlants, i quan les realitzen no les fan
de manera marcada, sinó més natural. Destaca especialment el fet que quan la e en
posició tònica hauria d’esdevenir [e], esdevé una mena de vocal neutra, i és probable
que això vingui associat al fet que el lleidatà es relaciona majoritàriament amb l’ús de la
[ε]. Aquests personatges també presenten alguna dificultat a l’hora de pronunciar el
fonema [a] en posició final com a [ε], i de vegades el tendeixen també cap a la
neutralització, tot i que mai no acaben fent [a]. En termes vocàlics i consonàntics,
aquests tres personatges que fingeixen que parlen el subdialecte lleidatà, compleixen
d’una manera estricta amb aquells fenòmens que no presenten dubtes pel que fa a
l’obertura o el tancament de la vocal, de manera que els canvis de [e] per [i] o els canvis
de [o] per [u] els duen a terme amb facilitat.
En el cas de la Bordonida i de l’Anselmo, en termes generals, i a banda d’aquestes
incorreccions vocàliques, compleixen amb els fenòmens descrits, i tenen una parla molt
rica, igual que la Maria, qui difereix del parlar lleidatà majoritàriament per la
pronunciació de [tʃ] com a [ʃ] a principi de mot. La Bordonida també té algunes
incorreccions, especialment en el cas de les [o] àtones, que de vegades converteix en
[u], com p[u]sar.
El Miquel no es pot incloure en cap de les dues classificacions anteriors, ja que, si bé
parla un dialecte nord-occidental, no és en subdialecte lleidatà, sinó el pallarès. Això el
duu a tenir algunes diferències amb la resta de personatges: pronuncia en fonema àton
[a] en posició final com a [a] en comptes de [ε], de manera que pronuncia [kasa].
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Aquest és un tret fonamental de la parla pallaresa, que se suma especialment a
diferències en el cas dels verbs: diu f[ε] en comptes de f[e] o pu[ia] en comptes de
pu[jε], uns trets que també estan especialment arrelats a la Franja de Ponent, com puia
per dir puja. També pronuncia molt la [j] a principi de paraula, com en el cas de [j]o, a
diferència de la resta de personatges que opten per [i]o. D’aquesta manera, el Miquel té
un parlar que és nord-occidental, però, al mateix temps, no realitza algunes de les
exageracions per les quals sí que opten la resta de personatges: és qui usa la seva
llengua de forma més natural. També cal destacar que el Miquel és un dels personatges
que menys castellanismes incorpora: fa servir doncs en comptes de pues, per exemple.
No obstant això, no realitza ni el canvi de [e] per [i] en síl·laba àtona, ni pronuncia els
grups [tʃ] i [jʃ], sinó que fa [ʃ] en ambdues ocasions. Tampoc no usa la forma [bb] ni fa
els plurals masculins en –ns.
Pel que fa a aquells aspectes que són presents en absolutament tots els personatges, cal
destacar, en vocalisme, que fins i tot els personatges que són de parla oriental fan una
diftongació que converteix [o] en [aw], un fenomen que els filòlegs consideren en recés
entre la gent jove. El mateix succeeix en el canvi de [ein] per [eŋa], que també és un
fenomen residual, però també és àmpliament respectat per absolutament tots els
personatges que, en el context de la ficció, parlen el subdialecte lleidatà. Val a dir que,
de vegades, i especialment als actors que no són parlants del nord-occidental, se’ls
escapen les formes estàndard d’aquests fenòmens.
En termes morfològics, el principal fenomen que és comú i àmpliament respectat entre
tots els personatges és l’ús de lo en comptes de el. Cal tenir en compte que si ha estat el
tret lingüístic que més s’ha cuidat en la sèrie és, probablement, pel fet que aquest
fenomen és característic específicament de la zona nord-occidental, de manera que s’ha
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convertit en una mena de segell d’identitat dels qui l’usen. Per tant, el fet d’abusar de lo
té sentit en termes simbòlics.
Tots els personatges, a més, incorporen fonemes no etimològics, alguns dels quals sí
que són més comuns i els mantenen, especialment el Cartanyà i la Tilda, –com
anrecordar–, però d’altres no es mantenen: quan es fan servir es ressalten d’una manera
exagerada, la qual cosa denota que hi són de forma totalment intencionada, però de
vegades als personatges se’ls escapa la forma més estàndard –com col·lègit, que es diu
de manera marcada, però tot sovint esdevé col·legi–.
Pel que fa a les variants de nosaltres i vosaltres, val a dir que no hi ha cap parlant nordoccidental que faci servir aquestes formes estàndard. La gran majoria opta per la forma
de natres i valtres, tot i que hi ha dos personatges, la Tilda i l’Anselmo, que usen
naltres i valtres.
Si bé cal destacar que tots aquests personatges, malgrat alguns exemples concrets, trien
les formes més dialectals davant de les formes estàndard, també cal dir que fan un ús
excessiu dels castellanismes. Aquests castellanismes, que es produeixen en tots els
parlants –especialment en el cas del Cartanyà, la Maria i l’Anselmo i en menor mesura
en el cas del Miquel–, es donen de dues maneres fonamentals. D’una banda, els
personatges fan servir alguns castellanismes que són d’ús comú en terres nordoccidentals, com és el cas de puesto, bueno, algo o pues. D’altra banda, però, fan servir
alguns castellanismes que resulten forçats com juicio, paradoja o coito. Al mateix
temps, cal tenir present una diferència entre joves i grans a l’hora de recórrer al castellà:
la gent gran, que se suposa que va estudiar en castellà, hi recorre quan ha de fer servir
termes especialitzats i, per contra, la gent jove hi recorre per fer servir expressions de
moda a l’època que, com succeeix en l’actualitat, són fonamentalment en castellà.
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Quant als personatges que no utilitzen una parla nord-occidental, el Garretó fa servir un
català amb moltes influències del castellà, perquè ell és d’origen murcià. No obstant
això, intenta incorporar a la seva llengua algunes de les característiques del subdialecte
lleidatà, com l’article lo, el canvi de fonema [e] per [i] en posició àtona o la pronúncia
de les a final com a [e], en un intent d’imitar la [ε] del lleidatà. És una de les confusions
més clàssiques, i que fa que tot sovint la gent digui Lleid[e] en comptes de Lleid[ε].
El Bardagí parla un català amb un dialecte central i un subdialecte barceloní, i destaca
especialment per l’ús de la vocal neutra i les [a], el ieisme i alguns ensordiments. Cal
tenir present que també usa tot sovint la forma lo, tot i que canvia aquesta grafia per [u]
en la seva pronunciació. No obstant això, no fa servir aquesta forma com a article
masculí singular, sinó que el fa servir d’article neutre en diferents situacions: lo + que
(el que, això/allò que); lo + adjectiu qualificatiu (com, que, si, allò que); lo + participi
(el que, allò, allò que); lo + adverbi (tan, tant, com, que, al + més/menys + adverbi, al
+ millor/pitjor/màxim/mínim). Si bé l’article lo es contempla normativament des d’un
punt de vista col·loquial, aquests usos es consideren incorreccions.
Per la seva banda, l’Angawa parla també un català central, i destaca per l’ús de la
llengua estàndard. Malgrat que tot sovint és definit per la resta de personatges com algú
qui parla un català “perfecte”, com també figurava en el web de la sèrie (Ferrer-Huch,
2017, p. 35), ara eliminat, comet algunes incorreccions i no fa tantes neutralitzacions
com hauria de fer. D’aquesta manera, el fet que la resta de personatges concebin la
llengua de l’Angawa amb un català perfecte, no té tant a veure amb la seva correcció
com amb la concepció que el català oriental és més correcte que l’occidental.
Aquests darrers personatges serveixen per crear un contrast encara més gran amb els
parlants del subdialecte lleidatà, de manera que la polèmica entre parlars és també tema
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de conversa recurrent. La llengua és, així, un dels principals elements humorístics de la
sèrie, des de dos punts de vista: l’humor que es deriva de marcar els trets del subdialecte
lleidatà, i de les referències concretes que es duen a terme en aquest parlar, de les quals
parteix l’anàlisi sociolingüística.
Tot això, sumat al fet que no hi ha diferències de registres: a banda dels continguts en
els seus discursos, gairebé no hi ha diferències entre la parla del Cartanyà i de la Maria,
per exemple, malgrat la diferència generacional. El Cartanyà tampoc no fa servir
diferents registres, de manera que el fet de sentir-lo parlar als mitjans de la mateixa
manera que ho fa amb els amics al bar resulta còmic, perquè no sap adaptar-se a cada
context de la comunicació. Sí que existeixen, però, diferències entre els personatges
amb un alt i un baix nivell d’estudi. D’aquesta manera, el Garretó, per exemple, diu
paraules o expressions de manera incorrecta, i l’Anselmo s’interessa per la poesia i el
vers. A tall de curiositat, val a dir que alguns dels actors usen el seu propi dialecte en el
darrer capítol de la sèrie, (3x39), com és el cas de la Bordonida amb dialecte balear.
En termes sociolingüístics (vegeu la figura 1, 4 i següents) i deixant de banda tot allò
que té a veure únicament amb l’argument dels capítols, cal destacar vuit temes i tòpics
fonamentals, que són els que més es repeteixen o més força tenen a la sèrie.
En primer lloc, es fa patent en tot moment un odi envers la gent de Barcelona. El
Cartanyà hi mostra un rebuig constant. Els insulta dient-los pixapins i diu que no se’ls
entén quan parlen (1x01). També relaciona Barcelona amb el liberalisme sexual (1x04 i
1x05) i assegura que els barcelonins se senten atrets per l’ambient rural (3x30). Només
la Tilda i el Bardagí veuen Barcelona des d’un punt de vista positiu (1x03, 1x06).
En segon lloc, també es dedueix en tot moment un odi envers Espanya. El Cartanyà a
Càceres (3x36) diu que a Espanya hi fa pitjor temps que a Catalunya, que els seus
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animals són rucs i que als espanyols els molesta el català. Relaciona Espanya amb els
crits, la incultura i la festa. No és l’únic que generalitza, sinó que hi ha un moment
concret en tots fan una festa amb sangria i vestits de flamencs (1x09). L’Anselmo tot
sovint es nega a escriure o parlar en castellà (3x28), i el Miquel assegura que els agrada
que es parli bé de la seva terra (3x36). El Garretó es posiciona en tot moment a favor
d’Espanya i recorda que Catalunya en forma part (3x36). Quant a l’ús d’aquesta
llengua, i deixant de banda el Garretó i els constants castellanismes que s’incorporen a
la parla, es recorre al castellà quan s’ha de parlar amb immigrants (2x14), per fer
imitacions (2x17) o cantar (2x26), quan es perd la llengua materna fruit d’una agressió
(2x18) o quan se sofreix una insolació (3x30). També s’imposa el castellà com la
llengua per triomfar a la música (3x31) o es fa servir per fer classes com a clar reflex
d’èpoques passades (3x34). També en el terreny de la seducció (3x37).
En tercer lloc, cal tenir present que la sèrie reprodueix l’estereotip dels catalans. Quan el
Cartanyà vol seduir la seva germanastra castellana (3x36), relaciona els catalans amb
l’estalvi, la feina i la persecució del castellà.
En quart lloc, cal tenir present que els personatges de la sèrie tenen una consciència de
llengua: fan referències al lleidatà com una llengua (1x11), el Cartanyà promet que
parlarà un català estàndard (2x16) i també es fan referències a la variant dialectal nordoccidental (3x30). Cal tenir present, a més, que els guionistes són conscients d’aquesta
dualitat entre Espanya i Catalunya i adapten el discurs dels personatges a cada context
des de la ironia (2x22).
En cinquè lloc, cal destacar la voluntat d’exaltació del poble per sobre de la ciutat
(1x01, 1x07), dels productes de proximitat (1x04) o exageració dels trets de poble
(1x07). També destaca la rivalitat entre poblacions veïnes (2x20) i les referències als
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sobrenoms i malnoms de les cases (3x27, 3x32, 3x33, 3x39). També es valora el fet que
les famílies hagin romàs al poble diverses generacions (3x39). La gent que viu al poble
és xafardera, especialment el Garretó i la Maria (1x04, 2x21, 3x27, 3x31, 3x37).
En sisè lloc, destaquen especialment les referències a l’agricultura i la vida al camp: fan
servir expressions del món rural, tot sovint en tant que comparacions que resulten
ofensives. Hi predominen tant frases fetes que són d’ús popular, com partir peres
(3x31), com d’altres que només fan servir ells, com millor que una pera Blanquilla o
Llimonera (1x11). Els exemples són constants: figues de coll de dama i galliners (1x01),
argot de muntanyisme i gras com un tossino (1x02), anar a collir raïm (1x03), els pits
com orellanes (1x07), enganxat com una paparra (1x12), la vida com un corral (2x16),
el concurs de poma Golden i Starky (2x20), les persones que bramen quan ploren
(2x21), ser com una puput o puta com les gallines (2x26), les etapes de la vida com els
cicles de la pera (3x28) i llarg com una llangosta (3x32), entre altres. També les
referències meteorològiques tenen lloc en cada capítol, i en tots els casos van de la mà
del Cartanyà. Es justifiquen, d’una banda, per la seva professió i, de l’altra, per l’interès
que evoca el temps en les terres agrícoles.
En setè lloc, cal tenir present que, tot i que les referències que denoten que la sèrie
s’ambienta a les terres de Ponent són constant i inequívoques, no hi ha cap referència
concreta a les poblacions, ni es fa menció a Lleida en cap moment. Tampoc no es
menciona la província de Lleida en cap cas, i quan es fan referències, es parla de la
comarca (1x03). Tampoc no s’arriba a posar nom al poble en cap moment.
En vuitè i darrer lloc, la sèrie també reprodueix el tòpic del català garrepa (2x14),
(3x29), tot i que el personatge més garrepa és l’Angawa, que no és català (3x27). També
hi ha un interès latent en tota la sèrie per aquelles persones que tenen diners, però,
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sobretot, per les que tenen terres. Gairebé tots els personatges intenten aprofitar-se
d’aquesta mena de situacions.
Quant als referents culturals i socials dels personatges, cal destacar sis aspectes. En
primer lloc, la incultura dels personatges es fa patent en bona part dels capítols. La
Maria confon la Lolita de Nakóvok amb la cantant (2x19). El Garretó també s’equivoca
tot sovint (1x08, 3x31). També el Cartanyà quan intenta fer servir expressions de
manera incorrecta i diu mutu propio (2x14), o quan es confon i diu Lo moro de València
a l’obra Otel·lo: El moro de Venècia (1x06). Malgrat aquestes mancances, els
personatges senten rivalitats entre ells i són conscients que l’Anselmo és el més llest
(3x30). Quan el Garretó se’n torna (3x38), l’Anselmo sent rivalitat.
En segon lloc, i en termes gastronòmics, entre els menjars destaquen els caragols a la
llauna i els callos (1x10, 2x22), així com l’escalivada, els panadons i les magranes
(1x11). També mengen altres coses més innovadores, com els Bollicaos (2x15) o els
Frankfurts (2x21). Entre els beures destaca el whisky i la cervesa en cada capítol, i
també l’orujo (1x10, 2x17) i l’aigua del Carme (3x27, 3x38) són recurrents. També
destaca l’anís (2x19, 2x21) i el calimotxo (1x06).
En tercer lloc, i pel que fa als referents culturals dels personatges, destaquen
especialment els cantants. El principal és Demis Roussos, ídol del Cartanyà, i mencionat
d’una manera o d’una altra a gairebé tots els capítols –el seu so de trucada, les
cantarelles o les referències–. També destaquen Camarón de la Isla, Los Ramones, The
Police, Los Chichos, Triana, Medina Azahara, Manolo Escobar i El Fary, entre altres.
Tot i que els personatges tendeixen a fer referències culturals anteriors a l’època en què
se situa la sèrie, també hi apareixen alguns èxits internacionals del moment com
Corazón partío d’Alejandro Sanz o Dragostea din tei d’O-Zone.
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En quart lloc i en termes audiovisuals, destaquen les referències a dibuixos animats –
Doraemon, Dumbo o Superman–, però especialment a pel·lícules, personatges i actors –
El Senyor dels Anells, Angelina Jolie, Manolo Escobar, John Travolta, Rocky Balboa,
Beetlejuice, Karate Kid, La Guerra de les Galàxies, Clark Kent–
En cinquè lloc, també hi ha referències literàries, tot i que són menys comunes que la
resta. Destaca El Quijote, Carles Riba, Mossèn Cinto Verdaguer, Machado o García
Márquez.
En sisè i darrer lloc, també cal destacar alguns hàbits lúdics dels personatges,
especialment el parxís (2x22), el trivial (3x30) i el monopoli (2x15).
Quant als referents a l’actualitat, cal destacar tres aspectes. En primer lloc, cal tenir
present que el personatge més informat és l’Anselmo, que llegeix molt els diaris. El que
acostuma a llegir es diu Lo Poble (2x18). La resta de personatges no s’acostumen a
informar amb premsa escrita.
En segon lloc, cal destacar que, tot i que apareixen alguns temes de l’actualitat en la
sèrie, les referències que s’hi fan tenen més a veure a la història, i també hi destaquen
alguns temes atemporals, mentre que les referències a la primera dècada de segle hi són
més escasses. Es fa referència a personatges públics de l’actualitat del moment, com
Tomàs Molina, Pau Gasol, els Borbons, l’Arguiñano, Judit Mascó, Ronaldinho o Mari
Pau Huguet.
En tercer lloc i darrer lloc, i en termes publicitaris, cal destacar que un dels referents
més lligats a l’època de la sèrie és la melodia de la campanya Parla sense vergonya,
parla el català, que hi apareix (1x03). També s’incorpora al diàleg tot sovint la marca
de cervesa San Miguel, probablement a causa d’una promoció pagada que es va
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mantenir al llarg de la sèrie (1x07, 1x11). Hi ha capítols concrets en què es fan
referències temàtiques, com és el cas de la boxa (2x17) o les sectes (2x25).
Pel que fa als referents ideològics, cal tenir presents cinc característiques bàsiques. En
primer lloc, cal tenir present que, en general, cada capítol serveix per tractar un tema, tot
sovint relacionat amb la moral o la ideologia. Hi ha temes que són presents al llarg de la
sèrie, com el racisme (1x06), la promiscuïtat, la violència o l’homosexualitat, amb les
infinites insinuacions que es fan amb el personatge de la Bordonida, i que també es
remarca gràcies al cosí del Cartanyà (1x05). Apareixen de forma residual, a més,
algunes referències a l’independentisme (1x09), la violència de gènere (1x13), els
problemes ambientals (2x14), el preu de l’habitatge (2x15), el suïcidi (2x17), el
maltractament animal (2x18), les sectes (2x25), la inseminació artificial (2x27),
l’okupació (3x29) o l’educació dels fills basada en la violència (3x34).
En segon lloc, cal esmentar que, tot i que la ideologia és el tema de bona part dels
capítols, els personatges del Garretó i l’Anselmo no fan referències exactes als partits
del moment, sinó que s’acusen fonamentalment de comunista o de feixista. També hi ha
referents com Franco o la Passionaria al llarg de tots els capítols. La màxima expressió
d’aquesta pugna ideològica es dona al cementiri, en el conflicte de les estàtues (2x17).
En tercer lloc, també cal tenir presents les influències de la religió. Alguns personatges
la incorporen només en la parla, però després no actuen amb coherència a aquesta moral
–el Cartanyà, per exemple–, i d’altres l’apliquen tant a la parla com a les accions, com
la Maria. Aquesta darrera és la màxima expressió de la tradició religiosa a la sèrie, i hi
fa referències a cada capítol. També destaca la mort com a tema estrella de la Maria, i
les mencions també són constants. En el cas del Cartanyà, aquesta vinculació indirecta
amb la religió i les seves accions fan que tot sovint li sorgeixin contradiccions: no vol
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estar amb una noia quan sap que ha estat amb molts nois (1x04), s’enamora de la parella
de l’Anselmo (2x19) i acaba casant-se la seva cosina (3x28), tot i que també voldrà estar
amb altres dones. Malgrat això, el Cartanyà no pot suportar el conat d’infidelitat de sa
mare (1x10), qui també presenta una certa doble moral, tot i penedir-se’n després. La
Maria també fa alguns actes que són contradictoris, tot i que menys: roba un aparell de
tuppersex (2x25) o se’n va de copes amb el mossèn (2x21). En el cas del seu marit, el
Miquel, cal destacar, com a màxima expressió de la seva manca de principis, l’ocultació
d’una filla d’una altra dona a la Maria (3x37).
En quart lloc, cal destacar el sexe com un dels motors de la història. Especialment els
personatges masculins tenen una actitud molt sexual en tots els capítols. La Tilda és qui
més la sofreix i, si bé acostuma a ignorar certs comentaris, també reivindica el
feminisme: diu que les dones no són floreros (1x06) i no accepta una feina quan s’adona
que el cap en vol abusar (2x22). En el fons, però, té algunes actituds masclistes, com el
fet de culpar la monitora de l’actitud del Bardagí (3x37).
En cinquè i darrer lloc, Cal tenir en compte que hi ha determinats personatges que
només apareixen en alguns capítols i que també tenen la funció de reproduir determinats
estereotips o treure temes: l’Alejandra, per exemple, representa la noia pura i tradicional
i el mossèn del poble té una actitud censurable moralment, tot i ser capellà. Altres
personatges

només

apareixen

per

qüestions

d’argument,

com

les

parelles

circumstancials del Cartanyà.
Quant a l’aspecte dels personatges i la posada en escena, cal tenir presents sis aspectes.
En primer lloc, cal destacar alguns objectes propis de la ruralitat que duen alguns
personatges: el Cartanyà duu un bastó a la boca (1x01), i després un escuradents (2x20).
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En segon lloc, cal tenir present que aquests objectes tot sovint coincideixen amb aquells
que s’associen a la catalanitat més pura: tot sovint apareixen els porrons (1x09), usats
fins i tot per l’Angawa (3x37) i també destaquen les carmanyoles aguantades amb un
pal (1x10). Al mateix temps, també són nombroses les referències verbals en aquest
sentit: el Cartanyà vol tornar a la vida primitiva quan sofreix el desengany amb la Tilda
(1x01), i el seu repadrí també se n’hi va anar (3x39).
En tercer lloc, cal tenir en compte que les vestimentes que fan servir no s’encasellen en
una roba antiquada i rural, sinó que tots els personatges, en algun moment, vesteixen de
manera elegant. També destaquen les disfresses.
En quart lloc, i en termes tecnològics, cal destacar que tots els personatges se cenyeixen
a l’època, amb l’ús de telèfons mòbils, tot i que el més destaca és el Bardagí, que té
ordinadors, consoles i un gran nombre d’aparells, i també té un canal de televisió amb
les darreres innovacions. També presenta algunes incoherències, ja que mesura
l’audiència llogant un veí que comprovi les televisions enceses amb una escala (1x12).
Els que menys usen la tecnologia són la Maria i el Miquel.
En cinquè lloc, i en termes de posada en escena, cal tenir present que algunes vegades es
travessa la quarta pantalla, com el capítol en què la Maria fa una queixa pel capítol,
entenent que es tracta d’un personatge d’una sèrie (3x37). També té alguns elements de
l’slapstick, o que esdevenen més teatrals. És el cas de les agressions amb paelles entre el
Cartanyà i l’Angawa (1x06), que no són realistes: tenen efectes de so i reaccions
exagerades. Un altre exemple més propi del teatre és el fet que alguns actors van
disfressats de manera que resulta evident que són ells i la resta fingeix no reconèixer-los
(3x32). També existeixen certes convencions que se segueixen fins al final, com el fet
que cada capítol finalitzi amb el Cartanyà dient i fins aquí lo temps.
53

En sisè i darrer lloc, i des d’un punt de vista formal i audiovisual, cal destacar dos
aspectes. D’una banda, la sèrie incorpora en els crèdits lletres en majúscules i
minúscules que s’intercalen, la qual cosa denota que, des de la producció de la sèrie,
s’estava a la moda de l’època. De l’altra, les capçaleres i les caretes que serveixen per
separar les diferents escenes cauen en els tòpics: hi ha escenaris rurals, animals rurals i,
sobretot, molts caragols. També destaca especialment el fet que les músiques siguin a
càrrec d’un grup lleidatà, que tot sovint surti en escena quan hi ha festes (1x01).
Pel que fa als escenaris (vegeu la figura 3), només en destaquen quatre, que són els que
més freqüenten els personatges: el cafè de l’Amargura, la barberia del Garretó i la casa
del Cartanyà tenen una estètica antiga, dels anys setanta, i denoten ruralitat, mentre que
la televisió contrasta en ser totalment ostentosa, moderna, i es veu fora de lloc. D’altra
banda, existeixen alguns escenaris secundaris, com el restaurant de Cal Ramon, que
serveixen per contraposar-se al clàssic bar de poble que regenta la Bordonida.

Anàlisi de la recepció de Lo Cartanyà
La sèrie Lo Cartanyà, en la seva emissió televisiva, va obtenir una audiència mitjana de
525.000 espectadors i una quota de pantalla mitjana del 17,1% (Besalú, Ciaurriz et. al.,
2007, p. 4). Cal destacar, pel que fa al perfil sociodemogràfic dels espectadors, que el
seu gènere era del 50% homes i del 50% dones. El seu perfil de classe era un 31% de
classe baixa, un 31% de mitjana i un 38% d'alta. Quant a l'edat, la sèrie estava
fonamentalment dirigida a persones d'entre 35 i 54 anys, en un 37%, i també a persones
de 55 anys o més, en un 29%. Quant al perfil d'hàbitat de l’espectador, estava
especialment dirigit a persones residents a municipis d'entre 10.000 i 200.000 habitants,
en un 47%, i menys enfocat a persones residents a poblacions de menys de 10.000
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habitants, en un 29%, i a persones residents en municipis de més de 200.000 habitants,
en un 24%. Quant al perfil lingüístic del públic, estava dirigida en un 85% a parlants del
català, en un 8% a parlants del castellà i en un 7% als bilingües.
Tot i un cert èxit de la sèrie, va provocar dures crítiques, especialment a les zones de
parla occidental, on fonamentalment es retreia als autors el fet de ridiculitzar el dialecte
a partir de l’exageració (vegeu la figura 44), o s’acusava la televisió pública de pecar
d’un cert centralisme (vegeu la figura 45). En aquest sentit, el doctor en Periodisme
Marçal Sintes (2005) definia els serials de TV3 “per la seva deslocalització lingüística
o, per ser més exactes, per aplicar pràcticament sempre l’estàndard barceloní, sigui on
sigui que l’acció se situï”. Per la seva banda, la filòloga Neus Ruiz (2009) deia que les
“burles absurdes” com les de la sèrie servien per “mostrar aquesta mentalitat encotillada
i centralista de TV3 i allunyar-nos [...] d’aquesta vostra que paguem entre tots.
Tal fou l’impacte de la producció que el Centre Comarcal Lleidatà va fer arribar una
carta a la corporació en què demanava la retirada de la sèrie perquè la considerava
ofensiva per l’audiència ponentina i, davant la manca de resposta, va difondre una carta
entre els mitjans de comunicació en què expressava el seu rebuig a la sèrie (vegeu la
figura 43). En la carta es valora, en termes sociològics i lingüístics, el fet que “ens
ofereix un esperpent rural concebut, segurament, per la visió desorientada d’un ciutadà
urbà”, i també es critica el fet que la sèrie es presenta “d’una manera irreal, estranya i
ridícula per embolcallar la misèria intel·lectual de provocar rialles fàcils mitjançant un
vocabulari barroer, una ambientació carrinclona i uns personatges insultants per
estúpids”.
No totes les opinions foren divergents, però, i sí que hi havia opinions que no
consideraven la sèrie un insult, sinó una manera d’apropar les variants nord-occidentals
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a la pública (vegeu la figura 46). El periodista Jordi Borda atribueix la crítica al fet que
“tants anys acostumats a sentir només una variant dialectal als mitjans, han alimentat
acomplexament i autoodi envers la pròpia manera de parlar”.
De fet, fins i tot Xavier Bertran, protagonista i guionista de la sèrie, va ratificar en
premsa que no tenia intencions de fer mofa de la llengua: “Fer humor utilitzant un
determinat accent no és ridiculitzar-lo. A mi m’agrada utilitzar els diferents dialectes
que té el català. La llengua és una de les eines de les quals disposes a l’hora de crear
personatges, i és ric i saludable utilitzar-les sense cap tipus de complex” (Carrelé, 2017).
Cal tenir present, en l’àmbit d’Internet, que la sèrie Lo Cartanyà fou un tema de
conversa força freqüent als fòrums durant els anys de la sèrie i els posteriors, i bona part
dels debats que s’hi generaven giren al voltant de la llengua, una cosa que no resulta del
tot comuna entre els espectadors, que tendeixen a comentar més la trama. Així mateix,
la sèrie és un tema de conversa relativament freqüent, encara avui dia, a la xarxa social
Twitter, on bona part dels missatges es refereixen a la producció televisiva amb
nostàlgia o, de nou, fan referència al controvertit aspecte lingüístic.
Finalment, l’any 2019 en el programa Lokus Day, també de TV3, va emetre alguns gags
que pretenien ser una seqüela humorística de la sèrie, on el Cartanyà apareix més gran i
amb el nom de Caballero Turrai (vegeu la figura 47).

CONCLUSIONS
Una vegada analitzats els parlars de cadascun dels personatges, així com tots els capítols
i els referents que contenen, es pot concloure que Lo Cartanyà és una sèrie que
caricaturitza –i per tant exagera– determinats aspectes de la parla i el comportament dels
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lleidatans per donar com a resultat una comèdia que fonamenta el seu humor en aquests
tòpics, juntament amb aspectes argumentals. En termes lingüístics, és una situació que
no es dona de forma comuna, ja que estem acostumats a consumir ficcions en què
impera una parla oriental però, sobretot, en què els personatges usen una varietat
estàndard, mentre que en aquest cas la ficció ens presenta una parla carregada de
localismes que esdevenen el fil conductor i el tret diferencial de la ficció. En termes
sociològics, aquesta caricaturització porta a l’exageració qualsevol dels temes que s’hi
presenten, per la qual cosa no reflecteix amb exactitud el tarannà dels habitants de
Ponent. A banda d’això, també cal tenir en compte el fet que bona part de les obres
audiovisuals se serveixen dels estereotips per crear personatges amb caràcters molt
marcats i que el públic pugui acotar sense necessitat de grans diàlegs, de manera que, el
fet de caure en els estereotips, és una característica lligada a la majoria de ficcions.
En general, l’anàlisi lingüística de l’obra denota que hi ha un treball molt gran a darrere
per adequar la parla dels actors i aquesta tasca dona els seus resultats: a banda d’algunes
petites incorreccions en vocalismes per part dels parlants orientals, i d’algunes
tendències cap a l’estàndard per part dels occidentals, s’hi mostra una varietat dialectal
que està molt treballada: és rica en expressions populars, el llenguatge rural, i manté
moltes formes associades al lleidatà, algunes de les quals han quedat fins i tot obsoletes.
Destaca especialment la forma lo en tots els personatges i amb una voluntat de
diferenciació respecte de la resta de dialectes i creació d’un sentiment de pertinença.
Tot, maridat amb l’exageració pròpia d’aquesta caricatura que constitueix la sèrie. La
principal crítica que s’ha de fer a la llengua de Lo Cartanyà és l’excessiu ús de
castellanismes, bona part dels quals no estan justificats, i acaben delatant les seves
formes més comunes a mesura que avancen els capítols, la qual cosa denota que els
castellanismes s’han col·locat als guions de manera molt conscient, però totalment
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descontextualitzada. Això demostra que, si bé la caricaturització tendeix a exagerar, els
elements de què parteix han de conservar certs paral·lelismes amb la realitat. En
general, però, i en termes lingüístics, s’ha de tenir present que la realitat actual dels
dialectes catalans apunta cada vegada més cap a una estandardització, de manera que,
com més ens allunyem de l’objecte d’estudi i del seu context de principis de segle, més
diferències s’estableixen entre el català de la sèrie i el que evoluciona al carrer.
En termes sociològics, i malgrat que la ficció té referents contemporanis, cal tenir en
compte que pesen en major mesura els referents d’èpoques passades. D’aquesta manera,
els personatges no només conserven algunes actituds que ja han quedat obsoletes –
alguns dels seus posicionaments de base catòlica, per exemple–, sinó que els seus
referents musicals, socials i culturals també corresponen en gran mesura al passat. Així,
és comuna al llarg de la sèrie la referència a tota mena de personalitats dels anys 50 i 60
del segle XX. Al mateix temps, però, cal destacar que aquells temes que s’associen a la
contemporaneïtat també apareixen en la sèrie, i ho fan fonamentalment en forma de
capítols temàtics –el canvi climàtic, la inseminació artificial o d’independentisme–.
Pel que fa a la recepció de la ficció, cal tenir present que, tot i que va arribar en un
moment de ple rendiment d’Internet, no ho va fer en el moment de popularització de les
xarxes. Així, tot i que els fòrums ja s’estilaven, els canals convencionals tenien encara
un monopoli, la qual cosa fa que ens arribin opinions expertes, però que no puguem
conèixer amb exactitud la recepció per part del poble, més enllà de les audiències.
Quant a les hipòtesis prèviament formulades, algunes s’han pogut ratificar i d’altres no.
La primera, que plantejava escasses diferències entre la parla lleidatana actual i la de la
sèrie, ha hagut de ser desmentida, en la mesura que, si bé reprodueix fidelment alguns
trets que li són propis, bona part dels que utilitza ja no són comuns entre la població.
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La segona hipòtesi, que estableix una confusió per part dels receptors, en entendre que
la sèrie representava les seves terres en la totalitat, ha estat ratificada. És així en la
mesura que bona part de les expressions que es fan servir a la sèrie són pròpies de
persones d’avançada edat o de persones que s’han relacionat fonamentalment en
l’entorn rural, que es caracteritza per un baix nombre d’habitants que estan més o menys
lligats al sector primari. Una situació que es dóna en l’actualitat, però que és cada cop
menys comuna, i que ja era estadísticament escassa en el context dels anys d’emissió.
D’aquesta manera, mentre que la sèrie advoca per representar un entorn que és
pràcticament residual a la Catalunya del segle XXI, creat per uns personatges, en la seva
majoria d’avançada edat, el seu públic era una Lleida més urbana i en cada generació
més desvirtuada de costums que només romanen incorruptibles en aquests petits oasis
d’escassos habitants i tradicions arrelades. Per la seva banda, les dades de població i
municipis de l'Idescat que agrupen els municipis per nombre d'habitants estableixen
que, en el període d'emissió de la sèrie, les poblacions d'aquestes característiques
representaven menys de l'1% de tot Catalunya, de manera que difícilment s'hi podia
sentir representat un gran percentatge de la població perquè el model que representava
aquesta ficció corresponia a la situació d’una ínfima part dels catalans.
La tercera hipòtesi, que plantejava que els lleidatans refusen la sèrie perquè consideren
que el seu humor atempta contra l’orgull lleidatà en un moment de ressorgiment, ha
estat ratificada gràcies a l’estudi de recepció
La quarta de les hipòtesis, que establia un excés de castellanismes en la parla de la sèrie,
ha estat ratificada gràcies a l’anàlisi lingüística. En termes sociològics, cal tenir en
compte que aquesta àmplia presència de castellanismes també pot recordar alguns
plantejaments del negativament connotat leridanismo, que predicava, entre altres coses,

59

una assimilació del català nord-occidental al castellà, en un intent de desvincular Ponent
de la resta de Catalunya.
La cinquena de les hipòtesis, que apuntava a uns arguments clàssics en la sèrie, també
ha estat ratificada gràcies a l’anàlisi per capítols. Així, malgrat una ambientació, uns
personatges i un humor que resulta diferent de les altres sèries emeses per la cadena
pública catalana, Lo Cartanyà recorre, en les seves trames, als clàssics arguments de les
ficcions, com són l’enveja o el triangle amorós. D’aquesta manera, la qüestió lingüística
i territorial esdevenen elements formals, mentre que els elements argumentals no
innoven en comparació a altres productes audiovisuals sense accent lleidatà.
La sisena i darrera de les hipòtesis, que establia una gran diversitat en els personatges,
també ha estat ratificada. És així tenint en compte que el poble en què s’ambienta la
sèrie és petit i, malgrat això, hi té lloc la diversitat ètnica –Angawa–, la diversitat
territorial –el Bardagí prové de Barcelona i el Garretó de Múrcia–, així com la diversitat
sexual –si bé no es fa explícit en cap moment, la Bordonida és un personatge que duu
sobre les espatlles els tòpics més estesos de les dones homosexuals–. Al mateix temps
existeix un contrast entre els personatges del poble i els que no hi són nascuts, ja que
n’hi ha que representen els estereotips dels habitants dels pobles – l’Anselmo o la
Bordonida– i d’altres que incorporen un toc més urbanita a la sèrie –la Tilda–.
En termes generals, val a dir que, el fet d’explicar un territori a través dels tòpics no és
necessàriament dolent si es combina amb una autoestima que a Ponent ara sí que està
sorgint però que encara faltava en el moment en què es va emetre la sèrie. En aquest
sentit, Lo Cartanyà té un rerefons que vincula, fruit de la caracterització, els habitants
d’aquest poble de Ponent amb el folklore carrincló maridat per una mena de carpe diem
amoral. Un plantejament que posa el dit a la ferida d’una societat que estava guarint el
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seu relat. Si bé les intencions de la cadena eren bones en la decisió d’emetre la sèrie, ja
que va apostar per una ficció nord-occidental en la seva graella, ho va fer quan ja
arrossegava un deute històric sota les espatlles amb la societat ponentina, que no s’havia
vist mai reflectida a les pantalles, i que va quedar amb un regust agredolç arran de
l’emissió. Malgrat el pas del temps, però, la ficció en lleidatà segueix sent l’assignatura
pendent de TV3.
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ANNEXOS
FIGURA 1. Model de la taula utilitzada per analitzar els capítols des d’un punt de
vista sociològic i de posada en escena.
Font: pròpia.
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Article lo
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FIGURA 2. Taula d’anàlisi lingüística.

Font: pròpia. Nota: S vol dir sí, N vol dir no i quan s’usa S/N significa que els

personatges només incorporen el fenomen a la seva parla en algunes ocasions.
LINGÜÍSTICA

MORFOLOGIA

NOMS, ADJ. I PRONOMS
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FIGURA 3. Taula d’anàlisi de l’espai.
Font: pròpia.
Escenografia
Espai

Època i estil de
la decoració

Objectes
representatius

Il·luminació

Personatges habituals

Cafè

Tipus western,
de fusta

Espai molt petit i
atapeït. Hi ha
una tarima que
permet preparar
actuacions.
També és el lloc
on fan festes

Normal/escassa

Bordonida, Cartanyà, Tilda,
Bardagí, Anselmo, Garretó,
Maria, Angawa i personatges
secundaris. De forma més
circumstancial, el Miquel.

Casa del
Cartanyà

És una
decoració
antiga, dels
anys 70. Dona
la sensació que
està decorada
per part dels
pares del
Cartanyà

Elements antics,
i molts objectes
de quan el
Cartanyà era
petit

Normal. És
especialment
bona a la cuina i
al menjador, on
tenen lloc la
majoria de les
escenes que es
desenvolupen a
casa

Cartanyà, Maria i Miquel- És la
casa dels pares del Cartanyà,
però quan torna al poble s’hi
instal·la

Barberia

Espai ampli,
amb poca
decoració

Pocs objectes i
funcionals:
cadires i
productes i
aparells per la
barberia

Normal

Garretó, Anselmo, Cartanyà,
Angawa, Bardagí i Bordonida

Taules,
ordinadors i
tecnologia,
decoració amb
molt color i
ostentació

Molta, tot i ser
un soterrani de
poble. Es nota el
contrast amb la
resta d’escenaris

Bardagí, Tilda, Cartanyà,
Angawa i personatges
secundaris

Es converteix
en un lloc de
reunió per als
homes i la
Bordonida
Redacció

Modern, diàfan
i minimalista
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FIGURA 4. Anàlisi del capítol 1.
Font: pròpia.

Argument
del capítol

Data d’emissió: 16 de setembre
del 2005

Títol: Lo poble

Capítol: 1

El Vicenç Cartanyà, l'home del temps del telenotícies, s'ha barallat amb tothom i ha decidit
tornar definitivament al seu poble i casar-se amb la Tilda, la seva antiga nòvia. El que no
sap és que actualment és la nòvia del Bardagí, el director de la tele local del poble.

Anàlisi

Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Posada en escena

Referents a
l’actualitat

Referents
ideològics
i morals

Vestuari
i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Expressa rebuig
cap a Barcelona
quan torna al
poble
També mostra
rebuig als
barcelonins, els
diu pixapins i
que tenen una
sabata a la boca
Cartanyà

Exaltació del
poble per sobre
de la ciutat
Ell mateix fa
broma al voltant
de la seva
calvície

Té voluntat
d’expressar que
ha viatjat i és
cosmopolita
(Barcelona,
Japó, Tòquio, i
països inventats)
Va de copes,
surt de farra

Fa referència
al Debate
sobre el
Estado de la
Nación

Té intenció
de casar-se
per
l’església
(referents
tradicional
s)

Va amb
vestit
d’home
pel
poble

Apareix
amb una
rama a la
boca
Fa servir
el telèfon
mòbil i el
sistema
SMS. És
un mòbil
amb tapa

Vol tornar a la
vida primitiva
quan sofreix un
desengany

Tilda

Fa referències a
les figueres i a
la figa de coll de
dama (agrícola)

Bardagí

Vol fer la
impressió que té
molts contactes

Té un
ordinador,
una

68

consola,
un telèfon
i fa servir
molta
tecnologia
Fa referència
al Tomàs
Molina
(baralla amb el
Cartanyà)

Bordonida

Fa referències al
gra i als sacs
(rurals)

Fa referència a
Ghandi
(pèrdua de pes
del Cartanyà)

Fan
referències
a la
possibilitat
que sigui
homosexua
l

Ulleres de
sol que
denoten
ressaca

Fa referències
a llegendes
urbanes com
la nena de la
corba

Anselmo

Critica el nou
home del temps,
que té un parlar
oriental,
comparant-lo
amb una
tanqueta per
rígid (referent
bèl·lic)

Acusa el
Garretó de
franquista i
és acusat
de roig

Ulleres de
sol que
denoten
ressaca

Reafirma
l’exaltació del
poble

Garretó

Reafirma
l’exaltació del
poble, però ho
fa amb la
sintonia de
Marco, que no
és d’arrel
catalana.

Maria

Ha instal·lat un
galliner a
l’habitació del
seu fill
(ruralitat)

Acusa
l’Anselmo
de roig i és
acusat de
franquista
Fa referència
al Tomàs
Molina
(baralla amb el
Cartanyà)

Fa referències
temporals a la
Puríssima (8
de desembre)

Fa
referències
a la
possibilitat
que la
Bordonida
sigui
homosexua
l

Ulleres de
sol que
denoten
ressaca

És
tradicional
i s’alegra
de la
decisió del
fill de
casar-se
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Lamenta
l’alcoholis
me del seu
fill

Miquel

Li diu al fill
que se’n va a
la francesa i
torna a la
Tarradelles

Es refereix a
Madrid com ‘la
capital’ amb
grandesa

Angawa

S’alegra de
la decisió
del fill de
casar-se
però
accepta el
divorci

No apareix en el capítol

FIGURA 5. Anàlisi del capítol 2.
Font: pròpia.

Capítol: 2

Argument
del capítol

Data d’emissió: 23 de setembre del 2005

Títol: Malabo

El Vicenç Cartanyà ha entrat a la tele local com una estrella despòtica. El Bardagí, però,
està encantat amb la seva presència i fins i tot ha preparat una festa en honor seu. La Tilda,
per la seva banda, té sentiments confusos envers ell: gairebé l'odia, però a la vegada el
desitja. Un foraster negre arriba al poble per assistir a l'enterrament del Patrocínio. Sembla
que és el seu nebot i que ha heretat la casa del poble.
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Sociologia
Personatge
Temes i tòpics

Demostra
violència i
amenaça amb el
seu vocabulari

Cartanyà

Fa referència a
una pràctica
sexual que
s’anomena
l’Aneto
(muntanya), i
també a l’argot
de muntanya
(polea, folra,
manilles)

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Li agrada el
cantant
grec Demis
Roussos

Fa
referència
al Far de
Vigo i a
diferents
països, que
els tracta de
llunyans

Fa
referències
a les
lambades i
Los
Pajaritos

Fa
referència
al
terratrèmol
de Sant
Francisco

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Refusa la
droga davant
dels joves

Porta
roba
molt
elegant

Duu ulleres
de sol quan
entra a la
televisió
local, com
una estrella
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Quan li
presenten
l’Angawa li
parla castellà i el
tracta sense
respecte, s’hi
refereix com si
fos un temporer

Tilda

Fa referències a
l’Aneto des del
punt de vista
metafòric i
sexual

Es planteja el
fet de ser
infidel al
Bardagí com
una manera
d’aconseguir
que el
Cartanyà la
deixi
tranquil·la,
però és una
excusa

Fa
referència a
la Sagrada
Família de
Barcelona,
des d’un
punt de
vista de
proximitat

Molt
ben
vestida
a la
festa

Es refereix al
Cartanyà com
a viciós i li
diu beata

Bardagí

Munta una festa
al Cartanyà amb
música de The
Companys en
directe

Té la cançó
de
Superman
de so de
trucada

Destaca
l’eficiència de
l’Angawa
destacant-ne
la raça

Fa referència
a l’època del
mestissatge i
aprova les
parelles
interracials

Està sorprès
perquè l’Angawa
parli català. Fa
referència a ell
com el “negre”
davant seu

És titllat de
comunista

Posa èmfasi en
la bellesa i
riquesa del poble

Garretó

L’endemà
duu ulleres de
sol per la
ressaca

Diferencia
entre sexe i
amor

Bordonida

Anselmo

Acaba molt
begut i es
posa la
corbata al cap

Sent rivalitat
amb l’Angawa
pel català que
parla

Fa bromes
homòfobes
Fa
referències
al
Naranjito,
mascota de

És racista i es
riu de
l’Angawa

Ulleres de sol
a la festa en
interior

Quan es nega
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la Copa del
Món de
Futbol del
1982

a tallar els
cabells a
l’Angawa el
titllen de
franquista

Fa
referència a
la
Passionària
Fa comparacions
amb porcs (gras
com un tossino)

Maria

Miquel

Assegura que
l’Angawa parla
bé per ser negre i
el confon amb
un temporer.
Menciona la pera
Blanquilla
(agrícola)
Fa referències a
l’Angawa posant
èmfasi en el fet
que parla català

Supera la
mort des
d’una òptica
cristiana

Fa
referències
a la dona
rural
mecànica

Fa referència
als
enterraments
com una festa

Se li escapa
part de la
cançó Ton
pare no té
nas
Duu un ram
de flors

Té estudis de
medicina i
sociologia

Angawa

Fa referències a
l’excursionisme

Fa
referències
a països de
l’Àfrica
com
Guinea
Equatorial i
Kènia

Canta la
cançó de la
campanya
Parla sense
vergonya,
parla el
català

Se li ha
espatllat el
cotxe
Té molt
domini
d’informàtica
i fa referència
als seus
aspectes
tècnics

FIGURA 6. Anàlisi del capítol 3.
Font: pròpia.

Capítol: 3

Argument
del capítol

Títol: Xanghai

Data d’emissió: 30 de setembre del 2005

La Tilda enreda el Cartanyà per fer de cangur de la seva nebodeta mentre ella aprofita per
anar a un sopar romàntic amb el Bardagí. La colla del Cafè prepara la clàssica sortida dels
divendres a la nit a la discoteca "Xangai". L'Anselmo pren el lideratge de la marxa davant
l'absència inesperada del Cartanyà, que, estranyament, està fent de cangur.
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Anàlisi
Sociologia
Personatge
Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents
a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Fa referència
al gos Lassie
de manera
indirecta

Tracta la nena
com un gos que
s’ha
d’ensinistrar

Cartanyà

Diu que vol
“cremar la
comarca”
Utilitza
expressions de
jove: dabuten,
guai, xaxi piruli

Fa referència
a l’home del
sac
Fa referència
a les
pel·lícules de
Dumbo, Peter
Pan, La
Sirenita, El
Rei Lleó i El
Libro de la
Selva

Mira la
televisió en
català amb
accent
oriental

Quan la Tilda li
pega amb la
bossa, ell s’hi
torna

Fa referències
a Superman
Té el Demis
Roussos de so
del mòbil
Vol evocar
Barcelona amb
el sopar
romàntic

Tilda

Es decep al
sopar i compara
el reservat amb
un biombo de
restaurant xinès

Va
mudada
al sopar

Es mostra
superficial i
aspira a
aconseguir un
anell

Bardagí

Fa servir el
francès per
mostrar
delicadesa i
nivell
Vol evocar
Barcelona amb

Fa referència
als Hobbit
d’El Senyor
dels Anells
Fa referència
a la música de
Camarón

Va ben
vestit al
sopar

Juga a
videojocs
amb la
nena
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el sopar
romàntic

Bordonida

Anselmo

Per a ella,
l’estil de
Barcelona
s’aconsegueix
amb tovallons
del Barça

Diu que vol
“cremar la
comarca”

Diu que vol
“cremar la
comarca”
Garretó

Maria

Miquel

Parla
d’espardenyes
d’anar a collir
raïm (rural)

Va al bingo
amb l’home

Fins que les
cabres facin
llana (ramader)
Va al bingo
amb la dona

Angawa

Lliga molt

Canta la
cançó de La
Bella i la
Bestia en
referència a la
Tilda i el
Bardagí
Fa referència
a les festes de
l’escuma de
les
discoteques
Diu que té el
braçalet de
capità i el vot
és de gràcia
Fa referència
a l’hora feliç,
en què el
beure surt
més barat a
les
discoteques
Diu que va
beure 35
calimotxos
Exalta el fet
que la Tilda
sigui
treballadora

Fa referència a
l’exili de Josep
Tarradellas

És acusat de
garrepa
Acusa el bàndol
nacional de
l’afusellament
dels
republicans. Li
diuen
intoxicador i
crema-Cristos

No s’ha
arreglat
per
sortir

És acusat de
garrepa
És acusat de
feixista i
demana respecte
per la bandera i
per Espanya. Li
diuen neofatxa
rural

No s’ha
arreglat
per
sortir

Vol tenir molts
nets

Vol un 4x4
d’anar per
ciutat

Exalta el fet
que la Tilda
sigui rica

La seva
manera de
ballar és
peculiar

Menja
sopa
xuclant a
la cullera
Va fora
de
context
per
sortir
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FIGURA 7. Anàlisi del capítol 4.
Font: pròpia.

Capítol: 4

Argument
del capítol

Data d’emissió: 7 d’octubre del 2005

Títol: París

El Vicenç Cartanyà s'ha enamorat de la Laura, una noia de Barcelona que li confessa que ha
tingut múltiples relacions sexuals. El Cartanyà no ho encaixa gaire bé i ho encaixa pitjor
quan descobreix que la Laura i el Bardagí es coneixen. El Miquel, el pare del Cartanyà,
intenta preparar un suquet, però la Maria l'atabala constantment.

Anàlisi
Sociologia
Personatge
Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Utilitza
l’alcohol per
posar solució
als problemes
S’enamora
d’una noia i tot
i que deixa clar
que s’ha
enamorat
d’ella, també
destaca que té
terrenys, valora
les terres
Cartanyà

Té prejudicis
quan sap que
la noia ha
sortit amb
molts nois, tot
i voler semblar
una persona
oberta
Fa referències
a Déu, demana
al Bardagí que
li juri per Déu
que no ha estat
amb la noia

Associa a
Barcelona els
tòpics que
denoten
liberalisme des
d’un punt de
vista sexual. Li
diu al Bardagí
“mariquita
metropolità”

Gelosa

Escriu un
poema en
un paper
Duu un ram
de flors a la
noia

Té un dilema
quan sap que
la noia ha estat
amb el
Bardagí

Destaca
especialment el
fet que la noia
sigui de
Barcelona en
tot moment

Tilda

Va molt
mudat al
sopar,
amb
vestit
d’home

Fa servir
l’expressió
“a la taula i

Titlla la noia
de nimfòmana
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al llit al
primer crit”

Bardagí

Alava els
productes de
proximitat dels
pobles

Fa referència
a Pau Gasol

Les cerveses
que compra
pel bar són
de la marca
San Miguel,
de Lleida
Bordonida

Fa referència
a les
relacions
sexuals com
la signatura
d’un Tratado
de Paz
Fa
referències
als haikus
japonesos

Anselmo

Garretó

Fa referència a
la División
Leclerc,
republicana

Fa referència
a
l’Arguiñano

Maria
També el
refrany “no
comer por
haber comido
no hay nada
perdido"

Angawa

No vol parlar
de les seves
relacions
personals i li
insinuen que
és homosexual
perquè no se li
coneixen
parelles

És xafarder,
deixa un client
a mig pentinar
per saber què
passa al lavabo
del bar
Fa servir
l’expressió “ser
llarga com una
llagasta”
(paparra, origen
dels Pirineus)

Miquel

No jutja la
noia per les
seves
relacions
sexuals

Fa servir el
refrany “no està
feta la mel per a
la boca de
l’ase”

No li agrada
que l’home
estigui a la
cuina
(tradicional)
Perd la vista i
demana ajut a
Santa Llúcia

Fa un
suquet de
peix per
dinar

Convida la
dona a anar
al Paral·lel a
ensenyar les
popes

Quan cuina
porta un
davantal
que dibuixa
una figura
masculina
molt
definida

No apareix al capítol
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FIGURA 8. Anàlisi del capítol 5.
Font: pròpia.

Capítol: 5

Argument
del capítol

Data d’emissió: 14 d’octubre del 2005

Títol: Cancun

Arriba el Quimet, un cosí del Cartanyà, per anunciar que es casa. La sorpresa és majúscula a
la casa dels Cartanyà quan els presenta la seva parella i resulta que és un home. A partir
d'aquest moment, tothom intenta mostrar la més absoluta normalitat davant d'aquesta
situació, menys el Cartanyà, que de tant que exagera la normalitat, acaba fent creure a
tothom que ell també és gai. La Tilda vol casar-se, però el Bardagí encara no creu que sigui
el moment.

Anàlisi

Sociologia
Personatge
Temes i tòpics

Cartanyà

Destaca el fet
que els
homosexuals
provenen de
Barcelona

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i morals
No li agrada que el
Quimet sigui
homosexual i li diu
mariquita, que té
ploma i fa
comentaris
homòfobs: “Amb
un cul així com
te’n pots anar a
l’altre bàndol”. No
vol que el toqui

Canta una
cançó de
Demis
Roussos

Se li’n va de les
mans i acaba
besant la parella
del seu cosí i
creient-se
homosexual

Titlla el Garretó
de paleto

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Quan es
desperta
de
ressaca
duu una
bata de
dona mal
cordada

Posa molt èmfasi
en el terme
“normal”

Tilda

S’emociona i
s’alegra quan li
diuen que el
Cartanyà és
homosexual. El
tracta com una
amiga. Cau en
els tòpics
d’ensenyar-li
roba interior i

Fa
referències
a la boda de
Paquirri
També fa
referències
a la Lady
Di, la
infanta

Es vol casar amb
el Bardagí i el
pressiona
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fer-li petons a la
boca

Cristina, la
Rània de
Jordània i
la Letizia
No es vol casar i
menys quan li
asseguren que
avorrirà el sexe

Bardagí

Ven
barrils de
vi als
habitants
del poble

Bordonida

No és homòfoba i
vol normalitzar la
situació
Li fa gràcia i li
agrada que el
Cartanyà sigui
homosexual

Sempre té
melindros
al bar

Se sorprèn quan
sap que el Quimet
és homosexual,
però fa una crida a
ser oberts

Anselmo

Posa sobre la taula
la possibilitat que
els homosexuals
adoptin i s’hi
mostra a favor

Diu que no veu
al Cartanyà
“gaire catòlic” i
que hauria
d’estar “content
com unes
Pasqües”

També és a favor
de la bisexualitat
Titlla el Garretó de
franquista i diu
que al seu pare li
deien “lo finito del
Franco”

Fa
referència a
l’obra El
palomo
cojo

Garretó

Maria

Diu al fill que
l’acompanyarà
al Paral·lel quan
es posi popes.
Creença que
Barcelona és una
terra de pecats i
degeneració
Està
obsessionada

Menciona
la vedet
Tania Doris

És homòfob, es
tapa la cara quan
es fan petons els
nois. És la persona
que més li costa
acceptar-ho amb
diferència
S’alegra molt que
el seu nebot es casi
i pressuposa que és
amb una dona.
Quan sap que és
un home es decep i
plora
Es preocupa per
l’homosexualitat
del seu fill, està
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amb les morts i
els enterraments
i hi fa
referències
constants

Miquel

trista perquè no
tindrà nets
Està a favor de
l’adopció
homosexual
No li agrada que el
Quimet sigui
homosexual, però
acaba obrint-se de
ment

Li diu a la dona
que està seca
com una
arengada

Assegura que costa
més de pair si és el
teu fill que si és el
d’un altre

Angawa

No apareix al capítol

FIGURA 9. Anàlisi del capítol 6.
Font: pròpia.

Capítol: 6

Argument
del capítol

Data d’emissió: 21 d’octubre del 2005

Títol: València

Com cada any, a la Festa Major del poble interpreten Otel·lo. Però en aquesta edició,
l'Anselmo, que és el director, no vol que la protagonitzi el Cartanyà. Aquest, contrariat, farà
el que calgui per ser l'Otel·lo i, si no, evitar que tiri endavant el muntatge teatral.

Anàlisi

Sociologia
Personatge

Temes i
tòpics

Fa servir
l’expressió
“callar com
a putes”
Cartanyà

Imita
l’Otel·lo
com si fos
cubà i canta.
Cau en els
tòpics

Referents
culturals i
socials
Fa referència
a Otel·lo: El
moro de
Venècia com
“lo moro de
València”
Fa referència
al Baltasar i
a la
Campanilla
Fa referència
a la verge

Referents a
l’actualitat

Fa
referència i
es compara
amb el
cantant
Basilio i el
grup Milli
Vanilli

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals
No vol que
l’Otel·lo sigui
l’Angawa i vol
ocupar el lloc
del negre
Es queixa de
racisme: no
pot fer de
negre perquè
és blanc.
Assegura que
se sent negre

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Quan és
refusat per
fer
d’Otel·lo
es passeja
amb boina,
jaqueta
fins als
peus i
bufanda

Es prepara
amb un plàtan
i una
trompeta per
interpretar
l’Otel·lo

Quan fa de
follet duu
malles i

Deixa
inconscient
l’Angawa
d’un cop de
paella al cap.
La caiguda és
molt teatral, i
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Macarena

vestit verd
Recorre al
mossèn del
poble.
Assegura que
és creient a
distància. Fa
referències
religioses

Fa referència
a la sèrie
Heidi

Compara
l’Anselmo
amb Judes, diu
que és “de ca
l’Iscariot”

Es fa la
sentimental
i afectada
perquè diu
que és actriu
Tilda
Fa petons
als llavis a
tothom:
tòpic dels
actors

Bardagí

Associa els
aires
moderns de
l’Anselmo
amb
Barcelona:
“rotllo
Barna”
Fa petons
als llavis a
tothom:
tòpic dels
actors

Fa
referència i
es compara
amb El
Padrino.
Després
l’imita
També
imita el
Chiquito de
la Calzada

Acaba fent
l’obra
vestit
d’Otel·lo,
amb
plomes i la
cara
pintada de
negre

l’Angawa
parla abans
de caure amb
un efecte de
so de l’estil
dels dibuixos
animats

Acaba
amb el cap
embenat
per un cop
de paella

Reivindica el
feminisme:
“Les dones
som persones,
no floreros”,
tot i que sense
un discurs
gaire clar

Vesteix
molt
moderna,
però acaba
fent l’obra
vestida de
negre

Treu a debat
l’animalisme i
les protectores

Duu un
mocador
lligat al
cap. Acaba
fent l’obra
tot de
negre

Compara el
caos al bar
amb el
mercat de
Calaf
Bordonida

Fa
referència
al
moviment
pacifista i a
la
resistència
pacífica
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Fa un decorat
de porcs morts
i penjats i quan
rep queixes es
proposa
substituir-los
per rates. No
és animalista.

Anselmo

Valora el
crític de
teatre pel fet
que ve de
Barcelona

És el director
de l’obra
Otel·lo de
Shakespeare

Esdevé
transgressor i
vol que l’obra
arrenqui amb
sexe anal
damunt de
l’escenari i un
despullat
integral a
càrrec de la
mare del
Cartanyà
Es compara
amb
Marlon
Brando i
l’obra Un
tranvia
llamado
deseo

Garretó

Compara el
Cartanyà
amb James
Handy fent
de gàngster

Maria

Miquel

Angawa

Té la imatge
que els
actors són
tots
alcohòlics
(gent de la
faràndula)

Duu unes
ulleres i un
vestuari
modern

Defensa el
general Mola
quan el
Bardagí es
refereix al verb
‘molar’

Va vestit
modern
però acaba
fent l’obra
vestit de
negre

Es nega a
despullar-se a
l’escenari

Duu un
vestit de
plomes
molt
exagerat

No apareix al capítol
Acaba
amb el cap
embenat
pel cop de
paella del
Cartanyà

Es venja del
Cartanyà i li
dona un cop
de paella. La
caiguda és
teatral
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FIGURA 10. Anàlisi del capítol 7.
Font: pròpia.

Capítol: 7

Argument
del capítol

Data d’emissió: 28 d’octubre del 2005

Títol: Calanda

La Tilda té una oferta d'una tele nacional per ser la presentadora d'un nou programa. Ella
accepta encantada, però el Cartanyà desplega tots els dispositius per evitar que se'n vagi del
poble. Fins i tot arriba a aliar-se amb el seu etern rival, el Bardagí. El Garretó i la
Bordonida es declaren la guerra comercial quan aquest col·loca una màquina de cafès a la
barberia.

Anàlisi

Sociologia
Personatge

Cartanyà

Tilda

Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Vol fer visites
a la ciutat per
seduir la Tilda

Cita la
novel·la
Orzowei i
hi compara
l’Angawa

Es torna molt
pretenciosa
quan sap que
treballarà a la
televisió: vol
ser famosa i
tenir un loft a
la part
moderna de la
ciutat.
Quan al
programa li
diuen que
sembli de
poble ho fa de
manera
exagerada

Bardagí

Destaca que és
de ciutat des
de l’orgull
Es deixa

Li
ofereixen
presentar el
programa
Qué cosas
tiene la
vida de
Canal8
Começa a
fer karate,
yoga i taichi
Vol beure
un
Angelina
Jolie, un
combinat
de sucs de
fruita amb
Tabasco

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Li fan
ensenyar els
pits a la
televisió i s’hi
nega. Al final
els ensenya,
obligada

Va amb
gorra i
vestida
de pija

Objectes i
tecnologia

Tot i que ho
fa assessorat
pel Cartanyà,
no té
problema a
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manipular pel
Cartanyà

imposar-se
davant de la
Tilda i
prohibir-li
marxar a la
ciutat
Es molesta i
plora quan
veu els pits de
la Tilda a la
televisió

Bordonida

Té una guerra
comercial amb
el Garretó

Compra cervesa
San Miguel, de
Lleida i compara
el repartidor
amb la cervesa
que “allà on va,
triomfa”
Compara la
Tilda amb
Marilyn Monroe

Veu les grans
ciutats com
llocs plens
d’artistes i
gent guapa
Anselmo

Reivindica
l’orgull de
poble quan la
Tilda, que
n’havia
renegat, torna

Garretó

Té una guerra
comercial amb
la Bordonida

Maria

Diu que li han
quedat els pits
com orellanes
(albercocs)

Miquel

Angawa

Fa referència i
critica el lliure
comerç, és
proteccionista

No vol
consumir a la
barberia
perquè no vol
trair la
Bordonida

No apareix al capítol
Es refereix
amb ironia al
Cartanyà com
un sergent i
com el “gran
amo blanc”
Es refereix als
pits com a
popes
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FIGURA 11. Anàlisi del capítol 8.
Font: pròpia.

Capítol: 8

Argument
del capítol

Data d’emissió: 4 de novembre del 2005

Títol: Càceres

La Tilda i el Bardagí tenen una crisi de parella. S'adonen que no tenen res en comú. El
Cartanyà aprofita l'ocasió per convidar a sopar la Tilda i recordar junts els inicis de la seva
relació de parella. Tornen al passat, a l'època de l'institut, quan eren adolescents i la colla
formava un grup de rock.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Cartanyà

Temes i
tòpics

En el
flashback es
recorda la
seva època
de cantant,
en un grup
amb la
Bordonida a
la bateria, i el
Garretó i
l’Anselmo a
les guitarres

En el
flashback
compleix els
tòpics de
Barcelona
Recorre al
castellà quan
està enfadat

Bordonida

Referents a
l’actualitat

Compara a
la Tilda
enfadada
amb l’obra
La fiera de
mi niña

Al flashback
se’n va al llit
amb una
altra noia
malgrat estar
amb la Tilda
i no se sent
penedit
Assumeix
que la
Sandra és
guapa i, per
tant, tot i que
no ho fa
explícit, obre
la porta a
pensar que és
homosexual

Vestuari i
aspecte

En el
flashback va
amb tupè,
xupa de cuir,
amb una
estètica que
recorda a John
Travolta

Fa

Objectes i
tecnologia

Convida a la
Tilda a un
còctel molt
modern i
cosmopolita
Quan té una
cita amb la
Tilda
controla la
música i la
llum

En el
flashback duu
un vestit antic
i diadema,
amb una
estètica que
recorda a
Grease

En el
flashback va
amb un vestit
d’home groc i
una cabellera
llisa.

Vol anar a
Montserrat
i a un
balneari

Compara la

Referents
ideològics i
morals
Fa
referències
religioses
(Adam i
Eva)

Vol fer
esports
d’aventura i
anar a la
platja

Tilda

Bardagí

Referents
culturals i
socials

Posada en escena

Duu un
piano molt
car i
innovador i
una càmera
per fer
videoclips

En el
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cançó que
proposa el
Cartanyà
amb el
Demis
Roussos

referència
als
Borbons
des d’un
punt de
vista
despectiu

flashback duu
una estètica
completament
punk, amb
cresta i vestida
de negre

Fa
referència a
Los
Ramones

Anselmo

En el
flashback és
el que està
més centrat
en la música.
Vol ser un
grup post
heavy, post
funk, post
elèctric
radical català
Es nega a fer
pop
espanyol, no
vol fer
música en
castellà

Garretó

Fa servir
erròniament
una frase feta
i diu “dime
de lo que
presumes i te
diré lo que
pareces”

En el
flashback
fa
referència
als grups de
rock Kiss i
The Police

Fa
referències a
l’anarquia en
el flashback

Defensa la
música
flamenca i
fa
referències
a Los
Chichos, a
Triana i a
Medina
Azahara

En el
flashback duu
cabellera
llarga i un
vestit d’home
antic

En el
flashback duu
cabellera
llarga, camisa i
pantalons de
cuir

Maria

Només apareix per acomiadar el capítol

Miquel

No apareix al capítol

Angawa

No apareix al capítol
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FIGURA 12. Anàlisi del capítol 9.
Font: pròpia.

Capítol: 9

Argument
del capítol

Data d’emissió: 11 de novembre del 2005

Títol: Oklahoma

El Miquel i la Maria donen un ultimàtum al Cartanyà: o col·labora amb les despeses de la
casa o se n'haurà d'anar. El Cartanyà decideix marxar i l'Anselmo l'acompanyarà en aquesta
nova fase d'independència. Al poble, hi arriben uns estrangers cridaners i borratxos. La
Bordonida, el Garretó i l'Angawa en voldran treure profit.

Anàlisi

Sociologia
Personatge

Posada en escena

Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Cartanyà

Esmorza
pollastre i beu
vi amb un
porró

Quan arriba
al pis
col·loca
pòsters del
Demis
Roussos i
de noies en
roba
interior

S’independitza
amb l’Anselmo i
fan càntics
d’independència,
que evoquen el
procés sobiranista
català en un
moment de
gestació

Tilda

Cau en els
tòpics de
l’espanyolitat
per la festa

Va
vestida
de
flamenca
per la
festa

Bardagí

Diu que els
americans li
fan mandra,
prefereix els
japonesos per
parlar de
tecnologia

Va vestit
de
flamenc
per la
festa

Bordonida

Mostra rebuig
pels americans,
vol que
s’esforcin amb
l’idioma, i
després els
intenta estafar
Cau en els
tòpics per la

Es refereix
als tres
americans
com la
Pinta, la
Niña i la
Santa
María, les
caravel·les
amb què es

Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Va
vestida
de gitana
per la
festa

Objectes i
tecnologia

Decora el
bar amb
banderes
d’Espanya
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festa: compra
sangria

va arribar a
Amèrica

És la causant
de la baralla
final, que els fa
acabar a la
presó a tots

Anselmo

Viu amb els
pares i al
principi no es
vol
independitzar,
està convençut
que és jove

Llegeix el diari i
fa referència a
l’augment del
nombre de
mesquites a
Catalunya

Denota interès
sentimental per
la Bordonida

Garretó

No sap parlar
anglès tot i que
ho intenta.
Acaba
recorrent als
tòpics de
l’espanyol: la
festa i el
flamenc.
Acaba parlant
acabat amb –
ous, com si
imités l’anglès

Fa
referència a
la sèrie
Heidi
Fa
referències
a
Farruquito,
Carmen
Amaya i
Manolo
Escobar
davant dels
americans

Quan arriba
al pis duu El
Libro Rojo
de Mao

Es mostra
racista, està
en contra
dels
musulmans
Quan sap
que els
nouvinguts
són
americans
no els
considera
estrangers
perquè creu
que els
americans
són rics i
intel·ligents
(racisme
selectiu)

Va
vestida
de
flamenca
per la
festa

Maria

Miquel

Va vestit
de
gitano,
amb un
mocador
al cap,
per la
festa

Critica que
el fill dugui
noies a casa
i se les
emporti al
llit
Diu “visca
la
República”

Va vestit
de
flamenc
per la
festa
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S’adona que
els americans
tenen diners i
se’n vol
aprofitar
Angawa

S’ofèn quan
els
americans li
fan
comentaris
racistes

Cau en els
tòpics
espanyols en la
festa: intenta
vendre
souvenirs
espanyols

Va vestit
del Barça
per la
festa.
Recorda
el
Samuel
Eto’o

FIGURA 13. Anàlisi del capítol 10.
Font: pròpia.

Capítol:
10

Argument
del capítol

Títol: Casablanca

Data d’emissió: 18 de novembre de 2005

El Manel, un galant madur que recorre Espanya en bicicleta, fa una paradeta al poble perquè
és el primer convidat d'un nou programa que presenta el Cartanyà a Canal In. La Maria
coneix el Manel i es queda enlluernada. Queden per sopar en secret, però el Miquel
s'assabenta de tot i té por de perdre la seva dona. Li demana ajuda al seu fill.

Anàlisi

Sociologia
Personatge

Temes i
tòpics

Es fa el
prepotent
davant de
l’estrella
Cartanyà
Compleix el
tòpic de
l’home inepte
a la cuina

Referents
culturals i
socials

Posada en escena

Referents a
l’actualitat

Referents
ideològics i
morals

Fa referència
al
transvasament
Tajo-Segura

No pot
tolerar la
infidelitat
entre els seus
pares i culpa
íntegrament
l’estrella.
L’acaba
agredint en
un programa
en directe

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Tilda

Bardagí

Parla tot
sovint de
l’estrès per la
feina
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Ofereix
caragols a la
llauna a
l’artista i li
acaba servint
callos
Bordonida
Li demanen
que prepari
un menú fi i
elegant i hi
inclou xoriço
i fregits

Anselmo

Garretó

Demostra
interès
sentimental
per la
Bordonida

Admira el
famós i li
demana un
autògraf.
L’idolatra

Enceta un
debat al
voltant de la
importància
de les
subvencions
en la cultura
Vol
comparar
l’estrella
amb un
gentleman i
acaba dient
que és un
Superman

Es passeja
amb un
autògraf
de
l’estrella

Compara
l’estrella
amb
Hèrcules
Malgrat ser
una dona
cristiana i
casada,
accepta sopar
amb l’estrella
i assegura
que té ganes
de pecar

Obsessió
amb la mort i
els
enterraments
Maria

Menteix
l’estrella i li
diu que és
viuda. Acaba
beguda i el
besa

Ofereix
whisky i
orujo a
l’estrella

Va molt
maquillada
i arreglada
a la cita
amb
l’estrella

Es penedeix,
es confessa i
demana
perdó
Miquel

Compleix el

Assegura

És a favor de

Duu un
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tòpic de
l’home inepte
a la cuina

que la dona
li fica unes
banyes com
les del pare
de Bambi

la violència
quan el seu
fill pega
l’estrella

paquet a
l’espatlla
en un pal

Perdona la
dona quan es
confessa, i
s’acaba
confessant ell
també
Fa paneres
de fruita
per a
l’actor

Angawa

FIGURA 14. Anàlisi del capítol 11.
Font: pròpia.

Capítol: 11

Argument
del capítol

Data d’emissió: 25 de novembre de 2005

Títol: Memphis

És la 15a edició del Festival Elvis Presley al poble. El Cartanyà sempre ha estat campió de
la prova de menjar bocates Memphis, però aquest any es queda sense participar-hi perquè a
la prova mèdica anual de Canal In li descobreixen que té una salut molt dolenta. El
Cartanyà comença a obsessionar-se pel tema i intenta millorar-la fent dieta, esport...Al Cafè
es prepara el concurs amb la participació de tothom, fins i tot del Miquel, que vol
aconseguir la triple corona.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Cartanyà

Menja entrepans
Memphis, que
duen crema de
cacauet, plàtan
fregit i cansalada
per practicar per
un concurs
d’inspiració
americana
consistent a
menjar ràpid
Diu que està sa i
es compara amb
una pera
llimonera

Referents
culturals i
socials

Llegeix un
llibre del
Bruce Lee
per agafar
el son
Fa
referència
a Buda i
s’hi
compara

Referents a
l’actualitat
Fa referència
a la Cameron
Diaz
Compara
l’Angawa
amb el cantant
panameny
Basilio
Fa referència
al Mundial del
Naranjito i a
les
Olimpíades
del 1992.

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals
Fa
comentaris
masclistes a
la doctora:
“Ja tens
permís de ton
pare per
veure un
home
despullat?”
Veu un triple
6 en el
rellotge
Jura per Déu

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Duu uns
calçotets
lluents,
amples i
estampats
per la
revisió
mèdica
Quan
coneix el
seu estat de
salut, duu
roba
esportiva
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que se’n
sortirà quan
rep les
anàlisis

Es torna
hipocondríac i es
comença a
preocupar per la
salut
Fa referència a
l’escalivada, els
caragols a la
llauna, els
panadons,
pijama i
magranes.

Tilda

Bardagí

Assegura que
està bé de salut i
es compara amb
una pera
llimonera
Desitja estar
malament de
salut perquè tot
el dia viatja, duu
el mòbil a sobre
i va a Barcelona.
Contraposa
l’estrès que viu a
la vida
tranquil·la de
poble
Diu que la salut
el fa sentir lluny
de Barcelona

Bordonida

Anselmo

Fa referència al
lleidatà. Diu que
l’Anselmo canta
en anglès però
sembla lleidatà

Compra
cervesa San
Miguel i
l’incorpora al
diàleg
Compara la
Tilda, que fa
de jutge del
concurs, amb
Baltasar
Garzón
Assegura que
l’Elvis
continua viu i
li ha donat la
barretina.
També la
Marilyn
Monroe, John
F. Kennedy i
James Dean.

Va vestit
amb una
barretina i
un vestit
d’home
tipus Elvis
per al
concurs
Duu roba
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esportiva
per anar a
córrer amb
el Cartanyà
Va vestit
l’Elvis amb
tupè per al
concurs

Garretó

Fa referència
a la pel·lícula
2001: Odisea
en el espacio
Obsessió pels
enterraments

Maria

Miquel

Fa referència als
hat trick fora de
l’àmbit del
futbol

Fa referència
a Scarlett
O’Hara i Lo
que el viento
se llevó en
comparació
amb el seu fill
Fa referència
de manera
irònica al
cantant dels
Pets
Quan veu
l’Anselmo
amb la
barretina el
compara amb
Mossèn Cinto
Verdaguer

Critica la
paritat

Es vesteix
d’Elvis
Presley

Duu un
vestit
fúcsia per
al concurs

Angawa

FIGURA 15. Anàlisi del capítol 12.
Font: pròpia.

Capítol:
12

Argument
del capítol

Títol: Venècia

Data d’emissió: 2 de desembre del 2005

Canal In travessa una crisi tan greu que el mossèn del poble vol comprar la televisió local i
convertir-la en un espai que difondrà les idees del catolicisme. El Cartanyà intenta fer-se
càrrec de la situació quan descobreix que tot és culpa seva: el seu sou és tan alt que ha fet un
forat a l'empresa. La Bordonida comenta a la colla que ha organitzat un dels seus viatges.
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Anàlisi

Sociologia
Personatge

Cartanyà

Temes i
tòpics

Compara
el Canal In
amb la
televisió
de
Barcelona,
on cobrava
6 cops més

Referents
culturals i
socials
Canta la
cançó El
dinero del
Fary
Canta
Velvet
Mornings
de Demis
Roussos
Canta
Campana
sobre
campana

Referents a
l’actualitat

Fa
referències
a
Txernòbil
per
compararlo amb la
seva
excitació

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Té la idea de
presentar els
programes de
televisió
despullats per
salvar la
televisió

Bardagí

Se sent
pressionat
pel mossèn
per vendre
la televisió

Bordonida

Marxa de
viatge amb
algú
desconegut

Anselmo

Està gelós
i preocupat
per la
Bordonida.
Diu que la
coneix
com si fos
la seva
parella

Objectes i
tecnologia

Critica
l’excés de
tecnologia
a la
televisió
Es posa en
el paper de
regidor de
plató amb
uns
auriculars

No té
problema a
despullar-se
per televisió

Es nega a
presentar les
notícies
despullada

Tilda

Vestuari i aspecte

Es vesteix de
ballarina/animadora
i fa una coreografia
musical per salvar
la televisió
Té molta
tecnologia
però
calcula
l’audiència
del Canal
fent que un
veí
comprovi
les cases
que tenen
la televisió
encesa

Compara
la
Bordonida
amb la
Cenicienta

Fa
referència
al Frank
Sinatra i al
Mario
Cabré
Fa
referència

Té
remordiments
de
consciència
quan li vol
robar les
cintes a la
Bordonida

Té telèfon
mòbil però
no se sap
el número,
de manera
que quan
revisa
l’historial
de
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al Vaquilla
i el Torete
en relació
amb el
robatori

trucades
de la
Bordonida,
s’acaba
trucant a si
mateix
Roba
cintes de
vídeo a la
Bordonida
Fa referència
a l’Alcàsser
de Toledo i
és titllat de
feixista

Garretó

Compara
la
Bordonida
amb un
camioner
de la
Panadella,
un límit en
l’imaginari
de Ponent

Fa
referència
a la marca
La Bella
Easo per
dir bollera
a la
Bordonida

Maria

Fa
referència
a l’actor
Clark
Gable

Miquel

Fa
referència
a l’actor
Mickey
Rooney

Angawa

Fa
referència
al
realitzador
Valerio
Lazarov i
l’agrupació
Ballet Zum

Insinua que
la Bordonida
és lesbiana
pel seu
aspecte

Fa servir
un telèfon
públic del
bar

Fa referència
a la
Passionària
(Dolores
Ibarruri) per
referir-se a la
mare de
l’Anselmo
Diu que la
Bordonida és
lesbiana
perquè de
petita
semblava un
nen i sempre
duia els
genolls pelats

Es vesteix de
ballarina/animadora
i fa una coreografia
musical per salvar
la televisió
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FIGURA 16. Anàlisi del capítol 13.
Font: pròpia.

Capítol:
13

Argument
del capítol

Títol: Sant Petersburg

Data d’emissió: 9 de desembre del 2005

El Bardagí se sent atret per una noia de Canal In. El Cartanyà fa tot el que pot per convèncer
el Bardagí que ha de quedar amb ella, perquè ha de lluitar contra la monotonia de la seva
relació amb la Tilda.

Anàlisi

Sociologia
Personatge

Temes i
tòpics

Cartanyà

Fa servir
l’expressió
“enganxat
com una
paparra”

Tilda

Quan trenca
amb el
Bardagí
assegura
que vol
“cremar la
comarca”

Bardagí

Bordonida

Decideix
tornar a
Barcelona
per
reflexionar
quan la
Tilda el
deixa

Referents
culturals i
socials

Canta
Velvet
Mornings
de Demis
Roussos

Referents a
l’actualitat

Fa referència al
“maltracte de
gènere” en
referència a la
Tilda, quan
s’inventa que
aquesta pega el
Bardagí

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Dona suport a
l’adulteri del
Bardagí. Fa
una metàfora:
sempre menja
macarrons
(Tilda) però
algun cop pot
menjar
gambes (noia
nova)

No tolera la
possibilitat
que el Bardagí
li sigui infidel.
L’acaba
deixant

Fa referència a
John Travolta i
als germans
Gibb, músics de
la banda sonora
de Fiebre del
sábado noche

En un inici
respecta la
Tilda tot i que
admet atracció
per la noia de
la redacció

Roba diners de

Va molt
mudat a la
cita, amb
vestit
d’home

És detallista,
duu una
violinista a
la cita
Quan marxa
cap a
Barcelona
torna a
aparèixer la
violinista
Duu un
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la comissió de
festes per
despeses
personals

megàfon per
presentar les
candidatures
a la
Comissió de
Festes

S’acaba
tornant a
presentar i se
situa al centre:
“Ni esquerres
ni dretes”

Anselmo

Fa referència a
Bill Clinton i
s’hi compara, en
haver fet una
calada d’un
porro a la
universitat

Proposa
agermanar-se
amb Sant
Petersburg i
una actuació
dels cors de
l’exèrcit rus.
També
proposa portar
la mòmia de
Lenin per
exposar-la.

Duu la roba
que
acostuma a
vestir per
presentarse a
president
de la
Comissió
de Festes

Acusa el
Garretó de
feixista
Fa referència
al garrot vil i
s’hi mostra a
favor
Menysprea
l’Anselmo i li
diu “roig”

Garretó

Parla de
l’Estatut
d’Autonomia
però s’hi
refereix com
“l’Estatut
d’Antonomàsia”

Proposa
recuperar les
tradicions
espanyoles i
fer sarsuela,
corrides de
toros i un
agermanament
amb el Ferrol
Acusa
l’Anselmo de
llibertí

Duu vestit
d’home a
l’hora de
presentar la
seva
candidatura
a la
Comissió
de Festes

Es posiciona
contra la
legalització de
drogues
Treu a debat
l’amiguisme i
el tràfic
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d’influències

Maria

Dona suport
a la
candidatura
del Garretó

Fa
referència
a la
sarsuela
La del
manojo
de rosas

No dona
suport a la
candidatura
espanyolista
Miquel
Li diu
“cuqueta de
llum” a la
dona

Fa referència a
Bill Clinton per
la seva història
amb la becària
però li diu
“Plinton”

Fa referència al
futbol i al Barça

Acusa
l’Anselmo de
consumir
cànnabis i
recórrer a la
prostitució
Critica la seva
dona per donar
suport al
Garretó
Critica al
Garretó i li diu
Mussolini

Explica que va
viure als Estats
Units i que fou
assessor del
Partit
Demòcrata a
l’Anselmo, i del
Partit Republicà
al Garretó

Angawa

Acusa de
bolxevic el seu
home

Fa referència a
Fidel Castro i
Bill Cliton com
a exemple per
fer discursos

Es ven a
qualsevol que
vulgui els seus
serveis
d’assessor, no
té ideologia

FIGURA 17. Anàlisi del capítol 14.
Font: pròpia.

Capítol:
14

Argument
del capítol

Títol: Houston

Data d’emissió: 16 de desembre del 2005

El Cartanyà aprofita l'absència del Bardagí per dirigir la televisió despòticament i mirar de
seduir la Tilda. Després d'un primer intent fallit a base de regals, el Cartanyà s'inventa una
malaltia gairebé terminal, amb l'ajuda de l'Angawa.

Anàlisi

97

Sociologia
Personatg
e

Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents
a
l’actualita
t

Cartanyà

Intenta parlar
de manera culta
i diu “mutu
propio” en
comptes de
motu proprio

Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologi
a

Adopta la
posició de cap i
es refereix a si
mateix com “la
cúpula”

Contracta
immigrants de
manera il·legal
i els parla en
castellà
També
contracta
menors d’edat

Posada en escena

Es refereix
sempre a
l’Angawa com a
‘negre’ amb to
d’insult

Compara la
Tilda amb La
reina del
Chantecler,
protagonitzad
a per Sara
Montiel i amb
Lady Di

Quan li surten
plomes, fa
comparacions
amb
l’homosexualita
t

El màxim
símbol
d’estatus que té
és el jacuzzi,
popular a la
transició

S’enganxa
plomes al
cos per
fingir una
malaltia
africana

Li diu a la Tilda
que està més
penjat d’ella
que Crist de la
creu

Es planteja el
seu egoisme

Tilda

Quan fan la
subhasta, ella i
la resta dels
personatges
demostren que
tenen poca
cultura i són
garrepes quan
arriben a la
conclusió que
per 47 euros no
podran enviar
el Cartanyà a
Houston

Fa
referència
a las
Cenas por
el hambre
dels
famosos

Fa servir
un plàtan
com un
micròfon

Bardagí

Bordonida

Per dir que està
bé diu que està
com una pera

Fa
referència
a la
manca de
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petroli

Anselmo

Garretó

Fa
referència
als
problemes
del
moment
mentre
llegeix el
diari: “ens
hem
carregat el
planeta,
se’ns
acaba
l’aigua, el
petroli,
l’home
d’avui en
dia només
serveix
per mirarse el
melic”

Fa servir la
frase feta “fer
un bisbe”

Té la idea que
el menjar del
bar està en mal
estat i es
preocupa per la
salut
Fa
comparacions
amb el futbol
Quan creu que
el seu fill és un
malalt terminal,
apel·la a Déu

Maria

Fa referència a
l’últim sopar

Miquel

Angawa

Tot ho calcula
econòmicament
, en vol treure
profit

Fa referència
a l’obra El
chico de la
burbuja de
plástico i al
seu

Fa
referència
a
l’Antonio
Gala, i diu
que el seu
fill té més
ploma

Igual que el
Cartanyà, fa el
joc entre les
plomes de la
malaltia i
l’homosexualita
t

Assegura
que el
Cartanyà
només es
pot curar
si va a

És capaç de
deixar el
Cartanyà tancat
en una
bombolla per
tenir el poder

Quan
fingeix ser
metge va
amb
barnús i
amb un
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protagonista,
John Travolta

Houston

estetoscop
i

Canta A la
Habana yo me
fui de Kiko
Veneno

FIGURA 18. Anàlisi del capítol 15.
Font: pròpia.

Capítol: 15

Argument
del capítol

Data d’emissió: 23 de desembre de 2005

Títol: Le Mans

El Bardagí torna al poble, però la Tilda no en vol saber res. A més a més, s'ha quedat el pis
que tenien a mitges i no té on anar. La Maria, desconsolada perquè el Miquel marxa a
Càceres amb la seva mare, que està molt malalta, acull el Bardagí com si fos un fill.

Anàlisi

Sociologia
Personatge
Temes i tòpics

Li agrada el
Bollicao

Cartanyà

Amenaça el
Bardagí dient
que el matarà
com un conill
Està gelós del
Bardagí

Tilda

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Canta la
cançó de
Doraemon
Fa referència
a El gato con
botas
Canta Donde
estan las
llaves, El
patio de mi
casa i el Sol
solet

Fa referència
a Mclaren i a
Niki Lauda

No apareixen referències destacables
Tracta els
treballadors
com si fos una
escola

Bardagí
Viu com un
sense sostre i
després amb
el Cartanyà
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com si fossin
germans
Fa referència
al Monopoli

Bordonida

Anselmo

Juga a escacs

Canta
Corazón
Partío
d’Alejandro
Sanz

Garretó

No sap jugar
a escacs

Fa referència
a l’alt preu
dels
habitatges
Carrega
contra l’euro i
contra
Europa. Diu
que “Espanya
era bonica
quan estava
sola”

Es nega a
acollir el
Bardagí
perquè creu
que és
homosexual

Se sorprèn
amb la
tecnologia
de la
televisió

Fa referència
a Matusalem
en relació
amb la mare
del Miquel

Maria

Beu aigua del
Carme i duu
Bollicaos

Llegeix La
caputxeta
vermella al
seu fill i el
Bardagí

Li diu al
Bardagí que
l’ajuda “com
una filipina”

Canta Arri
arri tatanet
amb el
Bardagí
Fa referència
a l’alt preu
dels
habitatges

Miquel

Angawa

Fa referència
al joc de La
peste alta
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FIGURA 19. Anàlisi del capítol 16.
Font: pròpia.

Capítol:
16

Argument
del capítol

Títol: Hollywood

Data d’emissió: 31 de desembre del 2005

És 31 de desembre del 2005 i tot el poble està de festa al Cafè de l'Amargura, celebrant
l'arribada de l'any nou. El Cartanyà s'ennuega amb el raïm i cau desmaiat. Viatjarà a un
indret màgic on coneix el seu àngel de la guarda, que li fa veure que no porta una vida
correcta, que dóna un tracte dèspota als seus amics i que, si no canvia d'actitud, l'espera una
vida carregada de penes i soledat.

Anàlisi

Sociologia
Personatge

Temes i
tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Fa referència a
l’ànima

Cartanyà

Es nega a
emocionarse per Cap
d’Any
Defineix la
vida com un
corral

Té Velvet
Mornings
de Demis
Roussos de
so de
trucada
Balla break
dance a
terra en el
flashback
Fa
referència a
les
pel·lícules
de
Hollywood

Es compara
amb Alain
Delon des de
la ironia
Apel·la a la
igualtat de
sexes i a
l’harmonia
entre els
pobles, la
igualtat de
les “races”,
el protocol
de Kyoto, el
forat de la
capa d’ozó,
etc.

En el
flashback no
té problemes
per cometre
una infidelitat
Fa una
promesa de
canviar com si
jurés un càrrec
i es dirigeix a
Catalunya
Per ell, ser una
persona bona
és: no insultar
els altres, no
dir paraulotes,
no abusar de
les dones dels
amics,
acariciar els
gossos, donarà
caritat als
pobres i
piruletes als
nens i parlarà
català
estàndard

Al flash
forward
està
inspirat en
l’Scrooge
de Conte
de Nadal
de Charles
Dickens
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Dona gràcies a
Déu

Tilda

Dona les
campanades
al canal de
televisió

Bardagí

Va vestida
d’àngel de
la guarda
al somni
del
Cartanyà

Canta la
cançó
Dragostea
Din Tei, de
O-Zone, un
dels èxits
de l’any

Al flash
forward
duu un
vestit fet
de CD

No apareixen referències destacables

Bordonida

Quan es fa
un flash
forward
està tota
operada

Anselmo

Quan es fa
un flash
forward
està tot
operat

Garretó

Controla una
pedra màgica
que
teletransporta

Refusa el
comunisme

S’emociona
i diu que li
afloren els
sentiments
per Cap
d’Any

Quan es fa
un flash
forward
està tot
operat
Vol fer fora el
seu fill, però
no ho fa
perquè creu
que té un
deure amb ell

Maria

Apel·la a Déu
Miquel

Angawa

No apareix al capítol
Al flash
forward és
l’alcalde del
poble
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FIGURA 20. Anàlisi del capítol 17.
Font: pròpia.

Capítol: 17

Argument
del capítol

Data d’emissió: 6 de gener del 2006

Títol: Sant Sebastià

La mort sobtada d'un membre de l'equip de Canal In fa que el Cartanyà, el Bardagí i
l'Angawa canviïn de manera d'actuar i de veure la vida, ja que tots tres, d'una manera o
d'una altra, se senten partícips de la mort del company.
Anàlisi

Sociologia
Personatge

Temes i
tòpics

Veu orujo

Cartanyà

Té poca
sensibilitat, es
refereix al
mort com
“fiambre” i
“papilla”
Quan fa
imitacions, les
fa en castellà

Bordonida

Referents a
l’actualitat
Dibuixa el
país com una
terra de
mandrosos.
Fa pensar
que es
refereix a
Espanya
perquè ho fa
en castellà
Contraposa
el país amb
d’altres on
són
formigues,
mentre que a
la nostra
terra diu que
som cigales

Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Es llegeix la
vida dels Sants
i es torna
religiós com a
resposta a la
mort del
company
Presenta un
programa
religiós que
arrenca amb la
Toccata i fuga
de Bach
La religió
l’impulsa al
suïcidi

Compara la
seva televisió
amb la del
Vaticà

Tilda

Bardagí

Referents
culturals i
socials

Posada en escena

No vol decidir
perquè creu
que la mort
del treballador
és culpa seva
Compara la
baralla del
bar amb la
Guerra Civil

Es refereix al
mossèn com el
Comte Dràcula
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i diu que
sempre estan
a 18 de
juliol, el dia
del cop
d’estat
Es posiciona en
contra d’un
monument
d’un
avantpassat
franquista del
Garretó que hi
ha al cementiri
que saluda a la
romana. Diu
que és una
ofensa a la
democràcia, a
la llibertat i a la
memòria

S’interessa
per la boxa

Anselmo

Assalta
l’estàtua
vestit de
bandoler,
amb un
mocador
a la cara

Duu un
braç de
maniquí i
l’hi canvia
a l’estàtua
franquista

Es pregunta si
acabarà de
morir Franco

Garretó

Llegeix lent
en català

Està a favor del
monument i
diu “que morin
els rojos”

Es refereix a
l’Anselmo
com un
Perro
callejero en
referència a
la pel·lícula

Diu que
l’Anselmo és
fill del Diable

Quan fa
imitacions, les
fa en castellà

Maria

Està
obsessionada
amb la mort,
visita el
cementiri tot
sovint i
recorda els
morts

Miquel

Angawa

Fa una
comparació
d’una noia
que va
pintada amb
un Pierrot

Diu que els
alemanys i
els xinesos
són
treballadors

Diu que no vol
ser lliure, que li
fa por
Aprova la mà
dura a la feina

No apareix al capítol

Es proposa
viure el
moment

Va
envellint
al llarg
del
capítol
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FIGURA 21. Anàlisi del capítol 18.
Font: pròpia.

Capítol:
18

Argument
del capítol

Títol: Kinshasa

Data d’emissió: 13 de gener del 2006

La Bordonida i l'Anselmo descobreixen que el Cartanyà és un pegador sensacional i el
convencen perquè es dediqui a la boxa. El Cartanyà resulta un fracàs damunt del ring, però
a còpia de trampes comença a guanyar combats. La Bordonida no es cansa d'advertir que,
en el món de la boxa, amb trampes no es va enlloc i aviat es descobreixen les nul·les
aptituds del Cartanyà per aquest esport.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Temes i
tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Valora el fet
d’estar gras,
diu que el
seu pes ideal
és 111 kg

Cartanyà

El seu àlies
és Lo tro de
Ponent. Es
compara
amb el vent i
el foc

Referents
ideològics i
morals

No té ètica ni
esportivitat
perquè tot i
que prové
d’un
malentès, es
fa passar per
minimosca,
el pes més
baix

En el
combat
sona la
cançó de
Rocky
Balboa

Quan
recupera el
català canta
el Bon cop
de falç

Quan li
peguen, perd
la llengua
catalana i
comença a
parlar
castellà
Fa referència al
maltractament
animal, però
per fer una
comparació
amb el
Cartanyà

Tilda

Bardagí

Posada en escena

Fa
referència
a Rocky
Balboa

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Duu pantalons
de boxa i
guants pel
combat i els
entrenaments
Acaba molt
perjudicat
dels combats,
sense dens i
sense que se
l’entengui al
parlar

Fa
d’hostessa i
s’encarrega
d’ensenyar
els cartells al
ring (figura
masclista)
No té
problemes
ètics per
subornar el
contrincant
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del Cartanyà
Prioritza
l’interès de
la televisió
Fa d’àrbitre
de boxa

Bordonida

No la van
deixar
boxejar amb
els homes

Fa servir la
comparació
del gallo de
Morón, “sin
plumas y
cacareando”

No vol que
la Tilda
boxegi
perquè és
una “nina de
porcellana”

Quan veu
que el
Cartanyà
parla castellà
diu que “amb
les
garrotades ja
passa”

No veu ètics
els suborns
en la boxa

Fa referència al
boxejador Joe
Louis
Anselmo

Garretó

Maria

Fa
referència
a Toro
salvaje

Llegeix un
diari que es diu
Lo Poble. És
qui més
segueix
l’actualitat

No veu
ètiques les
trampes en la
boxa

Fa referència
als boxejadors
Alfredo
Evangelista,
José Manuel
Urtain i Perico
Fernández

Està
il·lusionada
que el seu
fill boxegi

Miquel

No apareix al capítol

Angawa

No apareixen referències destacables

No sap
parlar pel
micròfon
en el
programa
de
televisió
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FIGURA 22. Anàlisi del capítol 19.
Font: pròpia.

Capítol: 19

Argument
del capítol

Data d’emissió: 20 de gener del 2006

Títol: Caracas

L'Anselmo presenta la seva nòvia Lola als amics, i el Cartanyà se n'enamora bojament.
L'Anselmo nota estranya la Bordonida i es pensa que està gelosa de la Lola. La Tilda creu
que el Cartanyà l'estima a ella, i no a la Lola, i comença tot un seguit de malentesos i
despropòsits amorosos. D'altra banda, el Bardagí i l'Angawa proven de lligar amb dues
noies molt liberals de la redacció. Massa liberals.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Temes i
tòpics

Cartanyà

Diu que el
seu cor
s’asseca com
un bacallà
perquè no el
correspon
l’amor

Tilda

Creu que el
Cartanyà està
enamorat
d’ella i se’n
torna a
enamorar

Anselmo

Referents a
l’actualitat

Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

S’enamora de
la parella de
l’Anselmo

Fa de
cubà i va
amb tupè

Li duu un
ram de
flors a la
Tilda

Critica l’altra
noia per
gelosia i diu
que té nom de
“puteta”

Canta
Caballo viejo
de Simón
Díaz

Canta La
banana amb
l’Angawa

Bardagí

Bordonida

Referents
culturals i
socials

Posada en escena

Diu que va
sortit i fa
referència a
Surtido
Cuétara

Li agraden les
dones
liberals, però
quan veu que
ho són molt,
s’intimida

Duu gorra
i aspecte
juvenil
per seduir
les noies

Se sent
culpable per
la Bordonida

Va amb
vestit
d’home i
llacet

Està gelosa
de la parella
de l’Anselmo

Se sent amb
el cor dividit
quan veu la
reacció de la
Bordonida

Fa referència
a la marca de
cava
Benjamín
Fa referència
a l’obra
Lolita de
Valdímir
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Nabókov
Fa referència
a la Mujer
Barbuda per
comparar-la
amb la parella
de l’Anselmo

Garretó

Maria

Vol besar als
llavis la
parella de
l’Anselmo

Confon
l’obra Lolita
amb la
cantant
Lolita, la filla
de Lola
Flores

Beu Palomita
de Anís, un
beguda típica
de Madrid

Miquel

Angawa

Fa mitja

No apareix al capítol
Li agraden les
dones
liberals, però
quan veu que
ho són molt,
s’intimida

Vol
sorprendre les
noies i diu
que practica
ràfting

FIGURA 23. Anàlisi del capítol 20.
Font: pròpia.

Capítol: 20

Argument
del capítol

Data d’emissió: 27 de gener del 2006

Títol: Kansas City

Al poble se celebra el concurs A veure qui la té més grossa, on diferents pobles presenten
productes naturals cultivats o cuinats pels seus habitants, i premien els productes més
grossos i pesants. El Vicenç Cartanyà i el Llorenç Balanyà, representants dels dos pobles
favorits i enemics reconeguts, es retroben després de deu anys, i el concurs es convertirà en
una qüestió personal entre ells dos.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Cartanyà

Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Rivalitat entre
pobles: es
personalitza
entre el
Cartanyà i el
Balanyà

Quan queden
empat, es
converteix en
un musical
de forma
momentània

Es fa el

Fa referència

Posada en escena

Referents a
l’actualitat

Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Fa
referència
al Teatre
de l’Odéon
de París

Té molt
orgull i no
vol que el
Balanyà
estigui amb
la Tilda

Físicament
s’assembla al
contrincant:
calb i amb
perilla.
També el
nom, ja que
es diu

Duu un
escuradents
a la boca
durant el
concurs
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gàngster per la
rivalitat amb
l’altre poble

a la cançó
Rascayú de
Bonet de San
Pedro

Llorenç
Balanyà

El seu rival és
de parla
oriental
Desempaten el
concurs amb
una prova
d’insults amb
rodolí
Fan un
concurs de
beure
Com que no
desempaten, el
concurs acaba
amb violència
entre tots

Tilda

Vol que els
pobles
empatin per
no entrar a la
rivalitat

Bardagí

Fa un
discurs
feminista al
Cartanyà
quan
intenta
impedir-li
estar amb
el Balanyà
En el fons
està
encantada
que el
Bardagí, el
Cartanyà i
el Balanyà
li vagin al
darrere
No apareixen referències destacables

Bordonida

Ella i l’equip
guanyen el
concurs en la
mida de poma
Starky i pera
Blanquilla,
però perden en
pastanaga i
poma Golden

Anselmo

Té por a
perdre el
concurs
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Se sorprèn per
una carxofa
molt gran

Garretó

Presenta un
fuet gegant al
concurs

Vol
venjança

Fa preguntes
personals a la
Tilda i el
Cartanyà:
tòpic dels
pobles
Fa una truita
gegant per al
concurs
Maria

No té
mòbil, fa
servir
telèfon fix

Renta els ous
amb lleixiu i
acaba
intoxicant a
tothom

Miquel

No apareix al capítol

Angawa

FIGURA 24. Anàlisi del capítol 21.
Font: pròpia.

Capítol: 21

Argument
del capítol

Data d’emissió: 3 de febrer del 2006

Títol: Bagdad

L'actitud altiva del Cartanyà fa que l'Anselmo s'emprenyi i ja no en vulgui saber res més. El
Cartanyà, lluny de disculpar-se, s'enfada i decideix ignorar-lo. Aquest no serà l'únic
problema del Cartanyà, ja que la seva mare, la Maria, arriba cada nit borratxa a altes hores
de la matinada.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Cartanyà

Fa referència
al pijama,
unes postres
Fa referència

Posada en escena

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Referents
ideològics i morals

Té Velvet
Mornings
de Demis
Roussos
de so de

Fa
referència al
medicament
Saldeva

Quan l’Anselmo
s’enfada amb ell ho
tracta com si fos
una relació de
parella, però

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Fa servir el
mòbil per
lligar per
telèfon
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als plors de
l’Anselmo
com a
“brams”,
propis de l’ase

trucada

conserva molt
l’orgull i “talla”. Li
torna els regals
Agafa el rol de
pare amb la Maria i
diu que s’ha tornat
“golfa” i “pendó”

Compara
l’Anselmo
amb una rata
enganxada a
la trampa
Pren
Marialluïsa
Fa servir
l’expressió
“totes et
ponen”

Tilda

Usa el refrany
“qui us
entengui, que
us compri”
Fa
referència a
Jaca i diu
que hi va fer
la mili

Bardagí

Compara el
Cartanyà amb un
sergent del servei
militar
Es defensa del
Garretó quan
critica
l’homosexualitat

Bordonida

Duu uns
nunchaku,
d’origen
japonès,
per
defensar-se
del
Cartanyà

Llegeix el
diari i li
dona molta
importància

Anselmo

Està ressentit
amb el
Cartanyà

Garretó

El titllen de
xafarder i li
diuen que pot
ser portera

Té prejudicis amb
l’homosexualitat i
parla de taques
d’oli

Obsessió amb
la mort i els
enterraments

Veu misses a la
televisió

Maria

Menja un
Frankfurt per
sopar
Comença a
sortir sense

Fa
referència a
la beguda
Trinaranjus

Surt de festa amb
el mossèn
Resa l’Ave Maria
beguda
Juga al bingo
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mesura i
arriba beguda
i vomita
Beu anís quan
surt
Miquel

Angawa

No apareix al capítol
Sent molta
curiositat per
les coses de
l’Anselmo i
les roba,
juntament
amb la resta

FIGURA 25. Anàlisi del capítol 22.
Font: pròpia.

Capítol: 22

Argument
del capítol

Data d’emissió: 10 de febrer del 2006

Títol: Kyoto

El Cartanyà presenta a contracor un programa nou del Canal In, un magazín de tarda light,
però que reporta grans beneficis al canal. El programa, que al principi rep crítiques de tots
els sectors i associacions, acaba sent un èxit gràcies als mètodes peculiars del Cartanyà. Per
la seva banda, el mossèn, amb l'ajuda de la Maria, contracta un expert japonès per
modernitzar el so de les campanes i la il·luminació de l'església, per fer arribar la paraula de
Déu a tothom.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Diu que la
gastronomia està
de moda, i el que
ensenya a fer és
caragols

Cartanyà

Fa referència als
caragols a la
llauna i a la
brutesca i a les
tradicions
Es queixa que no
pot insultar al
programa

Referents
culturals i
socials

Fa
referència a
un grup
fictici que
es diu Te
escupo en
la cara
porque de
los huevos
me sale

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Diu que el fet
de tenir dona i
quatre fills
demostra que
és bona
persona
Llegeix el
diari Lo
poble

Es refereix a
Catalunya com
“el nostre país
en català i una
región de
España en
castellano”
Entrevista el
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mossèn i li
pregunta per
les seves
relacions
sexuals

Ofèn els defensors
dels caragols amb
el programa i
progressivament a
múltiples
col·lectius
Acaba fent el
programa
alternant el català
i el castellà per no
ofendre a ningú.
S’acaba passant a
l’anglès i és
ridícul
Als cairons es
defineix com Lo
faro de Vigo

Tilda

Bardagí

No accepta un
programa
perquè el
director intenta
abusar d’ella

Juga al
parxís amb
l’Angawa

Juga el paper de la
innocència per
aconseguir que el
Cartanyà signi el
contracte
És l’únic que no
dona importància
als ous de cigonya

Bordonida

Compara les
llums que
posa el
mossèn al
poble amb
l'Exposició
Universal de
Sevilla del
1992

Parla de les dues
cigonyes del
poble com un
símbol
Parla amb el
mossèn i es
queixa

Cova els ous quan
les cigonyes
moren

Anselmo

S’acaba barallant
amb el Garretó a
la televisió
Als cairons el
defineixen com
metrosexual

Li diu al
Garretó
que és
“com les
parets de
gotejat

Compara el
soroll de les
campanes
amb l’atac a
Pearl Harbor

Aprofita les
campanes per
dir que
l’església
sempre ha
tingut la mà
trencada a
torturar la gent
Es mostra
disconforme
amb el fet que
el programa
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del Cartanyà
sigui bilingüe
perquè diu que
s’emet en un
territori de
parla catalana
Acusa el
Garretó de
feixista i cateto
Quan veu el
japonès es
posa a la
defensiva i
assegura que
els atacarà

Vol anar a la
televisió

Garretó

Als cairons se’l
defineix com “tio
xungo”

Va amb
una
escopeta a
la mà per
la
campana

Destaca que
són a Espanya
i que la llengua
oficial és
l’espanyol

Consumeix
drogues en antena

Acusa
l’Anselmo de
roig i
separatista
Dona suport al
mossèn amb el
seu afany de
modernitzar-ho
tot

Maria

Miquel

No apareix al capítol

Angawa

No apareixen referències destacables

FIGURA 26. Anàlisi del capítol 23.
Font: pròpia.

Capítol: 23

Argument
del capítol

Data d’emissió: 17 de febrer del 2006

Títol: Tenerife

Coincidint amb el seu 30è aniversari, la Tilda s'adona que el seu rellotge biològic s'ha
despertat i vol ser mare. Davant la dificultat de trobar el perfil d'home que busca, decideix,
amb l'ajuda de la Bordonida i la Maria, organitzar un procés de selecció.
Anàlisi
Sociologia

Posada en escena

Personatge
Temes i tòpics

Referents

Referents a

Referents

Vestuari i

Objectes i
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culturals i
socials

Cartanyà

l’actualitat

Quan la Tilda
es queixa que
li canten en
castellà, hi
tornen en
castellà
(problema
d’anys enrere,
denota una
certa diglòssia)

ideològics i
morals

Malgrat que
vol semblar
faldiller,
quan la
Tilda li diu
que ha
guanyat la
prova, està
encantat

Considera que
ha triomfat
perquè és
guapo, llest, té
diners i és
famós

aspecte

tecnologia

Es vesteix
de
Caputxeta
vermella
per la festa

Es queixa que
li canten el
Cumpleaños
feliz en castellà

Tilda

Quan busca
l’home
perfecte, els fa
a tots una
prova teòrica,
una de pràctica
i una
d’esperma. Es
fixa en si
sabran cuidar
fills o fer
feines de casa

Sent el
rellotge
biològic
Li diu a la
Bordonida
que és una
“dona
especial”

Vol
estabilitat i
una parella i
acaba
buscant
parella
posant un
cartell i fent
un càsting

Vol un fill
biològic i un
adoptat

Bardagí

Justifica
que vol
estar amb la
Tilda
perquè
n’està
enamorat

No aguanta la
pressió de
l’examen i
marxa

Li demana
la mà de
genolls

Bordonida

No vol una
relació
sentimental

Fa referència al
Pla Ibarretxe
d’Euskadi per
parlar de la
independència
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sentimental

Anselmo

No sap cuinar
ni planxar però
és el més llest

Justifica
que vol
estar amb la
Tilda en
termes
pràctics

Cuina bé

Justifica
que vol
estar amb la
Tilda
“perquè està
bona”

Garretó

Maria

No apareixen referències destacables

Miquel

Apareix enmig
del comiat, que
ve de Càceres

Angawa

Participa en les
proves però
només escriu i
canta cançons
africanes
(tòpic)

Duu una
samarreta
amb la
cara del
nuvi, com
la resta

Es refereix a
l’Angawa com
a Ronaldinho

Va fer
d’stripper

FIGURA 27. Anàlisi del capítol 24.
Font: pròpia.

Capítol:
24

Argument
del capítol

Títol: Las Vegas

Data d’emissió: 24 de febrer del 2006

Un exfutbolista famós anomenat Enzo Modunyo s'instal·la al poble per inaugurar un night
club. Un dia convida el Cartanyà, que queda tan enlluernat per l'ambient mafiós que
decideix obrir el seu propi night club al Cafè de l'Amargura.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Cartanyà

És un aficionat al
futbol i coneix
tots els detalls

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Des que
es
proposa

Duu
feixos de
bitllets i
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sobre el
futbolista

muntar un
night
club, va
amb vestit
d’home i
corbata

Munta un night
club perquè se
sent seduït per
les dones i
l’ambient de
festa

els
reparteix

Es
comporta
com un
mafiós

Li ofereix amor i
diners a la Tilda

Al final
del capítol
acaba
apallissat
i amb
ciment als
peus
Vol un gos, un
fill i una segona
residència
Tilda

S’emborratxa
amb la
Bordonida quan
segresten al
Bardagí
És segrestat pel
futbolista

Bardagí

Li acaba caient
bé perquè el fa
riure malgrat la
situació

Bordonida

Anselmo

Acompanya el
Cartanyà al local
per amistat i
preocupació però
no hi confia i no
hi està a gust
Fa de
guardaespatlles
del Cartanyà

Per
entretenir
els
mafiosos,
canta i
balla una
cançó de
Beetlejuice

Imita el rei
emèrit amb el
to de veu

Fa referència a
la clínica de
desintoxicació
Betty Ford, dels
anys vuitanta,
en referència al
Cartanyà i els
seus hàbits de
beure

Va amb
vestit
d’home al
night club

Compara la
màfia amb
l’AMPA,
l’associació de
pares (és
professor)

Va amb
vestit
d’home al
night club
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Va amb
vestit
d’home al
night
club.
També
duu
ulleres de
sol

Juga a la
màquina del bar
Garretó

Maria

Fa de
guardaespatlles
del Cartanyà

Comença a jugar
a la màquina del
bar. Associa la
ludopatia amb
persones grasses
i fumadores.
Acaba amb
problemes
d’addicció al joc

Malgrat ser
religiosa, té
una xerrada
alliberada
sobre sexe
amb la
Tilda i la
Bordonida

S’acaba tornant
fumadora i
alcohòlica
Miquel
Angawa

Duu vestit
i plomes

No apareix al capítol
S’encarrega dels
jocs al casino

FIGURA 28. Anàlisi del capítol 25.
Font: pròpia.

Capítol:25

Argument
del capítol

Data d’emissió:3 de març del 2006

Títol: Babilònia

El Bardagí i la Tilda volen fer-se milionaris i ho proven amb el mètode piramidal. Els
productes que venen són una mena de tuppersex que es fabriquen a Amsterdam. Però no
guanyen el que esperaven i, a sobre, algú els ha robat l'aparell més car.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Cartanyà

Temes i
tòpics

Referents
culturals
i socials

Referents a
l’actualitat

Compara la
seva mare
amb una
perla
Majòrica

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Té una amiga
sexual

Va amb
túnica
quan
s’enduu a
la noia a
una

Objectes i
tecnologia
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habitació
inspirada
en
Babilònia

Fa referència
a Romania

Tilda

Alaba el fet
que el
material
vingui
d’Holanda

Parla de sexe
amb naturalitat
quan fa la
presentació

Aspira a ser
milionària,
a no fer res
i a cobrar
No
s’assabenta
del que li
explica la
Tilda
Bardagí

Fa l’amor
amb la
Tilda
darrere de
la barra del
bar
Fa referència
a les
reunions per
vendre
tupperware
per
comparar-les
amb la
reunió de
tuppersex

Bordonida

Anselmo

Assisteix a
la reunió
per
educació
però
aclareix que
no
comprarà
res

Garretó

Es
comporta
d’una
manera
molt sexual
amb la
Tilda

Maria

Quan veu el
comandament
de l’aparell
sexual creu que
el Bardagí els
ha instal·lat un
microxip. Poc
domini de la
tecnologia

Fa referència
al “timo de
la
estampita”,
molt popular
a principis
del segle XX

Fingeix
que balla

Roba un objecte
de tuppersex i el
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la jota

duu posat
Diu que ha
pecat de
robatori i
luxúria
S’acaba fent
venedora de
tuppersex

Miquel

No apareix al capítol
Fa referència
a la secta de
Waco per
comparar-la
amb la
reunió de
tuppersex
Fa referència
a l’actriu
Sharon Tate,
assassinada
a finals dels
seixanta i a
Charles
Manson, el
seu assassí

Angawa

Creu en les
reencarnacions,
i entra a les
sectes amb
voluntats
investigadores

Fa referència
a la secta
Moon i
assegura que
hi va ser. És
de principis
del segle
XXI

FIGURA 29. Anàlisi del capítol 26.
Font: pròpia.

Capítol:
26

Argument
del capítol

Títol: Varadero

Data d’emissió:10 de març del 2006

El Cartanyà pronostica una tempesta universal que suposarà la fi del món. Ell i l'Anselmo
acaben creient que el Cartanyà és "l'escollit" per proclamar a la humanitat l'Apocalipsi i
creen la secta dels Cartanyians. D'altra banda, la Maria, la Tilda i la Bordonida volen passar
un cap de setmana sense homes i el Bardagí, ofès amb la Tilda, proposa a l'Angawa de fer
una escapadeta masculina.
Anàlisi

121

Sociologia
Personatge

Cartanyà

Temes i
tòpics
Pronostica
la fi del
món i
s’acaba
creient una
mena de
profeta i
crea la secta
dels
Cartanyians
Es compara
amb una
puput

Referents
culturals i
socials

Referents
a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Duu
una
túnica
daurada

Duu un CD amb
músiques per a
la fi del món

Fa referències
a Déu i a les
creus
cristianes

Fa referència
al personatge
C-3PO de La
Guerra de les
Galàxies

Fa referències
homòfobes,
com
“mariconades”

Té Velvet
Mornings de
Demis
Roussos de so
de trucada

Fa referència a
l’Arca de Noè

Diu “puta
com les
gallines”

Tilda

Juga a
cartes amb
una
companya
de feina
Convida
l’Angawa a
Cuba. Hi
vol anar per
un cap de
setmana

Bardagí

Bordonida

Cau en els
tòpics quan
viatja.
Intenta
copiar
l’accent i
duu una
bandera a la
mà. També
imita
l’argentí i el
mexicà

Fa referència
al comodí del
públic dels
concursos
televisius

Fa referència a
Karate Kid i la
frase ‘dar cera,
pulir cera’
Canta La
Banana amb
l’Angawa i la
resta d’hostes
de l’hotel

Quan es fa
el cubà, fa
referències
a Fidel
Castro i
l’imita

Diu que el
Cartanyà fa
prediccions
andaluses, i
dona a
entendre
que els
andalusos
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són
exagerats

Anselmo

Llegeix uns
llibres de
profecies i
diu que el
Cartanyà és
l’elegit

Garretó

El
convencen
ràpidament
per formar
part de la
secta

Maria

El mossèn
li diu que
ha parit a
l’Anticrist

Miquel

Apareix a
Cuba

Angawa

Parla
castellà
amb accent
cubà i
després
argentí

Fa referència a
un personatge
inventat,
Mustelini,
l’autor del
llibre de
profecies

Fa
referència
a
l’atemptat
contra les
Torres
Bessones
de Nova
York

S’enfronta
amb el mossèn
i discuteixen
amb els llibres
que els són
afins

Va a veure el
mossèn per
rebre
l’extremunció
S’enfronta al
seu fill amb el
mossèn
imitant un cop
d’estat

Canta
Guantanamera

Diu que és
l’únic negre que
hi ha a Cuba, i
fa
metareferències:
apunta al fet que
tot es tracti
d’una sèrie i que
no hagin pogut
trobar figuració
negra
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FIGURA 30. Anàlisi del capítol 27.
Font: pròpia.

Capítol: 27

Argument
del capítol

Data d’emissió: 18 de gener del 2007

Títol: Alejandria

A Casa dels Cartanyà arriba l'Alejandra, una parenta llunyana de la Maria que ve per a
participar en unes jornades espirituals. El Cartanyà i l'Alejandra no s'avenen gens. Una nit,
però, aconsegueixen intimar. La Tilda i el Bardagí volen adoptar un nen de l'Àfrica.
Angawa els proposa un tracte molt particular.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posa mots a la
gent i els
comenta amb
sa mare
La seva cosina
arriba i li
regala una
estampeta
Cartanyà

Tota la
comarca es va
assabentar de
la seva tornada
al poble i el no
de la Tilda

Tilda

Bardagí

Referents
ideològics i
morals

Es riu de la
seva cosina
per ser
creient, i diu
que té “gana
de tita”
Fa referència a
la Meca quan
veu a sa mare i
sa cosina
resant juntes
de genolls

S’emborratxa
amb aigua del
Carme amb la
seva cosina

Vol adoptar un
nen d’Àfrica i
diu que deixarà
de passar gana
per convertir-se
en un català.
Superioritat de
les ètnies

Posada en escena

Parla de la
inseminació
artificial

Manté
relacions
sexuals amb
la seva cosina
i li treu la
virginitat, a la
que dona
molta
importància
per les seves
creences

Vestuari i
aspecte

Quan es
desperta
després
de tenir
sexe amb
la seva
cosina,
duu la
roba de la
noia
posada

Objectes i
tecnologia

Duu una
pilota de
bàsquet
Es fa aire
amb un vano

Està a favor
de tenir un fill
de l’Angawa
només perquè
vol que sigui
fosc de pell
Diu que vol
“salvar el
món” per tenir
un fill negre

Llegeix el diari

Es posiciona
en contra de la
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Parla de la
creixent
immigració de
Catalunya
Parla de
l’adopció:
burocràcia,
esperes i
diners

immigració i
cau en el tòpic
d’assegurar
que els
immigrants
“arriben per
prendre’ns el
que és nostre”

Posa un
projector al
bar per
passar
imatges en
diapositives

Bordonida

Reflexiona al
voltant del
suïcidi

Anselmo

Garretó

Tot i que veu
positiu el
voluntariat,
acaba
denotant
racisme

Es posa a favor
de la solidaritat
de la cosina del
Cartanyà

S’enfada quan
sap que el
Cartanyà ha
fet sexe amb
la seva cosina

Maria

Miquel

No apareix al capítol

Ofereix a la
Tilda deixar-la
embarassada a
canvi de diners
Angawa

Es queixa
quan veu gent
religiosa al
bar

Cada cop que
s’ha de reunir
amb la parella
ho fa a casa
seva perquè el
convidin a
sopar

Critica els
problemes
burocràtics i
d’esperes per
adoptar
Parla d’Àfrica
com un lloc
salvatge:
infeccions,
inseguretat,
guerres tribals
i saquejos
Quan parla
sobre els fills
entre blancs i
negres diu que
“irònicament
el negre
sempre domina

Tot i ser de
raça negra,
acaba
elaborant un
discurs racista
i dient que
“primer som
els d’aquí”.
Denota una
integració
total per mitjà
de l’humor
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sobre el
blanc”. Crítica
social

FIGURA 31. Anàlisi del capítol 28.
Font: pròpia.

Capítol:
28

Argument
del capítol

Títol: Tirana

Data d’emissió: 25 de gener del 2007

El Cartanyà i l'Alejandra preparen la seva boda. La Tilda intenta boicotejar-la mentre que
l'Anselmo li demana al Garretó si vol compartir amb ell el rol de padrí de noces. La
Bordonida i l'Angawa, per la seva banda, rivalitzen per a preparar el menú de la boda.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Temes i
tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Es casa per
l’església
perquè diu que
“quan les coses
es fan, s’han de
fer bé”
El seu sogre
té porcs i
els farà una
casa molt
gran

Cartanyà

Es compara
amb una
pera
Blanquilla a
l’agost: és a
la
maduresa.
Repassa les
etapes de la
vida com
els cicles de
la pera

Critica les noies
de quinze anys
amb pírcings i
els pantalons
caiguts amb les
bores xafades.
Diu que són
“putarrangues”

Està encantat de
casar-se amb la
cosina: vol
responsabilitats
i famílies
No està a favor
que l’església es
modernitzi, ni
dels
homosexuals
Valora que la
parella sigui
neta i
treballadora
Vol estar amb
altres dones
malgrat estar
casat, diu que la
infidelitat és la
base de la
parella
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Diu que els fills
són la manera
de tenir la dona
entretinguda

Tilda

Accepta ser
padrina de
bona tot i
que està
gelosa

Bardagí

Bordonida

No apareixen referències destacables
Té un
combat
culinari
amb
l’Angawa

Anselmo

Es nega a
escriure el
poema en
dues
llengües,
vol que
sigui tot en
català

Garretó

És acusat
de no saber
escriure i
diu algunes
normes de
llengua,
com la b
després de
m

Maria

Grava el
Cartanyà
amb una
gravadora
de veu

Està en contra
que el Cartanyà
es casi per
l’església
És clàssic en
la cuina

Té un dilema
perquè vol fer
de padrí del
Cartanyà però
no vol entrar a
missa

Vol
experimentar
en la cuina
Canta Luna
lunera
cascabelera
Fa referència
a El Fary
Està nerviosa
quan es casa el
fill

Miquel

No apareix al capítol

Angawa

No apareixen referències destacables

Duu
pinta a
la boda
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FIGURA 32. Anàlisi del capítol 29.
Font: pròpia.

Capítol: 29

Argument
del capítol

Data d’emissió: 1 de febrer del 2007

Títol: Berlín

El Cartanyà porta fatal la vida matrimonial. L'Alejandra s'ha fet la mestressa de Casa
Cartanyà i a ell l'ha convertit en un ninot. La Maria també se sent desplaçada a les tasques
de la llar i està gelosa de veure el seu fill cuidat per una altra dona. La Tilda i el Bardagí
preparen una vetllada íntima a casa seva. Per diverses circumstàncies, la majoria dels
personatges acabaran instal·lats a la casa, i fins i tot uns okupes.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Cartanyà

Fa referències
a vegetals i
fruites:
safranòria,
poma Golden,
pera
Blanquilla
Beu i va al bar
d’amagat

Referents
culturals i
socials
Viu amb la
dona a casa
de la mare,
una vegada
s’ha casat,
com en
l’antiguitat
Té Velvet
Mornings de
Demis
Roussos de
so de trucada

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Acaba preferint
la seva mare
que la seva
dona
Li demana el
divorci a la
dona

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Duu un
vestuari i
aspecte
d’home
gran i s’ha
engreixat
molt

Canta La
bamba
No vol els
amics a casa,
que gorregen
de manera
descarada

Tilda

Bardagí

Vol fer un
sopar
romàntic amb
la parella i
l’acaben fent
darrere del
sofà per
l’okupació de
casa seva

Se li colen uns
okupes
anarquistes a
casa

No s’atreveix
a matar els
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llamàntols

Bordonida

S’hi refereixen
com la
Passionària els
okupes

Vol cobrar per
matar els
llamàntols

Vol fer un
documental
sobre el seu
padrí

Anselmo

Garretó

És xafarder i
segueix
l’Anselmo per
saber què fa

Es pega amb
l’Anselmo
perquè no vol
que faci el
programa de
televisió sobre
el seu padrí

Mata els
llamàntols
com si
toregés braus
amb un
ganivet i un
tovalló

Se’n va al
cementiri amb
les amigues:
obsessió amb
la mort

Contraposa
l’anarquisme a
ser bona
persona

No vol
anar a una
residència

Maria
Se’n va de
casa seva
perquè no es
duu bé amb la
nora

Es passeja
amb una
bandera de
la CNT

Sent rivalitat
amb la dona del
seu fill

Miquel

No apareix al capítol

Angawa

No apareixen referències destacables

FIGURA 33. Anàlisi del capítol 30.
Font: pròpia.

Capítol:
30

Argument
del capítol

Títol: Anové

Data d’emissió: 8 de febrer del 2007

El Garretó ha heretat un mas de la família que estava mig abandonat. El Cartanyà veu la
possibilitat de muntar-hi un negoci de turisme rural. Al Cafè, per matar el temps, algú
proposa fer una partida de Trivial. La partida va generant una gran tensió entre els
participants.
Anàlisi
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Sociologia
Personatg
e

Temes i
tòpics

Referents
culturals i
socials

Posada en escena

Referents a
l’actualitat

Referents
ideològics i
morals

Està a favor
d’urbanitzar
el terreny
que és rural

Diu que
Déu és la
paret que
aguanta i
quan cau
diu que no
el
necessiten

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Va a veure el
terreny amb
vestit d’home,
com un
empresari

Té la idea de
fer unes
habitacions
amb molta
tecnologia i
que
esdevenen
piscines de
forma
automàtica

Es riu del
Garretó
perquè no
sap llegir i
diu que és
curt
S’ofereix
per fer
d’assessor
econòmic
del Garretó
Vol deixar
les eines del
camp com a
decoració a
la masia
perquè
“agradarà
als quatre
capullos de
ciutat”

Cartanyà

Vol posar
camps de
tennis, golf i
hípica als
terrenys del
voltant
Diu que la
plana de
Lleida està
ben situada
perquè és a
150
quilòmetres
de la platja i
de la
muntanya

Fa
referència
als romans
com a
referents en
construcció

Quan
s’insola
comença a
parlar en
castellà
Tres mesos
després,
s’ha tornat
salvatge ell i
el Garretó i
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van vestits
amb pells

Tilda

Es torna
competitiva
en el joc i
vol anar
amb
l’Anselmo
perquè té
cultura
general
No té gaire
cultura

Canta una
cançó
popular
sobre Carlos
Vi
substitueix
el gos de la
cançó per
un porc

Fa referència
al Tractat
d’Utrech

No té gaire
cultura

Duu un
ordinador
japonès molt
petit per fer
trampes

Bardagí
Fa trampes
al Trivial
Proposa
jugar al
Trivial

Bordonida

Es riu del
Garretó
perquè no
sap llegir

Anselmo

Fa
referència al
català en la
variant
dialectal
nordoccidental
quan el
critiquen per
la
pronunciaci
ó d’una
ciutat
alemanya
Defensa que
el seu nom,
igual que
Francisco i
Mariano són
catalans, tot
i ser heretats
del castellà,
si s’usen en
un àmbit
col·loquial

Diu que el
triatló fa
quatre dies
que s’ha
inventat
Té molta
cultura,
especialmen
t en història

És el més
informat
d’actualitat

Demana
disculpes
després de
parlar en
alemany
perquè diu
que la
llengua
germànica
el duu a
postures
feixistes

Sap parlar
alemany
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No sap
llegir de
forma fluida
i posa
d’excusa
que no hi
veu
Valora el fet
d’heretar
terrenys
perquè són
grans
Garretó

Quan sap
que ha
heretat, fa
gests
d’agraïmen
t a Déu

Diu que ha
estat als
cossos
especials de
l’exèrcit

Li fa una
tomba al
Cartanyà

Va a veure el
terreny vestit
d’excursionista
, també duu
motxilla

No té
cobertura al
telèfon
Compara el
Cartanyà
amb una
vitroceràmic
a d’inducció

Té moltes
habilitats en
la natura, a
l’aire lliure
S’acaba
convertint
en caçador,
caça una
serp
Té molts
coneixement
s sobre
toreros
Va al bar a
fer mitja
Maria
No té gaire
cultura

No coneix
el Trivial

Miquel

Angawa

Fa referència
al Führer per
comparar-lo
amb
l’Anselmo
quan
comença a
parlar en
alemany
No apareix al capítol

No té gaire
cultura
general

Practica
triatló

Fa trampes
al Trivial
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FIGURA 34. Anàlisi del capítol 31.
Font: pròpia.

Capítol:
31

Argument
del capítol

Títol: Ginebra

Data d’emissió: 15 de febrer del 2007

L'Anselmo fa poemes i el Cartanyà els vol posar música. Acaben muntant un duet musical
sota l'assessorament d'un mànager molt peculiar. La perruqueria femenina ha tancat i les
dones es queixen. L'Angawa proposa al Garretó muntar una perruqueria unisex.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Temes i
tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Fa un duo
musical amb
l’Anselmo,
el duo ‘Pic i
pala’

Assegura
que ell i
l’Anselmo
han estat
amb el
mànager a
Munic, a
Moscou i a
Ginebra

Jutja els qui
reciten i els
diu que es
canviïn la
roba i
comencin a
usar colònia

Cartanyà

El mànager
els imposa
fer les
lletres en
castellà i en
anglès
perquè “té
més
mercat”, i
acaben fent
música
comercial i
electrònica
S’acaba
tornant
prepotent i
creu que és
un ídol de
masses

Tilda

Cau en els
tòpics dels
músics i la
vida boja.
Aspira a
menjar,
beure i
“fulanes”

Diu que
farà el bé:
arreglar la
gana de
l’Àfrica i
salvar una
foca del
gel

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Fa referència
al 1968 per dir
antics els qui
reciten poesia
al bar, els diu
“cacatues
progressistes”

Va vestit de
forma
exagerada per
assessorament
del mànager,
duu un abric
de pèl i roba de
lleopard.
També duu un
penjoll amb el
símbol del
dòlar

Objectes i
tecnologia

Fa cas al
Garretó
quan plora:
prototip de
la dona
sensible
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Fa una
roda de
premsa
amb
diversos
mitjans.
L’únic real
és TV3

Bardagí

Bordonida

Anselmo

Fa cas al
Garretó
quan plora:
prototip de
la dona
sensible

Fa
referència a
“partir
peres” per
trencar amb
el Cartanyà

Confon
“unisex”
amb
“bisexual”
quan ha de
posar nom a
la
perruqueria
Garretó

Es nega a
pentinar
dones però
no a
depilar-les

El
representant
dels artistes el
besa als llavis
i es posa a
riure

Assumeix
que
normalment
els temes
femenins li
fan mandra,
però que el
Garretó li ha
despertat la
“maruja”
que porta a
dins

Fa poesia i
la veu com
una cosa
íntima i
pura, que no
es pot cantar
perquè es
perverteix

Va vestit de
manera
exagerada a
suggeriment
del mànager,
amb un abric
de pèl i els
cabells de
punta

Se li enfaden
perquè
acaba fent
música
electrònica

Va als toros i
després està
afectat i diu
que tenen dret
a la vida

Arriba del
concert
amb unes
calces
enormes a
la mà
Duu una
guitarra
fins que el
mànager
l’hi trenca
Acaba fent
servir les
taules de
DJ amb
molta traça

Fa un
anunci a la
televisió
local per
recuperar
la clientela
masculina
quan la
perruquera
es posa bé
de nou

Es fa el
sensible
davant de
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les dones
per seduirles
Li agrada
explicar
desgràcies

S’enfada
perquè la
perruquera
que estava
malalta s’ha
posat bé, i, per
tant, no podrà
tornar a
pentinar-la el
Garretó

És
xafardera
Maria
Fa cas al
Garretó
quan plora:
prototip de
la dona
sensible
Miquel

Angawa

No apareix al capítol
Assegura
que ha fet
de
perruquer
Va darrere
de les dones

FIGURA 35. Anàlisi del capítol 32.
Font: pròpia.

Capítol:
32

Argument
del capítol

Títol: Gotham City

Data d’emissió: 1 de març del 2007

Al Cartanyà el pica un cuc exòtic i creu que per això té poders. Amb l'ajut de la Maria, vol
emular els superherois dels còmics amb resultats nefastos. La Bordonida, l'Anselmo i el
Garretó decideixen muntar una patrulla per acabar amb un sonat que es fa passar per
superheroi i que està destrossant el poble.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Cartanyà

Temes i
tòpics

Referents
culturals i
socials

S’emociona
quan la seva
mare li duu
cucs de seda
i els alimenta
amb morera

Fa referència
al Duende
Verde, un
personatge de
Marvel i
llegeix

Referents
a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Vol fer el bé i
acaba fent el
mal per
després
quedar bé
solucionant-

Duu un vestit
verd arrapat
amb unes
ventoses i
calçotets
vermells per

Deixa la
càmera de
vídeo a la
nevera
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El pica un
cuc (detall
rural)
Té poders
arran de la
picada i
s’anomena
Cucaman
Li diu a la
Tilda que té
ulls de cérvol

Spider-man
però sota el
nom
“Spidelman” i
s’hi compara
quan el pica
el cuc

ho: fa caure
una senyora
gran, assalta
un operari del
poble, fa
bolcar un
camió, crema
l’escola...

Fa referència
a Clark Kent i
diu que durà
ulleres mentre
vagi
d’incògnit

fora
Quan vol
passar
desapercebut,
va amb
ulleres i es fa
el tímid

No té
problema a
pegar dones
És racista: es
refereix a
l’Angawa
com “el
negre”

Fa referència
als malnoms
de les cases
amb la seva
mare
Té el centre
d’operacions
al cementiri

Fa
referència
al Príncep

Tilda

Bardagí

Quan vol
enganxar els
malvats, es
torna segur
de si mateix i
atrevit

Bordonida

És tiradora al
plat

Anselmo

És el cervell
de l’operació
per defensarse de
Cucaman

Garretó

Controla els
ganivets per
la seva
professió

No creu en
l’autoritat i
proposa
fer una
patrulla
urbana

Vol ajudar la
dona gran
però quan el
Cartanyà
vestit de
superheroi li
fa mal, ho
titlla de danys
col·laterals
perquè està
il·lusionada

Fa servir
càmeres
de vídeo
Acaba
amb tota la
cara
embenada

Duu un
puro a la
boca

Crida
mentre
veu la
televisió
perquè
creu que el
sentiran a
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l’altra
banda
És xafardera
i espia el seu
fill i la Tilda
Maria

Agredeix
l’Angawa

Quan els
enganxen diu
que són
llargs com
llagostes

Miquel

Angawa

Duu un
antifaç per
acompanyar
el seu fill que
vol ser
superheroi

No apareix al capítol
Acaba
amb el cap
embenat

És segrestat
pel Cartanyà

FIGURA 36. Anàlisi del capítol 33.
Font: pròpia.

Capítol: 33

Argument del
capítol

Data d’emissió: 8 de març del 2007

Títol: Salem

El Cartanyà se'n riu d'una llegenda popular i acaba invocant un fantasma. Segons la
llegenda, si el fantasma ressuscita, arrasarà el poble. El fantasma ressuscita i visita la
Maria.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

En un primer
moment no fa
cas de la
llegenda del
poble i se’n riu

Cartanyà

Li agafa por de
la llegenda
Vol dir la frase
popular “uno
para todos y
todos para uno”
però es confon i
la diu malament

Tilda

Referents
culturals i
socials

Explica
acudits sobre
diferents
nacionalitats
Canta cançons
de Demis
Roussos

Referents
a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Duu
cornamenta
i una
pandereta de
pell de cabra

Canta el
Cabronet treu
banya

Coneix i es creu

137

la llegenda del
poble. Té por
Bardagí

Es riu de la
llegenda
Coneix i es creu
la llegenda del
poble tot i ser
incrèdula

Bordonida

S’acaba rient
del Cartanyà
pel seu
espectacle al
cementiri
Coneix i es creu
la llegenda del
poble tot i ser
incrèdul

Anselmo

S’acaba rient
del Cartanyà
pel seu
espectacle al
cementiri

Garretó

Maria

Diu que la
tradició oral
està fet a base
de borratxeres
i que no té
sentit

Fa referència
al ball de la
sardana

No apareixen referències destacables

Està
obsessionada
amb la mort,
repassa els
morts de la
família i els té
classificats per
data de
defunció

Parla de
l’edat de
crist

Fa referència
a Las brujas
de Salem

Fa servir
sobrenoms de
poble
Se li apareix el
fantasma i no se
sobta

Miquel

Angawa

Critica una
dona per
estar amb
molts homes
però no
casar-se amb
cap

Beu vi amb
un porró

Li pinten la
mort com un
polígon
industrial ple
de gent i
sense Déu.
Es queda
decebuda del
que li
expliquen
No apareix al capítol

Duu un
amulet per
allunyar els
mals esperits
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Fa referència
a un rei que es
diu Gururú

FIGURA 37. Anàlisi del capítol 34.
Font: pròpia.

Capítol:
34

Argument
del capítol

Títol: Roma

Data d’emissió: 22 de març del 2007

L'Anselmo convida el Cartanyà perquè faci un curs de meteorologia en uns campaments
escolars. Però les relacions del Cartanyà, com a professor, amb els alumnes no seran gens
bones. Per això, el Cartanyà recluta el Garretó per implantar el seu propi sistema educatiu.
Canal In busca una cara coneguda perquè pugui protagonitzar un espot que els ha encarregat
l'ajuntament per promocionar la zona.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Cartanyà

Temes i
tòpics
Dona classe
als alumnes
de
l’Anselmo,
intenta fer
classes en
castellà
inspirades
en
l’antiguitat.
És molt dur
i vol que li
demanin
perdó els
alumnes de
genolls

Referents
culturals i
socials
Fa
referència a
l’obra El
sargento de
hierro per
demanar al
Garretó que
li talli els
cabells al
zero
Fa
referència al
Coliseu

Vol que li
facin petons
a la mà i
l’alabin i es
fa fer una
estàtua

Diu la frase
“l’educació
ha mort,
visca
l’educació”,
una
adaptació
del lema en
la successió
de les
monarquies

Fa

Canvia el

Diu alea
iacta est

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Llegeix el diari
No li agraden
els nens, els
titlla de “crios
assassins”
Critica no
poder pegar els
nens i que ells
tinguin
impunitat
Alaba
l’ensenyament
dels mossens
Posa
Anglaterra i la
Xina com a
exemples de
prosperitat
econòmica: diu
que a tots dos
els eduquen
amb violència.
També amb
l’antiga Roma

Diu que al
poble s’hi
està com Déu
i hi fa
referències
religioses

Arriba al
casal amb
vestit
d’home i
ulleres de
sol
Acaba
amb una
corona de
llorer al
cap com si
fos un Déu
i una
túnica
blanca

Duu un
carràs de
raïm
Destrueix
els telèfons
dels nens i
nenes i els
converteix
en material
de
construcció
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referència a
la figa de
coll de
dama

calendari, i
hi posa
tretze
mesos, un
dels quals es
diu com ell

com els
“número 1 de
la història”.
Cita Neró i
Calígula

Fa uns Jocs
Olímpics
romans
Critica els
famosos i
diu que no
són normals

Tilda

Fingeix no
conèixer la
Mari Pau
Huguet però
s’acaba
delatant

Fa
referències
bíbliques
quan
compara
Mari Pau
Huguet amb
la Reina de
Saba

Critica la feina
de model
perquè “és
moure el cul”

Diu que fa
classes de
tai chi
Ha de fer un
espot de
promoció
del poble
per la
televisió

Convida la
model Judit
Mascó com a
famosa per
l’espot

Bardagí

Convida la
presentadora
Mari Pau
Huguet per fer
l’espot, també
de parla nordoccidental

Diu que els
famosos són
maleducats i
que només
actua per
diners

Compara el
Garretó i el
Cartanyà
penjats i
emmanillats
amb Crist

Fa referència a
la mili
Bordonida

Anselmo

Critica els
famosos

Li ofereix al
Cartanyà
que faci
classes als
nens

Fa referència al
tenista Àlex
Corretja
Compara el
Cartanyà
amb Neró,
Calígula i
Agripina i
considera
que n’ha
reproduït la
història
Compara el
Garretó amb

Critica el
sistema
educatiu i diu
que si ensenya
el penis a la
televisió és
igual
d’educatiu i ho
paguen més bé
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Brutus i
creu que pot
fer caure el
Cèsar

Garretó

Fa d’ajudant
del
Cartanyà al
casal dels
nens.

Compara el
Cartanyà
amb un
Cèsar dolent
Fa
referència a
la pesta
bubònica

Critica que
abans eren els
pares els qui
pegaven i ara
són els fills
No li agraden
els nens
Alaba la
disciplina
d’anys enrere i
l’ensenyament
dels mossens

Acusa el
Cartanyà
d’amiguisme,
prevaricació i
tràfic
d’influències
i li treu el
poder amb els
nens
Munta una
dictadura als
nens i demana
una estàtua.
Demana
corrides de
toros i envia
les dones a
fregar

Arriba al
casal amb
vestimenta
militar i
ulleres de
sol
Quan
destrona el
Cartanyà
es posa la
corona de
llorer al
cap

Arriba al
casal de
nens amb
una
escopeta

Fa referències
religioses
quan
promociona
el poble a
l’espot

Maria

Fa de
cuinera al
campament

Miquel

No apareix al capítol
Dona
llardons a la
Judit Mascó

Angawa

Fingeix no
conèixer la
Mari Pau
Huguet però
s’acaba
delatant

Diu que té
amistat amb la
Katharine
Hepburn, morta
el 2003

Duu l’Àlex
Corretja a
collir fruita i
a donar
menjar als
animals
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FIGURA 38. Anàlisi del capítol 35.
Font: pròpia.

Capítol: 35

Argument
del capítol

Data d’emissió: 29 de març del 2007

Títol: Buenos Aires

El Cartanyà decideix anar a un psicòleg amic de l'Angawa. La teràpia és molt confusa, però
el Cartanyà s'hi enganxa i la segueix. El Garretó té un producte capil·lar revolucionari; la
Bordonida se'l beu i es transforma en una forçuda. Tots en beuen però no els fa el mateix
efecte.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Té prejudicis amb
els psicòlegs i diu
que tots són
argentins i
xafarders

Cartanyà

Li parla en castellà
quan s’ha d’obrir
sentimentalment

Fa referència
a la pampa
argentina

Tilda

Bardagí

Es torna llest a
conseqüència de la
loció

Bordonida

Va al psicòleg i
s’hi posiciona a
favor

Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Se li fa el
cap molt
gran
quan es
torna
llest

Fa invents
de
software
informàtic

És racista
amb el
psicòleg
perquè és
argentí
Es posiciona
a favor de la
violència

Se’n va a viure
amb el psicòleg i
es comença a
comportar de
forma encara més
immadura

Es beu la loció
quan veu els pits
de l’Anselmo i se
li fa el cul enorme

Posada en escena

Canta la
cançó de
los Payasos
de la Tele
quan
munten el
circ

Fa referència
al rei
d’Espanya i
li diu ruc
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Es torna forçuda a
conseqüència de la
loció
Va al psicòleg i
s’hi posiciona a
favor

Anselmo

Fa referència
al karoshi, la
mort per
excés de
feina, i la
vincula als
japonesos

Demostra interès
sentimental per la
Bordonida
Li creixen pits a
conseqüència de la
loció. Se la beu
quan veu els
efectes en el
Garretó

Garretó

Té molta potència
sexual a
conseqüència de la
loció
Acaba tenint la
idea de muntar un
circ

Fa
referència a
Camarón
de la Isla

Quan veu
que la
Bordonida té
força diu
que ara els
homes són
el sexe dèbil

Fa referència
al rei
d’Espanya i
li diu llest

Està obsessionada
amb la mort
Maria

Mira la
televisió

Fa fora el fill de
casa quan ell
intenta fer el
mateix amb ella

Miquel

No apareix al capítol
Va al psicòleg i
s’hi posiciona a
favor

Angawa
Es torna llest a
conseqüència de la
loció

Canta I’ve
got the
word on a
string de
Michael
Bublé

Se li fa el
cap molt
gran
quan es
torna
llest
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FIGURA 39. Anàlisi del capítol 36.
Font: pròpia.

Capítol:
36

Argument
del capítol

Títol: Lourdes

Data d’emissió: 5 d’abril del 2007

La Maria i el Cartanyà se'n van a Càceres perquè la mare del Miquel s'ha mort. A la sala de
vetlla, el Miquel confessa al seu fill un secret: el Cartanyà té una germana. Sense el
Cartanyà, el poble s'ha tornat un lloc idíl·lic: l'Anselmo i el Garretó ja no discuteixen, la
Tilda i la Bordonida s'entenen, tothom està guapo...
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Temes i
tòpics
Li agraden les
tronades
Duu el mal
temps allà on
va: primer al
poble i
després a
Càceres

Cartanyà

No vol anar a
Càceres per la
mort de la
padrina
perquè ha
d’anar a
Espanya i hi
fa mal temps
mentre que a
Catalunya hi
plou “bonic”
Diu que les
cabres
espanyoles
són més
tontes i fan be
amb l’accent
tancat perquè
són
castellanes
Pronuncia
paraules amb
tg per

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Critica el
flamenc
perquè diu
que semblen
laments
Critica el
Viva España
de Manolo
Escobar
Canta
cançons
populars en
català per
molestar els
assistents al
tanatori: La
lluna la
pruna, Ton
pare no té
nas
Fa referència
a Don
Quijote i
alaba la
literatura
espanyola per
seduir la seva
germanastra.
Li diu que va
estudiar a
Salamanca

Es queixa que
els catalans
paguen les
infraestructures
d’Espanya
Es refereix a les
assistents al
tanatori com les
infantes
d’Espanya

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Es posiciona
contra
Espanya
perquè diu
que els
espanyols són
antipàtics i els
cauen
malament els
catalans. Diu
que s’hi
troben crits i
incultura
Es nega a
parlar castellà
i se’n riu
Diu que els
espanyols no
treballen i
només beuen i
fan festes
Diu que els
espanyols no
saben conduir
i compara les
carreteres amb
el tercer món
Se sent atret
per la seva
germanastra i
se li’n va l’odi
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emfatitzar el
català: “setze,
jutge, patge,
gírgola”
Assegura que
als espanyols
els molesta
sentir el català
i no els
agraden els
catalans

Alaba els
vins catalans
i brinda per
Espanya amb
la noia
Fa referència
a Els
Segadors
Fa referència
a les sardanes

a Espanya.
Fingeix que li
agrada per
seduir-la. Diu
que Espanya
és un lloc
obert i ple de
bondat.
També alaba
la llengua
castellana
Diu que el fet
de ser
germans ve
determinat per
la mare, no
pel pare, per
seduir la seva
germanastra.
Hi té una cita
sobre la tomba
de l’àvia
Li diu a la
noia que els
catalans són
seriosos i
només els
preocupa la
feina i
l’estalvi
Critica els
catalans: diu
que a
Catalunya s’hi
persegueix
l’espanyol i
els catalans
peguen els
castellans
Titlla el català
de poques
paraules
ajuntades fa
quatre dies
que “alguns
gosen a
catalogar de
llengua”
Quan sap que
la seva
germanastra té
una parella
catalana,
increpa el noi
i li diu que per
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culpa seva
s’ha fet malbé
la cultura i la
llengua
catalanes
Apel·la a
Francesc
Macià
Diu que ella i
la Bordonida
són les més
guapes de
Catalunya, i
la Bordonida
la corregeix i
li diu que
d’Espanya

Va de
color
blanc

Tilda
Quan marxa
el Cartanyà
comença a
tenir molt
bona relació
amb tothom,
especialment
amb la
Bordonida

Bardagí

Quan marxa
el Cartanyà
comença a
tenir molt
bona relació
amb tothom.

Bordonida

Quan marxa
el Cartanyà
comença a
tenir molt
bona relació
amb tothom,
especialment
amb la Tilda

Anselmo

Quan marxa
el Cartanyà
comença a
tenir molt
bona relació
amb tothom,
especialment
amb el
Garretó

Garretó

Quan marxa
el Cartanyà
comença a
tenir molt

Fa referència a
Kiko Ledgard
com a millor
presentador de
televisió

Va de
color
blanc

Va de
color
blanc i
duu una
corona
de flors

Celebra el 18
de juliol per
l’alçament
nacional
Es posiciona
contra
Espanya
Defensa
Espanya
davant del
Cartanyà,

Va de
color
blanc

Va de
color
blanc
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canta l’himne
i recorda que
Catalunya és
Espanya

bona relació
amb tothom,
especialment
amb
l’Anselmo

Diu que el
castellà és la
llengua més
bonica de
totes
Es va separar
del seu home
durant un
parell de
setmanes feia
vint-i-cinc
anys

No li cau bé
la sogra i li
falta al
respecte al
tanatori
Maria

No sap parlar
castellà i
només
pronuncia
paraules
soltes

Es pren molt
malament la
infidelitat
quan el seu
marit l’hi
confessa
Ha tingut una
filla amb una
altra dona i li
ho oculta a la
Maria. La va
tenir fruit d’un
afer d’una nit

Organitza el
tanatori de la
mare a casa,
com abans
Miquel

Angawa

Assegura que
els espanyols
agraeixen que
els parlin bé
de les seves
terres
Quan marxa
el Cartanyà
comença a
tenir molt
bona relació
amb tothom

Es va fer
càrrec del nen
i el va ocultar
de la Maria
Fa referència a
José Luis
Uribarri com a
millor
presentador de
televisió

Va de
color
blanc

Fa fotos
de tothom
amb una
càmera
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FIGURA 40. Anàlisi del capítol 37.
Font: pròpia.

Capítol:
37

Argument
del capítol

Títol: Miami

Data d’emissió: 12 d’abril del 2007

Obren un gimnàs al poble i la monitora és una noia espectacular. El Cartanyà i alguns nois
del poble s'apunten al gimnàs amb un objectiu: seduir la monitora. A l'Anselmo li toca un
cap de setmana pagat en un magnífic apartament de platja vàlid per a dues persones. La
Bordonida l'hi acompanyarà.
Anàlisi
Sociologia

Personatge
Temes i tòpics

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

Va al gimnàs
només perquè
l’atreu la
professora
Diu que per fer
esport s’ha
d’anar a collir
peres, però les
peres són al
gimnàs (en
referència als
pits de la
monitora)
Cartanyà

Pren pastilles
anabolitzants i
diu que són
bones

No li agraden
les noies que
fan esport
perquè les
considera
masculines

Duu roba
d’esport

Es posa gelosa
de la seva
parella però

Duu roba
d’esport i
gorra

Beu vi amb
un porró
Duu unes
peses

Quan vol seduir
la noia li parla
en castellà
Es tira dos pets
davant de la
noia que li
agrada quan
descobreix que
té parella i que
s’assembla a ell

Tilda

Li agrada
xafardejar sobre
l’Anselmo i la

Parla i
xafardeja
amb els
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Bordonida. Ho
explica

culpa la noia i
l’amenaça a ella

Vol anar al
gimnàs amb la
parella perquè
l’atreu la
monitora
Bardagí

No té problema
a mostrar-se
interessat per la
monitora
davant de la
Tilda

Pren pastilles
anabolitzants
Li agrada
xafardejar sobre
l’Anselmo i la
Bordonida. Ho
explica

Bordonida

Fa un curs de
foques amb
problemes de
psicomotricitat

Fa classes
de
trompeta

No li agrada la
platja

Anselmo

Convida la
Bordonida a les
vacances que li
toquen en un
sorteig perquè
diu que és llesta,
jove i enèrgica.
Li diu que té un
humor
internacional,
que no sembla
del poble
No li agrada la
platja
És garrepa i se’n
va de vacances
amb 5 euros a
sobre

Vol anar al
gimnàs amb la
parella perquè
l’atreu la
monitora
Garretó
Acaba
abandonant i
s’adona que mai
no estarà amb
ell. S’ha tirat un

Parla en
vers a la
Bordonida
però hi
barreja
paraules en
castellà
que
esdevenen
un gag
Llegeix un
llibre en
veu alta a
la
Bordonida
Balla
d’una
manera
molt
estranya

amics pel
poble

Duu roba
d’esport

Opta per
amagar que
marxa de
vacances amb
l’Anselmo
perquè la gent
no parla

El Pepito els
diu que el fet de
ser un home i
una dona solters
que se’n van de
viatge junts
sense ser
parella farà
parlar al poble.
En el fons,
l’Anselmo vol
que se sàpiga
Menteix i diu al
Cartanyà que ha
tingut relacions
íntimes amb la
Bordonida, però
no és veritat

Duu unes
cintes per
entrenar-se

Diu que té
una agenda
electrònica
i en treu
una en
paper

Va amb
vestit
d’home.
La Maria
el
compara
amb un
artista de
cine

Duu roba
d’esport

Duu un
aparell per
entrenar-se

149

pet davant d’ella
Li agrada
xafardejar sobre
l’Anselmo i la
Bordonida. Els
dona
l’enhorabona

Maria

Al final del
capítol surt a
denunciar que
no li ha agradat
perquè els
personatges
s’han tirat pets i
és un humor
fàcil. Demana
un humor
intel·ligent. Es
refereix a
l’espectador
assumint que és
una ficció

Fa
referència
al diari La
queja del
espectador,
que és
fictici

Miquel

Angawa

Al final del
capítol surt a
denunciar que
el capítol li
sembla
malament
perquè surt una
noia guapa i
lleugera de roba
“i això és
discriminatori
per la dona, que
sempre hauria
de sortir lletja i
bigotuda per
estar en igualtat
amb els homes”

No apareix al capítol

Duu roba
d’esport

Va al gimnàs
només perquè
l’atreu la
professora

Va sense
samarreta
i és el
més
musculat

Pren pastilles
anabolitzants

Duu unes
cintes per
entrenar-se
Beu vi amb
el porró:
símbol
d’immersió
absoluta en
la cultura
catalana

FIGURA 41. Anàlisi del capítol 38.
Font: pròpia.

Capítol:
38

Argument
del capítol

Títol: Zurich

Data d’emissió: 19 d’abril del 2007

La Tilda i el Bardagí esperen un nen. El Cartanyà, gelós, truca a l'Alejandra per proposar-li
que també siguin pares. El Garretó es posa ulleres i es torna un intel·lectual.
Anàlisi

Personatge

Sociologia

Posada en escena
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Temes i
tòpics
S’inventa
que tindrà
un fill amb
l’Alejandra

Cartanyà

Defineix els
fills com
“una cosa
petita que si
li fots una
hòstia fa
güe”
Quan li
donen a
tastar vi en
un
restaurant,
el glopeja
com si fos
elixir bucal

Tilda

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Referents
ideològics i
morals
Apel·la al
fet que estan
casats per
l’església i
que els
matrimonis
tenen fills

Fa referència al
Demis Roussos
Es mira els
dibuixos de la
televisió

Planteja el
sexe amb
l’Alejandra
com una
cosa
pragmàtica
per
aconseguir
un fill, i que
per ell és
gairebé un
esforç

Fa referència a
l’obra ‘Mi
mula Francis’
per compararla amb el fill
que espera amb
l’Alejandra

Vestuari
i aspecte

Objectes i
tecnologia

Juga amb
una
consola, a
un joc de
violència
Li duu un
ram de flors
a
l’Alejandra

Dona a
entendre
que tindrà
un fill amb
el Bardagí
però l’únic
que han
parlat és que
el tindran en
menys de
cinc anys
Li duu un
ram de flors
a la Tilda

Bardagí

Dona a
entendre
que tindrà
un fill amb
la Tilda

Canta La
banana

Proposa que el
Garretó i
l’Anselmo
facin un test
d’intel·ligència

Bordonida

Anselmo

Sent
rivalitat amb
el Garretó
quan es
torna llest

Fa referència al
Garretó com
“l’home és un
llop per
l’home”

Se sotmet a una
prova de
coeficient
intel·lectual. És
de 121 punts
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Després dels
resultats del
test, s’està
mesos sense
aparèixer
pel bar
Entra a la
barberia a
traïció a
trencar les
ulleres al
Garretó
El titllen de
no saber
llegir abans
de posar-se
ulleres
Parla un
català molt
més correcte
que abans

Garretó

Parla un
anglès
perfecte i
assegura
parlar molts
idiomes
Quan li
trenquen les
ulleres i es
cansa de ser
lleig, es
torna a
passar al
castellà

Maria

Quan sap
que serà
padrina, ho
escampa per
tot arreu

Es posa unes
ulleres de Zuric
Llegeix molt.
Fa referència a
Carles Riba, a
Machado i a
García
Márquez
Fa referència al
Tractatus
LogicoPhilosophicus,
de Ludwig
Wittgenstein
Fa referència a
Thomas
Hobbes

Se sotmet a una
prova de
coeficient
intel·lectual. És
de 196 punts

Es
compara
amb un
gat
angora
pel seu
cabell,
que diu
que és
molt
suau

S’acaba fent
famós i és
perseguit per la
premsa
Fa referència al
secretari
General de
l’ONU

Es posa
ulleres
enormes i
es torna un
intel·lectual

Guanya el
concurs
mundial anual
de superdotats

Se sorprèn
que
l’Alejandra
i el
Cartanyà
tinguin un
fill si estan
separats,
encara que
sap que
segueixen
casats.
Quan sap
que serà
padrina,
perdona
l’Alejandra
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Miquel

No apareix al capítol
S’alegra de ser
amic del
Garretó perquè
és superdotat

Angawa

FIGURA 42. Anàlisi del capítol 39.
Font: pròpia.

Capítol:
39

Argument
del capítol

Títol: New Orleans

Data d’emissió: 19 d’abril del 2007

És el dia de Tots Sants. El Cartanyà i la Maria han anat a portar flors al cementiri i ella
explica la història d'uns avantpassats que el Cartanyà no coneixia, concretament, la dels
seus besavis. Aquests donen la clau de com són (i per què són com són) tots els personatges
de la sèrie.
Anàlisi
Sociologia

Personatge

Temes i
tòpics

El seu
avantpassat
parla en
accent balear
Cartanyà

El seu
avantpassat
acaba fugint a
la natura i
això el duu a
conèixer el
temps

Referents
culturals i
socials

Referents a
l’actualitat

Posada en escena
Referents
ideològics i
morals

Vestuari i
aspecte

Objectes i
tecnologia

S’enamora de
l’avantpassat
de la Tilda,
però està casat
amb
l’avantpassat
de la
Bordonida
El seu
avantpassat li
proposa a la
dona que se’n
vagi amb el de
l’Anselmo
perquè és ric i
li donarà un
futur al seu fill

El seu
besavi és
clavat a ell
físicament

Ho fa per estar
amb
l’avantpassat
de la Tilda, a
qui li diu que
és ric i que la
seva dona és
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sa germana
Parla amb
accent
afrancesat
Tilda
S’acaba
tornant molt
interessada

Fa un
beuratge
màgic amb
l’avantpassat
de l’Angawa

És una noble i
s’ha de casar
amb
l’avantpassat
de l’Anselmo

El seu
avantpassat
parla lleidatà

Bardagí

És covard
però
s’enamora de
l’avantpassat
de la Tilda i
es confessa

És un
treballador de
classe baixa
Creu que cal
aguantar i
callar perquè
el patró mana

Marxa a
Barcelona per
provar
d’oblidar
l’avantpassat
de la Tilda

Bordonida

Quan
l’avantpassat
de la Tilda li
confessa que
el seu marit se
li ha declarat,
li dona la
culpa a ella

El seu
avantpassat
parla en
accent balear

La besàvia
del
Cartanyà
és clavada
a ella
físicament

Amenaça
el seu
marit amb
un canó

Abandona el
marit per
enganyar-la
El seu
avantpassat és
conservador
Ha fet diners
a New
Orleans

Anselmo

Es casa amb
l’avantpassat
de la Tilda, a
qui es
refereix com
una noia
criolla

Demana la mà
a l’avantpassat
de la
Bordonida,
encara que
estigui
embarassada
de
l’avantpassat
del Cartanyà

Demana el
porró de
vi

És un cap
explotador:
redueix el sou
als
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treballadors
perquè ell s’ha
de casar
Valora que la
noia és guapa,
té diners i té
salut
Vol matar el
qui li ha
cremat la
fàbrica i quan
sap que és
l’avantpassat
del Garretó el
titlla de
“xusma” i de
“perro
forastero”
Acaba
canviant
d’ideologia i
llegeix Karl
Marx
El seu
avantpassat és
llest, obrer i
llegeix Carl
Marx
Es queixa de
treballar 16
hores en
condicions
pèssimes

Garretó

Proposa fer
una vaga
Li pega la
Guàrdia Civil
i s’acaba
tornant
franquista
Està
obsessionada
amb la mort

Maria

Vol ocultar
les males
memòries de
la família

Fa referència
a les Balears
com un lloc
exòtic i
llunyà

Està
emocionada
amb el fet de
ser padrina

Els Cartanyà
són del poble
de moltes

155

generacions
Diu que als
pobles “si
rasques una
mica tots som
cosins
segons”
Miquel

No apareix al capítol
Parla amb
accent cubà

Angawa

Diu que la
seva mare és
catalana i el
seu pare
africà

Fa una dansa
vudú amb
l’avantpassat
de la Tilda

És el servent
de
l’avantpassat
de la Tilda

És d’esperit
lliure

FIGURA 43. Queixa escrita del Centre Comarcal Lleidatà a la sèrie.
Font: CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ. “Lo Cartanyà, un programa ofensiu pels
lleidatans”, Butlletí Informatiu del Centre Comarcal Lleidatà, núm. 11, desembre de
2005.
“En data 21 de setembre i en compliment de l’acord pres per la Junta de Govern del
Centre Comarcal Lleidatà del dia 20, es va enviar un e-mail a la CCRTV manifestant
que l’emissió per TV3 del programa Lo Cartanyà feria la sensibilitat de bon nombre de
lleidatans i, en conseqüència, demanàvem la seva supressió.
TV3 ha portat a la pantalla, en català estandarditzat, programes de comarques catalanes
i barris de Barcelona i la primera vegada que hi apareix una modalitat lingüística, en
aquest cas l’occidental, ens ofereix un esperpent rural concebut, segurament, per la visió
desorientada d’un ciutadà urbà. En el mateix nivell que ens agrada que la nostra
modalitat lingüística aparegui a la petita pantalla, ens desagrada que se la desprestigiï
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presentant-la d’una manera irreal, estranya i ridícula per embolcallar la misèria
intel·lectual de provocar rialles fàcils mitjançant un vocabulari barroer, una ambientació
carrinclona i uns personatges insultants per estúpids. Davant la falta de respecte que
suposa per a molts lleidatans l’emissió de Lo Cartanyà i de la desconsideració rebuda
per part de la CCRTV, que no s’ha dignat a respondre l’e-mail que he mencionat en
començar aquestes línies, el Centre Comarcal Lleidatà farà tots els esforços possibles
per aconseguir que el programa Lo Cartanyà sigui retirat de la pantalla. La TVC no pot
malbaratar diners ofenent una part de ciutadans contribuents.”

FIGURA 44. Crítica del doctor en Periodisme i professor universitari Marçal
Sintes al diari Avui.
Font: SINTES, Marçal. “La llengua de Lo Cartanyà”, Avui, 9 d’octubre de 2005.
“Les poques entregues que TV3 ha fet de Lo Cartanyà han bastat per engegar la
polèmica sobre, bàsicament, la varietat lingüística (occidental) utilitzada en la sèrie
còmica, l'acció de la qual representa que passa en un poble de les comarques lleidatanes.
En aquest assumpte, com en tants d'altres, el got es pot veure mig ple o mig buit. D'una
banda, Lo Cartanyà suposa la introducció, en un horari preeminent, d'una parla
fermament relegada en els nostres mitjans de comunicació. Són força les persones que
aplaudeixen agraïts la novetat que suposa la sitcom que protagonitza Xavier Bertran. No
obstant, hi ha qui no pot deixar de considerar sospitós i en el fons ofensiu el fet que,
precisament, la parla occidental aparegui no amb plena normalitat sinó que la seva
funció sigui justament esdevenir un dels ganxos còmics de la sèrie. No passaria res si de
forma sovintejada trobéssim gent utilitzant l'accent que gasta Lo Cartanyà –sense les
seves exageracions– en altres espais de ficció, però la realitat és que no succeeix
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d'aquesta manera. És més: els serials de TV3 s'han caracteritzat i es caracteritzen per la
seva deslocalització lingüística o, per ser més exactes, per aplicar pràcticament sempre
l'estàndard barceloní, sigui on sigui que l'acció se situï. Així, ni, per exemple, els
personatges de Nissaga de poder parlaven com ho fan la gent del Penedès ni a
Ventdelplà com en qualsevol poblet de Girona. És per això que comprenc perfectament
que a més d'un amic meu de la banda de ponent Lo Cartanyà li hagi fet pujar la mosca
el nas i la sèrie no el faci riure gens.”

FIGURA 45. Crítica de la filòloga Neus Ruiz Martínez al diari Segre.
Font: RUIZ MARTÍNEZ, Neus. “Les veus del Pamano?”, Segre, 18 de novembre de
2009. [Consultat el 10 de maig del 2020].
“Que per què no ens va agradar Lo Cartanyà? Perquè el dia que a TV3 hi hagi paritat
lingüística, i a les sèries parlin de Juneda, de Manlleu i de la Pobla de Massaluca,
podrem fer conya “amb aquests parlars”; mentrestant —i aquesta sèrie n’és un exemple
clar—, burles absurdes com les de Lo Cartanyà no fan d’altre que mostrar aquesta
mentalitat encotillada i centralista de TV3 i allunyar-nos, ras i curt, d’aquesta vostra que
paguem entre tots.”

FIGURA 46. Opinió del periodista Jordi Borda.
Font: BORDA, Jordi. "Lo Cartanyà". Més que un bloc. Vilaweb. [Consultat el 10 de
maig del 2020]. Disponible a <https://blocs.mesvilaweb.cat/jordiborda/?p=12567>,
2005.

158

“Quan era petit i jugava sol amb la meva imaginació, ho feia en castellà perquè era la
llengua de la televisió. Va arribar TV3 amb el català estàndard i la consciència nacional
es va despertar. Ja no jugava en la llengua de Donovan (el protagonista de la sèrie V)
però, per mimetisme, els meus jocs tenien banda sonora dialectal oriental. I és que, així
parlaven la Dona Biònica, el Buck Rogers i, ui!, també la Mari Pau Huguet. I quan ja
m’afaitava, un se sentia estrany al Fossar de les Moreres cridant Independència sense
vocals neutres mentre, al voltant, tothom cantava una cosa que sonava a
"indapandència".
Lo Cartanyà ha trencat aquesta dinàmica i no puc entendre com a Ponent hi hagi gent
que se senti humiliada amb la sèrie dels divendres a la nit a TV3. Em fa l’efecte que
tants anys acostumats a sentir només una variant dialectal als mitjans, han alimentat
acomplexament i autoodi envers la pròpia manera de parlar. Lo Cartanyà i els The
Companys s’han atrevit a trencar aquest mur de silenci i tot Catalunya pot acostumar
l’oïda a una altra fonètica, a noves paraules.
Es pot discutir si el vocabulari és massa groller o si la sèrie té prou qualitat. Però no
veig per enlloc l’intent de caricaturitzar la gent que som de les comarques de Lleida.
Com diu el Puigpelat a l’Avui (un altre que s’ha atrevit a reivindicar la condició de
lleidatà) potser arriba 20 anys tard. La mateixa idea als anys vuitanta hauria ajudat a no
perdre l’article lo i potser jo hauria pogut jugar sense vocals neutres.”
FIGURA 47. Crítica a posteriori de la filòloga Alba Granell.
Font: GRANELL, Alba: “El nord-occidental fa riure”. Núvol. [Consultat el 10 de maig
del 2020]. Disponible a <https://www.nuvol.com/llengua/el-nord-occidental-fa-riure62082>, 2019.

159

“El primer capítol de Lokus day de TV3 ha anunciat el retorn d’un imaginari ja llunyà:
el de Lo Cartanyà. Xavier Bertran ha tornat a encarnar el meteoròleg ponentí Vicenç
Cartanyà, ara un asceta amb una vida allunyada de la televisió, mentre que Cesc
Casanovas ha saltat de generació per representar el fill de l’ingenu Bardagí, que ha
heretat l’accent xava del pare. L’esquetx sembla indicar la reaparició del català nordoccidental al prime time de la televisió catalana, el revifament d’una variant dialectal
estereotipada i paròdica que havíem aconseguit deixar enrere.
Un cop passats els anys de silenci imposat, el naixement de la televisió pública catalana
representava una gran oportunitat per a la normalització de la llengua. Les variants
dialectals s’han anat obrint pas, molt paulatinament, entre l’omnipresència de la parla
barcelonina dels inicis. El llibre d’estil vigent de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) estableix que la llengua estàndard, aquella que sentim en
contextos més formals com el Telenotícies, ha de ser una «llengua variada
territorialment». Els professionals poden expressar-se, per tant, «en la varietat dialectal
que els és pròpia». Tanmateix, un parlant del català nord-occidental se sent poc
representat en el contingut que ofereix la cadena catalana. Sembla que de forma latent
encara es continuï identificant l’estàndard amb el català central.
La Televisió de Catalunya disposa de referents televisius, de personalitats que els
catalans associem directament amb el canal i que normalment empren la llengua
estàndard. Avui en dia, per exemple, destacaríem Raquel Sans, Ramon Pellicer, Carles
Prats, Toni Cruanyes, Lídia Heredia, Helena Garcia Melero, Tomàs Molina, Francesc
Mauri o Cristina Puig. Tots ells s’inclouen en l’star system de la comunicació televisiva
en català, però cap d’ells és nord-occidental. Casualitat? Potser sí. Molts ho explicarien
per la majoria de parlants orientals o per la ubicació de Sant Joan Despí. En una cosa
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estarem d’acord: no podem afirmar que TV3 utilitzi una «llengua variada
territorialment».
Actualment, a la cadena catalana, hi podem sentir parlar en nord-occidental algunes
reporteres del territori com Fàtrima Llambrich, Mariona Piqué o Marina Solà; Míriam
Riau, presentadora del Tot es mou d’estiu; Gessamí Caramés, l’encarregada del dolç al
Cuines; o Jaume Freixes, presentador al canal 3/24. La presència de la varietat catalana
de l’oest és, doncs, tímida i acostuma a quedar apartada de les franges de màxima
audiència. La sensació és que som l’anècdota, una nota al marge. Falten periodistes de
referència en nord-occidental, que no emmascarin els trets dialectals a l’estil
maripauhuguetià.
La ficció és un bon terreny per visualitzar i normalitzar altres variants que surtin de
l’omnipresent central. Aquesta temporada, hem pogut sentir el català nord-occidental a
cada capítol de Les de l’hoquei gràcies a la combativa i entusiasta Gina (Clàudia Riera).
Però quan la presència d’aquest parlar ha incrementat, les coses han anat mal dades. A
la comèdia Gran Nord, la trama basada en l’oposició estereotipada d’urbanitat i ruralitat
no va acabar de funcionar. L’aposta apareixia després de la sitcom Lo Cartanyà, font
d’innumerables crítiques. La incultura i la vulgaritat de Ponent es mostraven en gran
part gràcies a l’exageració dels trets lingüístics. Si una variant dialectal és la font
principal de l’humor, malament rai.
Encara hauríem de parlar dels anuncis, els doblatges o els dibuixos. El nord-occidental
continua sent una de les grans assignatures pendents de TV3. Els de Ponent només
demanem sentir-nos més representats a la televisió pública, que també és la nostra, i que
els urbanites no ens tornin a preguntar si tots vivim entre cabres o tenim Internet per
culpa de Lo Cartanyà.”
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