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1 El registre col·loquial té una presència creixent a la televisió. El col·loquial 
planificat apareix a les telenovel·les, telesèries i pel·lícules; mentre que el 
col·loquial semiespontani o espontani és propi d'alguns programes 
d'entreteniment, com els magazins o els concursos. 
 
2 El català col·loquial dels mitjans audiovisuals ha de ser una llengua viva, 
adequada, natural, genuïna, versemblant, caracteritzadora del personatge i 
de la situació. TVC ha aconseguit un ventall d’idiolectes molt creïble en les 
telesèries, per la combinació de la proposta dels guionistes, el treball dels 
lingüistes i la competència dels actors; ha fet un gran esforç per crear un 
argot juvenil creïble, bàsicament a través del lèxic (fraseologia, derivació i 
composició, jocs de paraules…), en els programes adreçats als joves i als 
nens; i ha considerat que, en els magazins d'humor, el punt central és 
l’equilibri entre l’espontaneïtat i l’elaboració.  
 
3 En aquest registre, la competència lingüística del locutor és d'una gran 
importància. Així, l'actor o el doblador de telesèries ha de poder reproduir el 
guió amb correcció i naturalitat. Però és sobretot en els programes 
magazins i concursos on aquesta competència és més necessària, ja que, 
lògicament, el locutor, actor o presentador s'hi expressa com ho fa 
habitualment, en situacions de franquesa i desinhibició, sense seguir de 
prop un guió escrit. És per això que el canal televisiu ho hauria de tenir en 
compte en la contractació dels professionals. 
 
4 També és necessari generalitzar els serveis d'assessorament lingüístic als 
canals televisius que no en tenen, perquè puguin fer un seguiment de la 
qualitat de la llengua col·loquial emesa, i recomanar, corregir o exigir 
determinades formes. D'altra banda, els locutors, presentadors i actors 
televisius haurien d'acceptar i posar en pràctica les propostes dels 
assessors.   
 
5 Les universitats i els centres d’assessorament de les televisions haurien 
d'estar en contacte per col·laborar en la solució dels aspectes més 
problemàtics, ja que la visió del lingüista que actua en el mitjà i del que 
analitza el producte des de fora és enriquidora i aporta més idees i eficàcia. 
De fet, el conveni de col·laboració existent entre TVC i UAB és un exemple 
d'aquest tipus de feina conjunta, que ha donat lloc al document del grup 
Llengua i Mèdia Estudi i proposta sobre la subtitulació del col·loquial (2003) 
(text que es pot trobar a la web de Llengua i Mèdia). 
 
6 Pel que fa a les formes fonètiques, gramaticals i lèxiques característiques 
del col·loquial, s'haurien de perfilar al màxim aquelles que són adequades 
(des de col·loquialismes genuïns fins a castellanismes instal·lats, difícilment  
substituïbles) i les que no ho són (bàsicament, formes fonètiques i 
sintàctiques interferides inacceptables). També caldria veure quines 
restriccions (horari d’emissió, freqüència d’emissió, etc.) s'haurien d'aplicar 
a l'aparició de professionals molt bons en la seva faceta comunicativa però 



de llengua molt interferida. Ens hauríem de qüestionar, tanmateix, si la 
presència de persones al.lòctones parlant un català interferit pot actuar com 
a incentivador de l'ús de la llengua catalana per part de persones no 
catalanoparlants.  
 
7 Quant a la subtitulació, s'hauria de proposar l'emissió de dos nivells, a 
través del teletext, segons el grau de dificultat de la llengua escrita: un  
primer nivell bàsic (text molt resumit, frase en ordre lògic, paraules de 
vocabulari bàsic), i un segon nivell  fidel al text parlat. Aquests dos nivells 
satisfarien més les expectatives dels receptors sords amb habilitats lectores 
de grau divers, i dels aprenents del català com a segona llengua. En aquest 
sentit, integrants del grup Llengua i Mèdia van fer una proposta al 2n 
Congrés Europeu de Planificació Lingüística (Andorra, 2001): La subtitulació 
per a sords i l'extensió de l'ús social del català (text que es pot trobar a la 
web de Llengua i Mèdia). 
 
8 També referit a la subtitulació, i vist que les classes de programes 
subtitulats augmenten de dia en dia, s'ha de continuar treballant en la 
representació del col·loquial espontani dels talls de veu, dels docudrames i 
dels magazins, per arribar a una proposta més completa, en què les opcions 
de substitució, presència amb senyalització  o presència sense senyalització 
de les formes col·loquials, serveixi per satisfer els requeriments dels 
receptors tant des del punt de vista de la lectura com de la caracterització. 
En cap cas, es veu la necessitat de representar els fenòmens fonètics 
(elisions, diftongacions, metàtesis…) perquè això dificultaria la 
descodificació de l’enunciat.  
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