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A  en  Lluís  Payrató,  per  haver-me  fet  recuperar  l’interès  per  la  llengua  a  l’assignatura  de

Pragmàtica.

A la Neus, perquè sempre que l’he buscat, l’he trobat. Ha sabut donar-me totes les eines que em

mancaven durant el procés d’elaboració d’aquest treball i hi ha posat tot l’interès per a fer-me

entusiasmar més encara.

Al teatre, sense el qual –per mi– aquesta carrera no hagués tingut sentit.
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El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

1. INTRODUCCIÓ

És evident que cadascú de nosaltres es comunica d’una manera particular com a conseqüència de

molts  aspectes:  l’edat,  el  sexe,  el  nivell  adquisitiu,  etc.  i,  alhora,  s’adapta  a  cada  situació

comunicativa segons el  rol  que hi  juga o segons les pautes de comunicació que cada situació

demana.

Aquest ampli ventall d’opcions a l’hora de comunicar-se, em sembla força curiós d’estudiar, i més

en un àmbit de ficció com és el teatre realista. Com que el seu objectiu és reproduir la realitat

humana, entenem que hauria de contenir una certa coherència entre les característiques de la

situació  de  l’obra  (tenint  en  compte  el  camp,  el  mode,  el  to  i  el  tenor  del  discurs)  i  les

característiques de la llengua que parlen els seus personatges. A més a més, penso que tot autor

hauria de ser conscient que el fet de construir una identitat pròpia per a cada personatge ha de

comportar construir-li també un idiolecte corresponent, és a dir, una manera de parlar pròpia.

L’obra que he escollit per a aquesta anàlisi és  American Buffalo i tracta de tres personatges que

organitzen el robatori d’una moneda aparentment valuosa. L’acció té lloc en un barri de classe

baixa d’alguna ciutat americana i, concretament, se situa a la botiga de segona mà d’un dels tres

personatges. La relació entre ells és d’amics, tot i que un d’ells es més jove i fa la funció d’ajudant,

però tot i així, podríem dir que entre ells hi ha una relació propera, i per tant, la conversa al llarg

de l’obra compleix les següents característiques: és de camp quotidià, mode oral espontani, to

informal i tenor interactiu. Per tant, el registre que s’hi correspondria seria el col·loquial. 

Ara bé, el llenguatge col·loquial quan forma part d’una ficció mai pot funcionar d’igual manera

que en la parla real, sinó que per la seva diferent naturalesa, es construeix a partir d’uns trets

diferents. En aquest treball veurem quins són aquests trets i perquè com a espectadors entenem

que es tracta d’un llenguatge col·loquial tot i no ser-ho completament.
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El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

2. INTERÈS DEL TEMA I RESULTATS ESPERABLES

Després de cursar l'assignatura de pragmàtica del català amb el professor Lluís Payrató durant el

primer quadrimestre del curs 2015/2016, vaig tenir clar que era una àrea de la lingüística en la

qual  m'agradaria seguir-me endinsant.  A partir  d'aquí,  vaig intentar encaixar aquest propòsit

amb la idea, ja prèvia, d'enfocar el meu treball de grau cap a algun aspecte del món del teatre.

El resultat, al cap d'unes setmanes de reflexions i consultes als professors, va ser la decisió de fer

un treball  basat en l'anàlisi  d'una obra de teatre (entenent-la únicament en la seva dimensió

textual) per tal de treure a la llum els recursos que l'autor i el traductor utilitzen per a crear el

registre propi de l'obra (en aquest cas, el col·loquial mediatitzat) i el registre o idiolecte propi de

cada personatge.

L’obra  American Buffalo,  que com he dit anteriorment serà el meu objecte d’anàlisi (tan sols el

primer acte per qüestions d’extensió)  va ser escrita el 1975 per David Mamet, un autor americà de

gran reconeixement. L’original és en anglès, tot i que jo he treballat a partir de la traducció que

Cristina Genebat en va fer per al Teatre Lliure la temporada 2009/2010. 

 

Els resultats que esperava aconseguir giraven entorn de les dues qüestions que em vaig plantejar

inicialment: veure quins recursos del llenguatge col·loquial real utilitzen l'autor i la traductora a

l'hora de crear  un llenguatge col·loquial  de ficció,  i  descobrir  si  l'autor/traductora utilitza  el

llenguatge per a caracteritzar cadascun dels personatges. 

D'entrada, partia de la hipòtesi que en la majoria d'obres teatrals l'idiolecte de cada personatge

s'entreveia clarament, però després de dur a terme un procés de recerca d'una obra amb la qual

poder treballar, ja em vaig adonar que en moltes obres és simplement el perfil lingüístic de l'autor

allò que s'hi entreveu. Per tant, estava oberta a tota mena de resultats, però esperava trobar,

almenys en aquesta obra, un idiolecte propi força marcat dels diferents personatges de la peça.

Tanmateix, el treball va anar derivant cap a una primera part d’anàlisi del discurs col·loquial més

exhaustiva que no cap a un treball primmirat de caracterització dels personatges, ja que em vaig

anar adonant que sense la primera, no podia dur a terme la segona.
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El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

3. OBJECTIUS

El  meu principal  objectiu  és  estudiar  quins recursos  del  llenguatge col·loquial  (tant  real  com

mediatitzat) utilitza l'autor a l'hora de crear un llenguatge col·loquial de ficció. A partir d’aquest

objectiu, se’n deriven altres d’específics: analitzar de quina naturalesa (sintàctica, morfològica,

lèxica, etc.)  són  els  recursos  que  més  utilitza  i  analitzar  la  freqüència  d'aparició  d'aquests

recursos.

Un segon objectiu, que només podré complir després d’haver realitzat el primer, és analitzar si

l'autor utilitza  el  llenguatge per a  caracteritzar  els  personatges tenint  en compte el  tipus de

personatge que són.

4. METODOLOGIA

Durant una primera fase del treball, la meva tasca va ser bàsicament la recopilació de bibliografia

que tractés diversos aspectes del llenguatge col·loquial i el col·loquial de ficció i, a partir d’aquesta

informació obtinguda, vaig dur a terme una feina de síntesi.

El  pas  següent  va  consistir  a  constituir  la  llista  de  trets  susceptibles  de  ser  analitzats  i,  a

continuació, fer tot un buidatge de l’obra recollint aquests trets. Aquesta feina la vaig dur a terme

de  diverses  maneres;  manualment,  en  la  majoria  de  casos  (localitzar,  recollir  i  comptar  les

tematitzacions, les rutines de parla, els pronoms febles, etc.), i amb l’ajuda del programa Texstat,

en alguna ocasió (per exemple, en el recompte de formes verbals, connectors, etc.). Paral·lelament

a l’extracció de dades, vaig anar redactant una breu part teòrica, i després, tan aviat com vaig

poder,  vaig  procedir  a  analitzar  els  resultats  que  havia  obtingut.  Per  a  l’anàlisi,  a  més  de  la

informació  que  havia  extret  de  Bassols  (2009)  i  Payrató  (1996)  –(els  dos  pilars  bibliogràfics

d’aquest treball– ho vaig complementar amb les referències que creia convenients per a cada

apartat, com per exemple gramàtiques, articles i altres.

L’última part va consistir a aplicar una mirada global des de la qual poder extreure’n conclusions

i, alhora, veure quins dels factors recopilats afectaven a cada personatge en concret i de quina

manera.
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5. MARC DE LA RECERCA

Per  bé que per a iniciar el procés de recerca vaig començar llegint llibres sobre el fet teatral i

sobre identitat  i  llenguatge,  el  marc teòric a  partir  del  qual  he acabat desenvolupant el  meu

treball han estat tres gran subàrees de la lingüística: l’anàlisi del discurs, que estudia la relació

entre  el  text  i  el  context  de  recepció  i  producció;  la  pragmàtica,  que  se  centra  més  en  l'ús

lingüístic que fem del text; i, per acabar, l'estilística, que s'ocupa d'analitzar els trets formals d'un

text.

Els dos pilars teòrics per al meu treball, com he dit més amunt, són El català col·loquial: Aspectes de

l’ús  corrent  de  la  llengua  catalana,  de  Lluís  Payrató,  i  el  capítol  «El  col·loquial  dels  mitjans»  de

Margarida Bassols, dins d’ El col·loquial dels mitjans de comunicació.

6. BASE TEÒRICA

6.1. El registre col·loquial (síntesi de Payrató 1996)

El registre col·loquial català és la modalitat de la llengua catalana que utilitzen els parlants en

l'àmbit d'ús col·loquial. S'identifica amb els següents trets: camp quotidià, mode oral espontani, to

informal i tenor interactiu.

Trets del registre col·loquial

El  primer  apartat  que  hem  de  comentar  és  el  de  fonètica  i  fonologia.  Abans  però,  hauríem

d'advertir que la majoria de fenòmens que esmentaré a continuació són propis de la oralitat però

no tenen perquè estar plasmats en l'escriptura de la nostra obra de teatre. Tot i així, els glossarem

en aquest apartat perquè corresponen als trets del  col·loquial real que ara mateix és l'objecte

d'estudi.

En general,  trobaríem una reducció de la tensió amb què es pronuncien tant consonants com

vocals (pressió amb una [z],) fins al punt de comportar la pèrdua d'una síl·laba (mi(ra)-te'l); quant a

les vocals, també poden sofrir canvis de timbre segons els dialectes; els diftongs poden reduir-se

(a veure > a vera); es poden reduir també els grups consonàntics; hi pot haver addició de sons tant
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El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

consonàntics (prèmit, on [t] anem?) com vocàlics (fot [ǝ]-li!); i per acabar, fenòmens com la metàtesi,

la palatalització, l'assimilació i dissimilació també són comuns, a més de l'elisió de sons en els

enllaços de mots. 

En l'àmbit morfològic la col·loquialitat es plasma en la tendència a la regularització de formes que

en principi són excepcions (plurals, femení-masculí, verbs, etc.), en la reducció dels recursos de

què disposa la llengua (per exemple, moltes formes verbals no s'usen, la morfologia pronominal

queda reduïda, etc.), i una morfologia derivativa molt més rica. A més, hem de comptar amb què

hi ha un grau més elevat de variació lliure, difícil de teoritzar, i una sèrie d'usos que no es donen

en els usos formals (com el lo ponderatiu, per exemple).

Quant  a  la  sintaxi,  hem  de  ser  conscients  que  hi  trobem  oracions  gramaticals  que  són

inacceptables,  i  en  canvi  d'altres  que  són perfectament  acceptables  semànticament  però  són

agramaticals.  Hem  de  destacar  un  baix  grau  de  cohesió  i  estructuració,  per  la  qual  cosa

predominen les juxtaposicions,  i  en segon lloc,  les oracions coordinades.  Dins de les oracions

subordinades –que trobaríem en menys freqüència– , també hi ha connectors més freqüents que

d'altres,  com  ara  perquè,  llavors,  potser,  etc.  D'altra  banda,  també  hem  de  destacar  les

tematitzacions a la dreta i a l'esquerra, el relatiu que substituint tot el paradigma de el qual / la

qual / les quals / els quals, el rebuig de la passiva, que se substitueix per oracions impersonals, la

tendència a l'elisió, i les frases amb interrogació final (..., oi?).

A  nivell  lèxic,  el  vocabulari  es  restringeix  ja  que  s'eliminen  termes  innecessaris  i  s'utilitzen

termes genèrics, amb menys significat.  A més, com ja hem dit, la derivació és molt freqüent i els

augmentatius, diminutius i afectius són molt presents. També podem trobar termes procedents

de l'argot.

Per acabar,  en el  nivell  discursiu apareixen moltes seqüències fossilitzades (rutines de parla),

recursos  paralingüístics  vocals  (i  no  vocals),  recursos  lingüístics  com  renecs,  eufemismes,

disfemismes, i fins i tot, figures retòriques com la metàfora, el paral·lelisme, la comparació, etc.

A més a més, hem de tenir present els termes o estructures manllevades d'una altra llengua que

es veuen reflectides en forma d'interferències o en alternança de llengües, directament.
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6.2. El col·loquial mediatitzat (síntesi de Bassols 2009)

El  col·loquial  mediatitzat  o  pseudocol·loquial és  un registre o modalitat funcional  nascuda al  s.XX

gràcies  a  la  proliferació  dels  mitjans  de  comunicació  audiovisuals.  Hi  ha  estudiosos  que

l'anomenen «oralitat secundària»,  ja  que el  tret d'espontaneïtat que caracteritza l'oralitat del

registre col·loquial no és ben bé igual en el col·loquial mediatitzat; té capacitat d'arribar molt més

enllà que l'oralitat més primària  i per tant és més elaborat, més pensat i més adequat a un públic

polimòrfic i divers. Com diu Bassols (2009: 12) els espectadors reben els missatges auditivament i

això els fa pensar que són davant d’un text completament allunyat de l’escriptura, però en realitat

allò que senten ha estat pensat  i expressat en un guió escrit previ que posteriorment s’ha emès

oralment.  Per  tant,  per  la  seva  generació  escrita  i  realització  oral,  aquest  registre  posseeix

característiques del registre oral i del registre escrit.

Dins d'aquest mateix registre podem distingir dos tipus de llenguatge: el discurs que no té un

suport escrit o té un suport escrit mínim (guions de presentadors de televisió, locutors de ràdio,

etc.) i el discurs explícitament escrit per ser dit (com un guió d'una sèrie de televisió).

El que ens interessa en aquest treball és el segon cas, ja que es tracta d'un guió que els actors

seguirien de manera fidel sense deixar pas a la improvisació. Tanmateix, hem de ressaltar que una

obra de teatre no és una sèrie de televisió i per la seva tradició (s’inclou dins de la literatura)

potser encara s'allunya més de la espontaneïtat oral real.

Trets del col·loquial mediatitzat

Primerament,  advertirem que hi  ha tota una sèrie de trets que aquesta varietat conserva del

col·loquial real –que, al capdavall, és el que intenta imitar.

A nivell fonètic, trobem reduccions com digue'm en lloc de digues-me, i suports vocàlics en formes

com fote't.

Pel que fa a la morfologia, conserva la reducció de les formes pronominals que hem esmentat més

amunt i redueix també algunes preposicions dobles com el clàssic (per a > per). Trobem també que
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flexiona  adjectius  que  són  invariables,  per  analogia,  i  que  substitueix  o  confon  alguns

quantitatius.

En sintaxi apareix també el  ja esmentat  lo ponderatiu, el  relatiu col·loquial  que polivalent, les

tematitzacions  i  focalitzacions,  els  pleonasmes i  el  que expletiu.  A  més  a  més  també és  molt

freqüent l'estructura de estar + gerundi per a les accions duratives.

Quant al lèxic, el més destacat són les expressions afectives.

I a nivell discursiu, els marcadors interactius que ja hem esmentat, recursos vocals, interjeccions,

jocs de paraules i frases fetes, i rutines de parla.

7. ANÀLISI DELS TRETS DE L’OBRA (I acte)

El  que  em proposo  de  fer  en  aquest  treball  és  una  anàlisi  dels  trets  del  col·loquial  real  i  el

col·loquial mediatitzat (indistintament), ja que l’objectiu d’aquesta anàlisi serà la contraposició

dels trets col·loquials amb l’opció no col·loquial, i no pas la contraposició d’una col·loquialitat real

amb una de ficció. Per tant, l’anàlisi que segueix a continuació és una barreja entre la llista de

Payrató i la llista de Bassols, amb excepció d’algun tret que he considerat complicat d’analitzar o

no pertinent (ex: realitzacions fonètiques) i amb l’afegit d’algun tret que he considerat oportú

d’investigar (ex: enunciats introduïts per la conjunció que).

a) Simplificacions fòniques (reflectides en l’ortografia)

Pel que fa a la fonètica, els dos trets que em proposava d’analitzar eren la reducció fonètica i els

suports vocàlics. Cap d’aquests dos trets es fan presents a l’obra, ans al contrari, podem trobar

exemples  d’una  no  reducció  fonètica  (1)  «Teach  (a  Don):  Digues-li  que...»,  i  per  tant,

marcadament formal.
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b) Morfologia

b. 1. Analogies nominals i verbals

Podien haver aparegut analogies nominals o verbals però tampoc és el cas de l’obra, sinó que

destaco alguns contraexemples d’aquest fet: 

(2) Teach (a Bob): Però és que això només podia sortir de la boca d'una puta 

vaca bollera ignorant viciosa i desagraïda.

(4a)

(3) Don (a Bob): No me’n donis les gràcies.

(3b)

(4) Teach (a Don): Que et donin pel cul

(5b)

És a dir, (3) donis en lloc de donguis; (4) donin en lloc de donguin; i (2) ignorant en lloc d’ignoranta,

que podrien haver estat les corresponents variants col·loquials.

Per tant, pel que fa a aquests dos subapartats podem constatar que l’obra opta pel paradigma

formal o estàndard.

b. 2. Modes i temps verbals 1

En aquest apartat em proposava de comprovar si les afirmacions de Payrató sobre els aspectes 

verbals en el llenguatge col·loquial coincidien amb els resultats que trobem en aquest llenguatge 

de ficció.

Un dels punts que remarca Payrató és l’eliminació absoluta del  perfet simple,  fet  que podem

constatar d’igual manera.

El següent aspecte està relacionat amb l’ús de l’imperatiu, que com bé diu Payrató:

1
Queden excloses de l’anàlisi les formes saps?, o sigui, a veure, veus, és clar, vull dir que, és igual, pots comptar, és 
o no és?,  ja que les considero formes fossilitzades que rarament apareixerien amb un temps verbal diferent al citat.
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 «és  l’unic  mode  verbal  que apareix amb més  freqüència  en el  registre  col·loquial  que en la  

majoria  de  la  resta  d’estils  lingüístics,  i  la  raó  s’ha  de  buscar  lògicament  en  la  funció  

comunicativa (en concret conativa) de l’ús lingüístic ordinari» (1996: 97)

Respecte aquesta hipòtesi, doncs, no he comparat l’ús de l’imperatiu a  American Buffalo amb el

d’altres àmbits lingüístics, perquè no és l’objectiu de la meva recerca, però sí que podem veure,

que l’imperatiu és força present [66 aparicions], per bé que no és el més present, ja que aquest lloc

l’ocupa el present d’indicatiu de bon tros [863]. Curiosament, Payrató destaca juntament amb el

present, el pretèrit indefinit d’indicatiu, i en aquest text només tindria 76 aparicions, fet que el

col·locaria per sota del mode subjuntiu [98] en el rànquing.

Seguidament, trobaríem l’infinitiu [66], l’imperfet d’indicatiu [50] i el passat perifràstic [47], que

tenen  una  freqüència  d’aparició  bastant  similar,  i  per  últim,  la  resta  de  temps  verbals  que

apareixen molt poc.

Per tant, les conclusions de Payrató coincideixen força amb els resultats del meu anàlisi, amb

l’única  excepció  que  el  subjuntiu  –no  mencionat  per  Payrató–  adquireix  una  presència  prou

important com per ser destacat.

b. 3. Paradigma de pronoms febles

Un cop més, la morfologia col·loquial en aquests casos redueix el paradigma; és a dir, en el català

central  per  exemple,  en  lloc  de  trobar  totes  les  combinacions  possibles  d’acusatiu  i  datiu  (o

locatiu) trobem la forma els hi sempre que un dels dos complements sigui plural (1996: 98) i també

quan hi ha un únic complement i és CI plural (Solà 1994: 49).

Ara bé, tot i que la bibliografia ho recull així, a l’obra analitzada, trobem exemples del contrari;

apareixen complements indirectes plurals que en lloc de pronominalitzar-se mitjançant la variant

col·loquial els hi, opten per la forma formal els: 
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(5) Teach (a Don): (A veure si cau un puto totxo quan surtin a passejar i els obre 

el cap.)

(4a)

(6) Teach (a Don): se’ls ha d’ensenyar

(4b)

(7) Teach (a Bob): Diga’ls que

(5a)

Tot i aquests exemples que demostren que l’autor/traductora utilitza el paradigma estàndard de

pronoms, hi ha un cas que tal vegada no és tan formal com la resta; és el cas de (9) «Don (a Teach):

Que el truqui»  i (10) «Don (a Teach): L’he de trucar», en què els corresponents formals serien que

li truqui i li he de trucar, tal com es descriu a la Gcc:

«en alguns parlars hi ha una certa confusió a l’hora de substituir el complement indirecte

d’un verb biargumental. Així, el CI del verb  telefonar és substituït col·loquialment per un

clític acusatiu (La telefonaré per comptes de li telefonaré). També amb el verb trucar trobem

la vacil·lació Trucar-la/li» (Todolí, 2008, S § 6.5.5.1)

En aquest cas l’ésadir tampoc ho titlla d’inadmissible, sinó que ho descriu com a propi dels registre

col·loquial.

I per últim, apareix una altra seqüència que és una combinació del pronom feble de datiu amb el

pronom feble en i quan aquest datiu és singular la combinació resultant, en l’estàndard, seria li’n,

però en col·loquial pren altres formes, entre d’altres, n’hi. (Bonet, 2008, M § 10.3.3.6), per tant és

un cas que també es pot catalogar com a col·loquial:

(11) Don (a telf.): Miri, senyor, si jo pogués aconseguir algunes d'aquestes 

coses que a vostè l'interessaven, n'hi interessaria alguna?

(9a)

Pel que fa als pronoms doncs, ja veiem que en aquesta obra no s’opta per el paradigma col·loquial

complet, sinó que només en casos en què la combinació pròpia del registre col·loquial està molt

14



El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

estesa o casos en què la versió estàndard és extremadament formal, s’usa una de les formes no

estàndards.

b. 4. Infinitiu compost en valor condicional

Aquest tret no l’he trobat present en l’obra.

c) Sintaxi

c. 1. Oracions agramaticals

Una oració no gramatical, tenint en compte com la defineix Payrató, seria una oració que no està

ben formada segons les regles del sistema.

A  l’obra  que  analitzem,  no  apareixen  gaires  exemples  d’aquest  caire.  Tal  vegada,  podríem

considerar no acceptables gramaticalment les oracions com (23) «Don (a Teach): Doncs això. Un

tio que el tenim clissat», però d’aquestes ens n’ocuparem a l’apartat de pronoms relatius; o bé,

l’oració de (12) «Don (a Teach): El Fletcher no se sap mai», que com a usuaris competents de la

llengua, entenem que es refereix a alguna cosa com El Fletch no saps mai per on et sortirà, o Amb el

Fletch no  se  sap  mai  què pot  passar,  etc.  Per  tant,  n’apareixen alguns casos,  però no de manera

abundant.

c. 2.  Juxtaposicions

Segons  Payrató,  les  oracions  juxtaposades  ocupen el  primer  lloc  en  freqüència  en  el  discurs

col·loquial. 

«La gramàtica tradicional anomena juxtaposades les oracions que no estan unides per mitjà de

nexes (de coordinació o de subordinació), tot i formar període; això és, tot i construir una  unitat

en el sentit que es tracta d’una sèrie d’oracions des d’una pausa plena a una altra (separades per

punts)» (Serra i Prunyosa, 2008, §17.2.2)
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Entenem,  doncs,  que són les  oracions delimitades per  un límit  secundari  que,  tal  com recull

Nogué (2010), és un límit de coma, punt i  coma, o dos punts. Analitzant-les tenint en compte

aquest criteri, només he trobat sis casos de juxtaposicions en tot el primer acte, i per tant, em

trobo lluny de dir que les juxtaposicions són el tipus d’oracions més freqüents en American buffalo.

Vegem-ne un parell d’exemples:

(14) Teach: No, em fa venir caguera.

(5a)

 (15) Teach: Vols que funcioni: hi has d’estar sempre a sobre.

(9b)

c. 3. Connectors

En general,  observem que de tots  els  connectors descrits  per  Payrató (1988)  com a possibles

connectors del registre col·loquial, no tots es fan presents en l’obra; és a dir, que tot i que Payrató

enumera una llista de connectors ja simplificada respecte de les múltiples possibilitats amb què

ens trobaríem si glosséssim els connectors de tots els àmbits d’ús del català, en aquesta obra, la

llista encara queda més reduïda.

Primer de tot, hi ha un grup sencer de connectors que no apareixen; és el cas dels connectors

distributius que, almenys pel que fa als llistats per Payrató, no n’apareix cap.

En segon lloc, podríem parlar dels tipus que apareixen en escasses situacions, com els explicatius,

amb o sigui [2 vegades] i els temporals, amb primer [1 vegada]. Tot i que hem de ser conscients que

pot ser que la funció explicativa o temporal s’expressi amb algun altre connector que no està

analitzat  en  aquest  treball,  perquè  no  forma  part  dels  connectors  que  apareixen  a  El  català

col·loquial.

Seguidament,  hi  ha  el  cas  dels  adversatius,  per  exemple,  que tot  i  que  han  estat  vuit  els

connectors  analitzats,  només  s’ha  fet  evident  la  presència  de  però [amb 39  aparicions]  o  els

condicionals, que dels sis tipus analitzats només es fa present el  si  [amb 33]. Per tant, podem

entendre  que  el  llenguatge  corrent  tendeix  a  utilitzar  més  un  connector  que  serveixi  per  a
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diversos contextos, que no pas diversos connectors amb un significat especialitzat per a cada

situació.

Un altre cas, serien els additius, on hi ha més varietat de connectors, però també té més presència

un enfront dels altres. Els resultats són els següents: i  [amb 269 aparicions], o [43], també [17], ni

[8],  tampoc  [5]  i  a  sobre [1],  resultats  que  ens  permeten  veure  l’ús  prioritari  de  la  conjunció

copulativa i enfront de qualsevol altre connector additiu.

Quant als connectors de probabilitat, tot i que també n’hi ha que no apareixen, els resultats són

més equitatius; trobem potser, amb 17 aparicions, seguit de segur que amb 7 i segurament amb 4.

I per últim,  els connectors de tipus causal. Els connectors causals per excel·lència són perquè [15] i

que [6].  Aquest darrer connector és interessant de comentar, ja que he notat que sempre que

apareix ho fa seguint el mateix patró pragmàtic: un element interactiu  (imperatiu / subjuntiu /

interjecció)  seguit  del  connector  que i  l’oració  subordinada  corresponent.  Mostro  uns  quants

exemples per il·lustrar aquest fet:

 (20) Don: Vols un cafè?

Teach: No tinc gana.

Don: Va, que envio el Bobby al Riverside.

[...]

Don: Va, home, que hi ha d’anar igualment.

(4b)

 (21) Don (a Teach): Espera’t un moment, però, que he de fer una trucada.

[...]

Don: Sí. Espera’t un moment, que he de trucar.

(9a)

 (22) Teach (a Don): No m’apretis, que jo sóc jo i punt.

(17a) 

17



El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

c. 4. Relatiu col·loquial que

Els casos de relatiu col·loquial que recollim són els següents:

 (23) Don (a Teach): Doncs això. Un tio que el tenim clissat.

(8b)

 (24) Don: Quina tia?

Teach: La que li has preguntat al Bob.

(11a)

 (25) Don: Quin lingot de ferro?

Bob: El que li va fotre aquella vegada

Don: Quan va ser, això?

Bob: Que el portava darrere el camió.

(2b)

L’apartat 21.5.7 de l’article «Les subordinades de relatiu», que Joan Solà escriu a la Gramàtica del

català contemporani, parla del sistema de la llengua oral, on menciona tot de casos d’aquest tipus.

El  que explica  l’autor en aquest  apartat  és que la  llengua parlada esquiva les estructures del

sistema de relatius quan són molt complexes, i ho fa de manera que si el verb ja indica la funció

del relatiu, aquest no cal que vagi acompanyat  de cap altre element.

Per exemple, el segon cas que recollim (24) el podríem comparar amb l’exemple de Solà «T’han

enviat els préssecs que et vaig parlar» per la seva semblança quant a la funció preposicional que

exerceix; el verb parlar regeix de i això significa que la funció del relatiu serà preposicional, de la

mateixa  manera  que  el  verb  preguntar regeix  per i  per  tant,  també  li  atribuirem  una  funció

preposicional.

Pel que fa al primer cas (23), no hi ha cap exemple que es correspongui del tot en els exemples de

la Gcc però hi podem trobar similituds amb «S’han acabat els préssecs que vam comprar a Bell-

lloc». La semblança aquí és també la funció gramatical, ja que estem parlant en els dos casos de

complements  directes.  Tanmateix,  la  particularitat  del  nostre  exemple  és  la  reduplicació  del
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pronom, ja que tenim un el. Tot i això, englobo aquesta estructura dins d’aquest apartat perquè el

mateix Solà adverteix «I hem de dir que les solucions exemplificades en (82)2 no forçosament

serien idèntiques en llengües o dialectes diferents: en el primer cas de (82f)3, per exemple, més

d’un parlant hi afegiria li».

I per acabar, el tercer cas que trobem a l’obra (25) és també peculiar. Diem que és peculiar pel fet

que no podem assegurar que es tracti d’un pronom col·loquial. D’una banda, podria ser un pronom

relatiu temporal, si l’antecedent és  quan, i d’altra banda, podria ser un cas idèntic al del segon

exemple (complement directe amb reduplicació) si l’antecedent és el lingot.

Xavier Villalba constata que el fet d’encapçalar subordinades relatives amb pronom de represa és una

de les funcions de que, que moltes vegades s’ha considerat conjunció i no pronom relatiu. Cito un

exemple: «És una persona que tothom li té por» (Villalba 2008, 18.2.1.1d).

Sigui com sigui, no podem dir que el relatiu col·loquial tingui una presència gaire destacada en

aquest text, ja que apareix tres vegades (o menys) i sempre en casos en què l’alternativa seria

molt complexa i molt poc espontània. Tanmateix, hem de tenir en compte que el simple fet de fer-

lo aparèixer ja és una elecció per part de l’autor/traductora.

c. 5. Estratègies d’impersonalització: CPSI, 2a sg Inesp. i Subj. Indet. 3a pl.

Neus Nogué (2008) analitza les ocurrències de tres de les construccions que utilitza el català per

evitar la referència directe al subjecte en dos gèneres acadèmics i una conversa col·loquial.  El

resultat que obté és que el nombre d’ocurrències de les construccions de subjecte inespecífic, la

segona persona del singular inespecífica i la tercera persona del plural genèrica en la conversa

col·loquial apareixen el doble de vegades que en els gèneres acadèmics. Per tant, podem dir que

aquests trets són trets caracteritzadors del registre col·loquial.

D’altra  banda,  posa  en  dubte  l’afirmació  de  Bartra  que  «Les  construccions  pronominals  de

subjecte inespecífic són, de bon tros, les construccions més utilitzades en tots els registres de la

llengua» (Bartra, 2008 § S 16.1.3) ja que, segons els resultats obtinguts per Nogué, l’estratègia

2  82 es refereix als exemples que Solà recull i aquí no hem reproduït perquè no són rellevants.
3  82 f  correspon a l’exemple de Solà «Ho donarem al noi que ho vas donar tu»
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d’impersonalització més utilitzada en la conversa col·loquial és la segona persona inespecífica, no

la construcció pronominal de subjecte inespecífic. (Nogué 2008: 44 §5)

En el primer acte d’American Bufalo trobem 174 ocasions en què un personatge es dirigeix a l’altre

utilitzant  el  recurs  de  la  segona  persona  inespecífica,  en  canvi,  només  trobem  10  casos  de

construccions oracionals de subjecte inespecífic i 11 pel que fa a la tercera persona, per tant, els

resultats seguirien la línia de les afirmacions de Nogué.

Quant a aquesta última construcció, la construcció de subjecte indeterminat amb tercera persona

del plural, Anna Bartra afirma que és una de les més utilitzades (Bartra, 2008, M §16.4.2), per bé

que  no  concreta  en  quin  registre  és  més  freqüent.  Tanmateix,  observa  que  recentment  està

guanyant terreny en la  premsa escrita,  per  tant,  hem de pensar que no és  característica  del

registre col·loquial, o si més no, no només és pròpia d’aquest registre.

El que exposa Payrató a El català col·loquial és que, en aquest registre, les construccions de passiva

perden  presència  enfront  de  les  construccions  impersonals.  En  aquest  treball  no  he  fet  un

recompte  de  les  construccions  passives,  però  sí  que  a  través  de  les  diferents  construccions

impersonals  analitzades  podem veure  que són un recurs  recurrent  i,  sobretot,  que la  segona

persona inespecífica és la més utilitzada.

c. 6. Tematitzacions

Bassols (2010) recull les tematitzacions a la llista de trets presents en el llenguatge col·loquial

mediatitzat, però sense fer distinció entre la tematització a la dreta i la tematització a l’esquerra.

La Gramàtica del català contemporani tampoc fa referència a una possible diferència funcional entre

aquestes dues construccions; apareixen definides de la següent manera:

«Sembla  plausible  de  definir  la  sinislocació  com  l’expressió  en  forma  de  sintagma  adjunt  a  

l’oració,  per l’esquerra,  d’un element que altrament seria regit  pel verb.» (Vallduví,  2008,  S §  

4.3.4)

4 Per al recompte d’aquest recurs i dels dos que segueixen, he considerat com a una sola aparició totes les aparicions
que  es  trobessin  entre  una  estructura  sintàctica  d’un  punt  i  a  part,  un  punt  i  seguit,  una  interrogació,  o  una
exclamació.
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«La  dextralocació  és  l’expressió  en  forma  de  sintagma adjunt  per  la  dreta  d’un  element  que  

altrament seria regit pel verb» (Vallduví 2008, S § 4.3.6)

Tanmateix, tot i que en cap cas la bibliografia consultada parla dels diferents àmbits funcionals de

les tematitzacions a la dreta i les tematitzacions a l’esquerra, Neus Nogué en un article al seu blog

preveu:

«Des  del  punt  de  vista  funcional,  la  tematització  a  l’esquerra  i  la  tematització  a  la  dreta  

tampoc són totalment equivalents: sembla (que jo sàpiga no se n’ha fet cap estudi quantitatiu, en 

català) que la tematització a l’esquerra apareix en tots els registres, mentre que la tematització a la

dreta és més freqüent en els registres informals que en els formals». (Tematitzacions, 23/03/14 blog 

«En altres paraules»)

I és cert, que el nombre de tematitzacions a l’esquerra en aquesta peça teatral és de 6, enfront de

les 48 a la dreta que tot seguit analitzarem.

Algunes tematitzacions a la dreta que trobem al llarg de l’obra, no estan marcades per una coma, i

això fa que es puguin confondre amb una oració en ordre no marcat, ja que no ens podem ajudar

de  l’entonació  per  a  desxifrar-ho.  Tanmateix,  tenim altres  indicis  que  ens  indiquen  que  són

tematitzacions a la dreta. Per exemple, sis d’aquestes oracions, tot i  no tenir la coma gràfica,

tenen un pronom de represa (103) «Don (a Teach): N’hem de parlar d’això»; d’altres, no poden

tenir pronom perquè fan la funció de subjecte, però pel context endevinem que es tracta d’una

tematització perquè coneixem quina és la informació coneguda prèviament:

 (98) Bob: Va Teach. Menja alguna cosa.

Don: Se’t posarà bé menjar alguna cosa, Teach.

(5a)

 (99) Teach: No t’hauries de menjar aquesta merda.

Don: Per què?

Teach: Em donen mal rotllo els menjars de règim.

(7b)

21



El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

Si sumem les 12 tematitzacions a la dreta no marcades i les 35 que sí que contenen la marca

gràfica de la coma, són 47 les aparicions que té aquest recurs al llarg del primer acte. Per tant,

haurem de concloure que, intuïtivament o no, la traductora ha escollit aquest recurs enfront de la

tematització a l’esquerra, a l’hora de donar un caràcter informal i espontani a l’obra, i que per

tant, la constatació de Nogué es faria palesa en aquesta peça.

c. 7. Focalitzacions

La focalització és l’aparició al marge esquerre de l’oració d’un element que volem tractar com a

informació nova (rema) i a més a més, donar-li importància. Per marcar la separació entre el tema

i el rema i la inflexió entonativa, en l’escrit, posaríem una coma.

Apareixen sis focalitzacions en aquest text; moltes, marcades gràficament –no amb una coma sinó

en cursiva– , i d’altres no estan marcades gràficament, però contenen un element desplaçat a una

posició  (esquerra)  destacada.  Per  exemple,  aquí  veiem  una  focalització  marcada  i  una  sense

marca:

(107) Don: Sí. Ara vale. Però després què?

(1b)

(110) Bob: I també duia un abric.

Don: Ara ens entenem.

(8a)

Hi  ha un cas especial,  que el  situo en aquest  apartat perquè és una forma de focalitzar  –per

l’estructura prosòdica que posseeix–  i és el cas següent:

(113) Don (a Bob): Aquí es on vull anar a parar.

(2a)

Aquesta estructura és el que s’anomena pseudoclivellada inversa, perquè té l’estructura X (element

focalitzat) + V. Ser + Or , tal com s’explica a l’apartat 21.6.3 del volum de sintaxi de la Gcc.
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c. 8. Repeticions

Aquest  apartat  el  dividirem  en  repeticions  de  seqüències  intraoracionals,  repeticions  de

seqüències supraoracionals, i paral·lelismes en l’estructura de la conversa.

Com diu Payrató,  «La repetició  de seqüències  és  molt  freqüent en la  parla  corrent,  i  permet

especificar-les, graduar-les o emfasitzar-les, respectivament» (1996: 142). Així doncs, en aquest

primer  acte  trobem  195 repeticions  de  seqüències  intraoracionals  i  166 de  supraoracionals.

Respecte a aquest anàlisi,  podríem destacar que la majoria de les repeticions són d’un mateix

personatge que repeteix la seqüència i no pas d’un segon que torna a dir el que ha sentit. Per tant,

és cert que la funció pragmàtica que compliria aquest recurs és la d’emfasitzar o especificar.

D’altra banda, les 18 estructures paral·leles que recullo són objecte d’estudi pel fet que en gairebé

totes es repeteixen les interjeccions sí, no, ah si?, ah no?, ja, mmm, o mmm-hmm. Per tant, hem de

suposar que no són repeticions gratuïtes sinó que compleixen alguna funció com la de reproduir

la funció fàtica en què un personatge va relatant algun fet i el receptor va afirmant constantment

per donar a entendre que segueix l’explicació; o bé podria ser un recurs literari de l’autor en el

seu paper de creador literari per donar dinamisme, espontaneïtat, etc. a l’obra.

c. 9. Tendència a l’elisió

Tal  com diu  Payrató  (1996),  la  tendència  a  l’elisió  també és  un tret  característic  del  registre

col·loquial. De fet, si entenem que una part d’aquestes elisions són, per exemple, els fragments, ens

adonarem que són molt freqüents en el diàleg, i sobretot,  en el gènere de la conversa col·loquial.

Els fragments podríem dir que són un tipus d’enunciats no oracionals, i n’hi ha de diverses menes:

5 He considerat repetició intraoracional cada vegada que un mateix personatge repetia una seqüència dins del límit de
dos punts i seguit, interrogant, o exclamació.

6 He considerat repetició intraoracional cada vegada que un mateix personatge repetia una seqüència dividida per dos
punts i seguit, interrogant, o exclamació.
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«un  cas  és  el  dels  fragments  el·líptics que  remeten  a  oracions  ‘‘plenes’’,  amb  una  

interpretació  tancada,  obtingudes  mitjançant  la  restitució  unívoca  d’elements  que  no  s’hi  

configuren  materialment,  però  que  són  recuperables  en  virtut  sia  del  context  lingüístic  

(el·lipsi  controlada  per  via  contextual),  sia  de  mecanismes  purament  gramaticals  (el·lipsi 

gramatical)» (Hernanz, 2008: S,§1.2.3.2 a)

Aquest tipus de fragments és precisament el més comú en una conversa, i en l’exemple següent

(com veuríem en d’altres), veiem que el segon enunciat necessita la recuperació del primer per tal

d’interpretar-se correctament (a la vegada que aquest primer, necessitaria d’un altre anterior per

a saber de què s’està parlant):

(160) Teach: I a tu què? Com et va anar?

Don: Doncs, no gaire bé.

(5b)

Un altre tipus de fragments, són els fragments no el·líptics, que són impossibles de reconstruir com

a  oracions  amb  una  única  interpretació  semàntica;  és  el  cas  d’expressions  exclamatives,

interjeccions,  onomatopeies,  etc.,  que  com  veurem  en  un  altre  apartat,  un  text  com  el  que

analitzem, també en conté una gran quantitat.

c. 10. Lo ponderatiu

Els diferents  lo  que trobem al llarg d’aquest acte els podem classificar en dos grups (tots dos no

acceptats per la normativa): el primer és el cas de l’article neutre amb valor intensificador, que

moltes vegades, –en construccions col·loquials–  apareix, tot i que la normativa no l’admeti. És el

cas de l’exemple següent:

  (164) Don (a Teach): T’hi-ca-gues, lo bona que està.

(11a)

El podem equiparar a l’exemple de Payartó «Imagina’t lo bo que és tenir una hipoteca» (2008 §

3.4.5.1).
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El segon tipus de  lo és el  dels casos en què  lo exerceix un valor d’abstracció. El  veiem en els

següents exemples de l’obra:

 (161) Don (a Bob): Cadascú es preocupa de lo seu. Saps?

(3a)

 (162) Teach (a Don): Estem jugant i quantes vegades m’ho cobro jo, lo meu?

(6a)

 (163) Teach (a Don): Et deus haver fet una idea de lo teu
(16a)

Per bé que Fabra creia que hi havia mitjans més genuïns per a fer la distinció entre l’article masculí

i  l’article neutre que no pas la utilització del  castellanisme  lo  (Brucart,  S §7.3.3.c),  Solà (1994)

constata  que  la  recerca  de  substitutius  d’aquesta  forma  ha  portat  a  formes  encara  més

perjudicials. A més afirma:

«la  normativa  dibuixa  un  terreny  poc  precís:  ens  diu  que  el es  pot  usar  amb  adjectius  

qualificatius, bé que no pas sempre (intuïtivament diria que una construcció com la castellana ‘‘lo 

propio de los ministerios es...’’, en què hi ha un adjectiu qualificatiu, no admet  paral·lelisme  en  

català)» (1994: 28)

Per tant, ens trobem davant d’un tret no normatiu, però que presenta molt poques alternatives, i

per tant, no és d’estranyar que l’autor/traductora l’hagi utilitzat.

c. 11. Que expletiu

La Gcc (S, § 18.2.1.1 f) defensa que l’ús de la partícula que com a marca d’interrogació directa total

és, justament, una construcció neutra en la majoria de parlars (excepte el gironí), però Bassols el

situa entre els trets col·loquialitzadors del discurs.
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En  aquest  text,  només  hi  trobem  dues  aparicions  d’aquest  caire,  tal  vegada  perquè  és  una

construcció que no té el  seu corresponent en la  llengua d’origen de l’obra.  Però tot i  així,  la

traductora ha escollit no fer-lo gaire present. Els dos casos que apareixen són els següents:

(165) Don (a Teach): Que te’l vas deixar aquí?

(6a)

 (166) Teach (a Don): Que estàs cabrejat amb mi?

(18a)

c. 12. Usos expandits del pronom interrogatiu què

Payrató  en  l’apartat  de sintaxi  d’El  català  col·loquial esmenta que,  de la  mateixa  forma que el

pronom  relatiu  que en  el  llenguatge  col·loquial  té  uns  usos  expandits,  en  l’ús  del  pronom

interrogatiu què s’hi entreveuen casos paral·lels. 

En aquest  primer  acte  només  en trobem dos  casos,  i  són  construccions  amb un mateix verb

(valdre):

(167) Teach (a Don): i això, què val?

(6b)

 (168) Teach (a Don): Tu què diries que val un penic de 1929 amb...?

(16a)

c. 13. Enunciats introduïts per la conjunció que amb una f. pragmàtica determinada

Aquest apartat no forma part dels trets proposats per Bassols ni per Payrató, però he considerat

oportú afegir-lo tant per la seva presència quantitativa (n’hi ha fins a 10), com pel seu caràcter –

intueixo  jo–   propi  d’un àmbit  col·loquial.  Es  tracta  d’enunciats  interactius,  en  què  l’emissor

respon davant  d’una insistència  per  part  de l’altre  interlocutor,  tal  com veiem en el  context

lingüístic dels exemples següents, i dels annexos:
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(170) Bob: És que són molt cares.

Don: No et preocupis per això. Tu agafa-les. 

Bob: És que no me les puc pagar.

Don: Que no et preocupis, et dic.

(3b)

(171) Don: I agafa alguna cosa per menjar. (A Teach.) Tu què vols menjar? 

Una magdalena? (A Bob.) Porta-li al Teach una magdalena.

Teach: No vull una magdalena.

Don: Porta-li una magdalena i que et donin melmelada. 

Teach: Que no vull una puta magdalena.

(5a)

d) Lèxic

d. 1. Termes genèrics

«Si  bé  la  restricció  pròpia  del  vocabulari  col·loquial  consistirà,  per  tant,  en  primer  lloc,  en  

l’oblit  o  l’abandó  d’una  llarga  sèrie  de  termes  (podríem començar  pel  mateix  de  col·loquial!)  

considerats inadequats o innecessaris, consegüentment provocarà que d’altres siguin utilitzats  

amb una freqüència i una capacitat significativa superiors. L’ús de termes genèrics, de gran abast 

semàntic, és un tret típic de qualsevol varietat col·loquial» (1996: 116)

Payrató proposa un llista de mots genèrics, dividint-los en substantius, adverbis, adjectius, verbs i

eufemismes (que poden executar qualsevol funció de les dites anteriorment) i jo aquí, basant-me

en els mots que he anat trobant al llarg de l’obra, n’he analitzat algun més.

Dels substantius proposats per Payrató n’hi ha alguns que no tenen cap aparició, com són cas, fet,

bitxo i trasto, però en canvi d’altres, resulten força productius; és el cas de cosa/es, que apareix 43

vegades. En segon lloc tindríem problema que tan sols apareix 3 i a més a més en contextos que

podríem considerar d’ús no genèric.
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I després en seguirien d’altres, que jo mateixa proposo, com tot  [23 aparicions],  alguna cosa  [16]

tema [13] i algo [6], que per la seva freqüència i per la seva àmplia capacitat significativa, podríem

considerar mots genèrics propis de la conversa quotidiana.

Pel que fa als adverbis, analitzo els de Payrató, entre els quals cal destacar la importància de  molt,

que té 28 aparicions, i afegeixo també l’així que surt 11 vegades al llarg de l’acte.

Quant als adjectius, no és un camp on els mots genèrics siguin especialment productius; tenim bo,

gran,  gros i  important amb poques aparicions [entre 1-4] i amb poca extensió del significat més

enllà del seu significat lèxic propi.

Si analitzem els verbs, veurem que fer és el que té més aparicions [76] –no tant fotre, que en té 25–

seguit  de  tenir [62],  donar [20],  posar [13]  i  agafar [10].  Per  tant,  els  verbs  productius  per

excel·lència a American buffalo són clarament fer i tenir.

I  per  últim,  sobre  els  mots  eufemístics  això  [63] i  allò  [5],  hem  de  dir  que  en  aquesta  peça

pràcticament sempre s’utilitzen en tant que substantius genèrics, no pas com a verbs (daixonar) o

com a adjectius. I també, que és molt més productiu el mot això que allò.

Concloem,  doncs,  que  la  utilització  de  mots  genèrics  és  un  dels  recursos  propis  de  l’autor/

traductora per a col·loquialitzar l’obra.  

d. 2. Termes afectius

La  Gcc (Cabré, 2008, § 9.1.1) defineix els hipocorístics com «mots que tenen un valor semàntic

afegit de proximitat entre l’objecte designat i els interlocutors»; i Fabra (1932) els defineix com

«forma acariciadora o familiar que es dóna al nom propi d’una persona», per tant, considero que

és lícit analitzar-los dins d’aquest apartat de termes afectius, ja que més enllà dels hipocorístics,

no he trobat sufixos d’afectivitat en els mots de l’obra.

Don Bob Teach
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referint-se
a Bob

referint-se a
Teach

referint-se a
Don

 referint-se
a Teach

 referint-se a
Don

 referint-se a
Bob

Directe Bobby [4]
Bob [17]

Teach [18]
Walter [1] 

Donny [7]
Don [1] 

Teach [6] Don [27]
Donny [1]

Bob [4]
Bobby [1]

Indirecte Bobby [3]
Bob [4]

Nano [1]
Xaval [1]

Teacher [1]
Teach [1]

Bobby [3]
Nano [7]
Bob [2]

Caldria  afegir en aquesta graella que quan Don truca per telèfon a un client, es presenta com a

«Donnie Dubrow», fet que hem de relacionar amb el caràcter més formal de la trucada. A més a

més, gràficament apareix com a  Donnie no pas com a  Donny,  que és com s’hi refereixen els seus

amics afectuosament.

He subratllat  les  aparicions que cal  contextualitzar  per  entendre que només  les  trobem una

vegada; el cas de Walter és un moment en què Don comença a sentir-se ofès perquè Teach està

atacant indirectament a Bob; el cas de Don (que és l’única vegada que Bob no es dirigeix a Don

com a Donny) s’explica perquè està a punt de demanar-li diners, i per tant, augmenta el nivell de

seriositat de la  conversa;  i,  al  revés de Bob,  Teach l’única vegada que canvia de to amb Don

(perquè s’ha ofès per un comentari anterior) li diu Donny en lloc de Don.

L’anàlisi que podem fer d’aquesta taula, a banda de la informació que ens dóna sobre la relació

entre els personatges, és que, efectivament, el fet que apareguin hipocorístics d’aquesta mena és

un tret que dóna un caràcter familiar de proximitat a la conversa, ja que com podem comprovar,

en l’única situació formal que hi ha al llarg del primer acte (en què Don parla amb un client i per

tant, algú extern del seu entorn proper), el nom que apareix és complet, i en situacions tenses

entre  on  els  personatges  volen  marcar  poca  afectuositat  entre  ells,  deixen  d’utilitzar

l’hipocorístic i el canvien pel nom complet. També, el terme nano que és utilitzat en referència a

Bob, és un mot afectiu, però que alhora deixa entreveure una superioritat dels altres respecte  a

ell.

I  per  últim,  podem afegir  que  quan ens  referim a  hipocorístics no  són només  els  noms  amb

l’acabament amb  -y que fan més afectiu el terme, sinó que durant tota l’obra ja coneixem els

personatges amb el seu diminutiu propi (Don, Bob, Teach).
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d. 2. Augmentatius i diminutius

Són pocs els sufixos augmentatius i diminutius que apareixen en aquesta obra; n’apareixen set,

concretament,  en  canvi,  cap  augmentatiu.  Un  d’ells  podríem  dir  que  té  valor  irònic  (195)

«Teach (a Don): pensa-hi tu solet»,), un altre és un castellanisme amb valor més aviat despectiu

(193 «Teach (a Don):  amb el careto de Lincoln»,) i la resta són: «em prenc un cafetó» (gairebé

lexicalitzat  en  el  llenguatge  corrent),  «fotre  numerets de  tirar  l’esquena  endavant»  (que

podríem dir que també s’ha lexicalitzat per diferenciar entre  fer un número  (escènic) i  fer un

numeret (que es diu quan una persona es fa notar), «careta» (per referir-se a una moneda que és

una  mica  cara),  «partideta»  (per  donar  a  entendre  partida  ràpida) i,  per  últim,  «el  culet

enfundat en uns pantalons» on, els personatges parlen d’una noia i de com s’han sentit atrets

pel seu cul i per tant, aquest diminutiu pren un valor gairebé afectiu (que es podria afegir a

l’apartat anterior).

d. 3. Termes de l’argot

Per destriar quins termes es poden considerar argòtics em baso en el  Vocabulari de l’argot de la

delinqüència, on només ho trobat recollides dues de les paraules de l’obra: clissar i calés (i tot així,

són mots recollits al diccionari Fabra)

Tot i això, em sembla adient de destacar que el camp semàntic del robatori té un paper força

present al llarg de l’obra, encara que es tracti de mots més acostats al llenguatge corrent, i no pas

d’un llenguatge  hermètic.  Seria  el  cas  de  mots  com  negocis,  pasta,  regatejar,  mangar,  calderilla,

pringar, etc.

e) Nivell discursiu

e. 1. Marcadors interactius (interjeccions, onomatopeies, recursos paral. vocals)

Per a complementar aquest apartat m’he basat tant en les interjeccions que apareixen al capítol

de MJ Cuenca de la Gcc com en les del Diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions de Manel Riera-
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Eures i Margarida Sanjaume i és per aquesta raó que he considerat correcte agrupar els apartats

d’interjeccions i onomatopeies –i també els recursos paralingüístics vocals ja que els personatges

els utilitzen per a fer interjeccions i onomatopies.

Maria Josep Cuenca a la Gcc apunta que, precisament perquè són característiques de la llengua

oral  i  el  registre  col·loquial,  les  interjeccions  són  la  classe  de  paraules  menys  coneguda  i

estudiada. Per tant, està d’acord amb Payrató a l’hora d’afirmar que són pròpies del registre que

ens ocupa.

La  definició  que  en  fa  Cuenca  és  de  mot  invariable,  que  no  es  pot  definir  lèxicament,  que

expressa certs valors pragmàtics i que sintàcticament, equival a una oració completa.

És  també a  l’hora de  definir  les  interjeccions i  de classificar-les  en pròpies  i  impròpies  que

Cuenca fa referència a la controvèrsia existent per delimitar la línia entre interjeccions pròpies i

els sons no codificats lingüísticament on, les onomatopeies, per exemple, hi tenen un paper poc

clar.

Per  tant,  no  em  centraré  en  establir  aquests  límits  ni  en  classificar  els  diferent  tipus

d’interjeccions, sinó que em serviré del recull d’exemples de l’annex per demostrar que  aquesta

obra  és  rica  en  interjeccions,  fet  que  contribueix  positivament  a  crear  una  sensació

d’espontaneïtat en el discurs.

És  important  de  destacar  que  la  interjecció  amb una  freqüència  més  alta  d’aparició  durant

aquest primer acte d’American Buffalo és vale [39 aparicions]. Evidentment, no és un mot genuí de

la llengua catalana però la mateixa autora citada anteriorment adverteix:

«Així són molt usuals en la conversa interjeccions com anda (ya), bueno, guay, hombre,  ojo, vale,  

vaya, vamos, venga, viva» (Cuenca 2008, S § 31.3.3.2)

Per tant, el fet que aparegui aquesta interjecció d’origen castellà no fa altra cosa sinó remarcar el

caràcter col·loquial de la conversa fictícia.
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A banda d’aquesta constatació, les interjeccions més utilitzades són  ah [33],  no?  [23],  eh  [17],

mmm-hmm/mm-hmm/mmm/mm[23],  bueno [13],  va [13],  collons  [12]  saps? [9],  d’acord  [8],  a veure

[9], és clar /clar [8] i home [7]; la resta tenen una presència menys destacable. Tot i això, com ja

hem dit, el que ha de quedar clar d’aquest apartat és la forta presència de les interjeccions, que

fan del discurs un discurs espontani i oral, no pas quines interjeccions s’utilitzen més enfront de

quines s’utilitzen menys.

També és  interessant  d’adornar-nos  que  moltes  d’aquestes  interjeccions  formen  part  de  les

anomenades interrogatives confirmatòries  (Payrató, 2008, S § 3.4.3.4) en què l’enunciador ja dóna

per suposada una determinada resposta, però pretén confirmar-la i en què, molt sovint, apareix

una interjecció especialitzada per a aquesta funció; la preguntes confirmatòries amb aquestes

interjeccions  serien  les  que  en  anglès  anomenem  tag  questions.  Podem  il·lustrar-ho  amb  els

següents enunciats:

(237) Teach (a Don):  Sí, eh?

(11a)

(269) Teach (a Don): I és fiable, no, això?

(16a)

Sobre la qüestió del  bé   i el  bueno,   Montserrat González té un estudi que forma part del llibre

Oralment.  Estudis  de  variació  funcional  on  pretén  corroborar  tres  hipòtesis:  que  la  funció

pragmàtica  d’aquests  dos  marcadors  discursius  s’acosten  a  les  de  l’anglès  well,  que  aquests

marcadors  apareixen  sobretot  en  discursos  interactius  i  informals,  i  finalment,  que  dins

d’aquests textos interactius i informals hi ha una presència més elevada de bueno que no pas de

bé.

Certament, després de l’extracció dels resultats que aconsegueix analitzant un seguit de textos

de diferents camps, modes, tenors i tons, aquestes hipòtesis es confirmen. Segons González, bé i

bueno tenen unes funcions molt semblants a les de  well,   tot i que «L’ús de  bueno ens dóna un

vessant de caràcter  expressiu diferent  de la  de  bé.  El  primer es  troba,  normalment,  dins un

discurs de to intimista, personal i familiar» (1998:  254). Per això podem dir que l’element bueno

s’allunya una mica més de les funcions de la partícula anglesa perquè els seus usos estan més
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restringits en un àmbit concret. Aquest fet es fa palès en les xifres dels resultats de González on

veiem que en textos interactius i informals les aparicions de  bueno   i de  bé  són de 80 i de 24

respectivament.

Si comparem aquests resultats amb els de la nostra obra, d’entrada, hi ha un fet molt evident: no

hi ha ni una sola aparició de bé en tant que marcador discursiu. Per tant, si seguim la teoria de

González,  podem  dir  que  en  aquest  aspecte  la  traductora  ha  optat  per  escollir  l’opció  més

col·loquial del sistema català.

Podríem pensar, també, que es deu a les funcions pragmàtiques que exerceix; potser les funcions

que compleixen els  buenos de l’obra no s’haurien pogut cobrir mitjançant  bés, tanmateix no és

així. Si observem els exemples, veurem que hi ha casos molt clars de  bueno com a  marcador de

resposta; és a dir, el parlant està d’acord amb l’enunciat anterior (277 «Teach (a Don): Bueno, vale»)

o bé  d’introductor d’autocorrecció i clarificació (274 «Teach (a  Don):  I  la  Grace i  la  Ruthie estaven

esmorzant, bueno, ja havien acabat») que són dos casos en què les funcions del bé  i el  bueno

coincideixen i per tant, la traductora podia haver escollit qualsevol dels dos mots però opta

per el de to més intimista, familiar i proper.

e. 2. Expressions, frases fetes i rutines de parla

“És una rutina de parla qualsevol forma lingüística altament associada a una funció pragmàtica, amb

el benentès que una forma lingüística està altament associada a una funció pragmàtica quan: a) no

admet  altres  formes  lèxiques  ni  altres  coordenades  díctiques sense  modificar  aquesta mateixa

funció i b) no pot aparèixer en altres contextos díctics i dur a terme, amb el mateix contingut lèxic,

altres tipus de funcions” (Bladas, 2002)

Tot i  la  definició  que acabem de citar,   Bladas afirma que “la fraseologia,  molt  sovint  les  ha

relacionat  [les  rutines  de  parla]  amb  les  frases  fetes  i  les  locucions,  formes  amb  què  solen

aparèixer en els reculls lexicogràfics” (1: 2002) i és per aquest motiu, que en aquest treball m’ha

suposat una dificultat haver de destriar entre expressions/frases fetes i rutines de parla. Com a

criteri per a separar-les, he considerat rutines de parla totes les expressions que apareixien en

l’índex de rutines de parla de la tesi de Bladas; la resta, les he catalogat com a expressions o frases
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fetes. Tot i així, hi ha un grau molt elevat d’aparicions tant d’unes com de les altres, i les dues

col·laboren a aportar espontaneïtat i col·loquialitat al text.

El recompte que fa l’autor d’aquesta tesi a partir de textos del COC dóna com a resultat que un 15-

16% de la parla col·loquial són rutines de parla, és a dir, una de cada sis paraules; en canvi, en un

telenotícies de TV3, la xifra baixa al 2%. Desafortunadament, el propòsit d’aquest treball no és

comparatiu, així que no ens ocuparem d’analitzar el nombre d’aparicions de rutines del primer

acte  en  relació  a  un  altre  corpus,  però,  com  a  conclusió  ens  serveix  simplement  el  fet  que

n’apareguin tantes com n’apareixen (al voltant de 400), tenint en compte que el nombre total

d’enunciats és d’uns 1600. Definitivament, és un dels recursos de l’autor per a col·loquialitzar el

discurs.

e. 3. Al·literacions i cacofonies

Payrató  (137:  1996)  adverteix  que  aquestes  figures  retòriques,  com  moltes  altres,  es  donen

espontàniament,  sense la  deliberació amb què es  donarien en altres  registres  (el  literari,  per

exemple). És per això que en alguns casos no sabem si ens trobem ben bé davant d’una al·literació

que  l’autor  ha  introduït  volgudament  per  a  afavorir  la  sonoritat  d’una  peça  que  ha  de  ser

interpretada en veu alta,  o es deu a una simple casualitat. Tanmateix, és un tipus d’obra que no es

caracteritza precisament per posseir un llenguatge poètic, un vers i una mètrica, etc. i per tant,

ens podem decantar més per la segona opció.

Tot i això, n’he recollit un parell d’exemples a l’annex.

e. 4. Mots equívocs, antítesis, homonímies i paronímies

He agrupat aquestes figures en un mateix apartat perquè no he trobat mostres de cap d’aquests

recursos.

e. 5. Hipèrboles

Segons Payrató l’hipèrbole és un procediment expressiu molt corrent en el llenguatge col·loquial,

que  deforma  una  realitat  exagerant-la.  Trobaríem  exemples  d’això  que  es  concreten  en
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superlatius (està boníssima, el  tinc controladíssim,  etc.) o d’altres, que es troben en construccions

exagerades, per exemple:

(818) Don (a Bob): L’agafes i el plantes al mig d’una ciutat que no conegui amb 

una moneda a la butxaca i abans que es faci de nit ja té la 

ciutat aquesta agafada pels collons.

(2a)

(819) Don (a Bob): Saps quin aliment té el cafè? Zero. Cap ni un. Et consumeix a 

tu.

(3a)

e. 6. Comparacions

Pel que fa a la comparació, també molt corrent en el registre col·loquial, n’apareixen algunes –sis,

concretament– tot i que moltes ja formen part d’una expressió o frase feta, com per exemple juga

com una dona, no et puc tenir aquí com un mort, com si portés mitja vida despert, etc.

e. 7. Ironies

Payrató (1996) defineix la ironia com a «procediment consistent a expressar un missatge a través

d’uns mots de significat literal diferent (sovint just al contrari) del perseguit per l’emissor». És

ben estesa entre en el llenguatge col·loquial, i sobretot en un àmbit humorístic.

També són poques les que trobem en el nostre text [6]. De vegades molt explícites, com en el

següent exemple:

(830) Don: Perquè estàs cabrejat, home.

Teach: Vale, puta mare, ets un geni. Sí. Estic cabrejat. Estic molt 

cabrejat, Don.

(4b)

I d’altres, no tant:
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(835) Don (a Teach): I m’agradaria que em contestessis la pregunta

(17a)

Òbviament, en aquest últim cas, no li agradaria sinó que li exigeix, i és per això, que entenent-la 

en el seu context, es pot considerar una ironia.

És bo de remarcar, que els emissors de les ironies són sempre Don o Teach, mai Bob.

e. 8. Metàfores (i metonímies)

En primer lloc, trobem alguna metonímia com «es va endur el búfal», és a dir, la moneda amb la

cara de búfal; o «que se't tiri la llei a sobre», per tant, que un advocat, policía, etc. basant-se en la

llei, t’acusi.

En segon lloc, veiem expressions conegudes, que tenen una base metafòrica, com jo per aquí no

hi passo, com si el fet de fer alguna cosa que no ens agrada equivalgués a passar per un lloc per

on no volem; l’ànima del negoci, referint-se a allò que fa que el negoci funcioni. 

Altres  són  renecs  o  insults  que,  en  realitat  són  metafòrics,  com  per  exemple  puta  vaca,

referint-se a una persona que probablement estigui grassa. 

I  encara podríem reconèixer-ne algunes altres però tenint present que són molt poques les

metàfores que hi ha al llarg de tot el primer acte, i que, com ja hem vist, no són el tipus de

metàfora d’una obra literària on es distingeix clarament una figura retòrica.

e. 9. Anàfores

Quant a les anàfores retòriques, he recollit un exemple a l’annex (843), però podríem dir que en

general, coincidirien bastant amb l’apartat de repeticions, que ja hem analitzat, i a més a més,

tampoc podem dir que tinguin un valor retòric d’embelliment del discurs.

e. 10. Tautologies
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Tot i que Payrató no les recull, les tautologies sovint també apareixen en el llenguatge corrent.

Entenem per tautologia la repetició d’un pensament o un concepte ja expressat o ja entès, i al

llarg del primer acte en trobem tres; i totes tres produïdes per Teach. Per exemple:

(844) Teach (a Don): No m'apretis, que jo sóc jo i punt.
(17a)

d) Interferències interlingüístiques

Com podem comprovar a la taula inferior, apareixen forces interferències al llarg d’aquest primer

acte; la majoria provinents del castellà, excepte alguna, de l’anglès.

La major part d’aquestes interferències són de tipus lèxic (algunes acceptades pels diccionaris, i

d’altres simplement calcades de la llengua parlada), i una petita part, són de caràcter gramatical.

Recollides a: Lèxiques Gramaticals

DIEC2 Crac (crack), rosbif, xou (show)

Ésadir (ús restringit) Tia, tio, cabrejat/ada, ionqui, tontejar, bollera, 
currar

Ésadir (no admissibles) Timo, sòtano, calderilla, apretar

Ésadir (ús general) Bacon

Enlloc Antro, sandvitx, gilipolles, capullo, gorrona, robo, 
algo, juguets, polla, interfòno, traje, minipímer, 
gemelos, cuento, bueno, vàries/os, al tanto, porai

Camionero, cabrón, 
tubos, lo, me la sua, en 
sèrio
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8. COMPARACIÓ DELS PERSONATGES

Per  tal  de  fer-nos  una  idea  de  quin  tan  per  cert  de  l’acte  ocupen  els  parlaments  de  cada

personatge, he calculat manualment els seus enunciats (entenent per enunciat ‘seqüència entre

punts, interrogants, exclamació o punts suspensius’) i el resultat ha estat que, arrodonint, l’acte

consta d’uns 1600 enunciats, dels quals Bob n’emet només uns 200, i Teach i Don, 700 cadascun.

Una de les diferències que m’agradaria destacar és la relació entre els  torns de parla de cada

personatge i els enunciats que emet dintre d’aquest torn de parla, perquè crec que és un fet que

pot ser distintiu del seu idiolecte. A tall d’exemple, veiem que en el discurs de Bob el nombre

d’enunciats i el nombre de torns de parla, coincideixen en un 89% aprox. i, per tant, això pot

significar que és un tipus de persona que s’expressa amb parlaments simples o breus (podrien ser

tan llargs com pot arribar a ser una oració complexa) i que no van més enllà de respondre allò que

se  li  ha  preguntat  (a  més,  sabem  que  no  utilitza  ironies,  fet  molt  significatiu).  En  canvi  els

discursos dels altres dos personatges coincideixen només en un 52% (Teach) i un 66% (Don), fet

que indica que, de mitjana, els seus torns de parla respectius contenen més enunciats. Relacionat

amb aquest fet, també podem afegir que les tematitzacions tan sols representen un 1,5% aprox.

dels enunciats de Bob, en canvi un 4,1% i 3,4% en els de Don i Teach respectivament, dades que

complementen la hipòtesi que el discurs de Bob és el més simple dels tres.

Aquestes  dades  també  ens  serveixen  per  a  calcular  el  nombre  d’interjeccions i  marcadors

interactius que utilitza cada personatge, que també és un tret caracteritzador. Un 18% aprox. dels

enunciats que emet Teach contindrien alguna interjecció, en canvi, només un 14’5% en el cas de

Bob,  i  un  13%  pel  que  fa  a  Don.  A  més,  la  majoria  d’interjeccions  del  personatge  de  Teach

comparteixen  una  funció  pragmàtica  determinada:  buscar  l’aprovació  del  receptor.  Aquesta

constatació  es  fa  palesa  en  moltes  de  les  estructures  que  utilitza,  que  acaben  amb  una

interrogació retòrica (tag questions, en anglès), que busca la interacció de l’altre interlocutor. Per

exemple, se serveix d’una expressió –o rutina de parla–  que no utilitza cap altre personatge: é s o

no és?  I a més a més d’aquesta, que és exclusiva del  seu personatge, n’usa d’altres amb molta

freqüència,  com  saps?,  sí  o  no?,  no?,  d’acord?,  eh?,  vale?,  saps?,  sí,  eh?,  etc.  D’altra  banda,  hi  ha
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marcadors interactius que no formen part d’una estructura interrogativa però que també són

abundants en el seu discurs, d’entre els quals, tio és exclusiu de la seva parla.

Pel que fa als renecs, també són una pauta de distinció; Teach és el personatge que més n’utilitza

[+/- 17%], ja siguin a tall d’interjecció o amb la intenció d’insultar una persona o alguna cosa. Una

de les estructures que més utilitza ([23 vegades], en canvi Don [6], i Bob [0]) és puto/a + nom, com

per exemple  Puta Ruthie.  A més a més, utilitza l’expressió  puta mare  quan alguna cosa li agrada

(exclusiva de la seva parla), i en general, altres combinacions amb el mot puta.  És el personatge

més irrespectuós amb els altres. En canvi Don, també usa renecs però la freqüència en el seu cas

es redueix a aprox. un 5’6%, i el personatge de Bob, l’únic mot groller que emet en tot l’acte és el

verb fotre dues vegades. Aquest darrer resultat ens permet de comprovar que Bob és el personatge

més innocent, inexpert però a la vegada correcte i respectuós de l’obra, fet que també es plasma

en altres estratègies, com una abundant disculpa que s’entreveu (a part de en  ho sento, perdona,

etc.) en moltes frases començades per és que..., com per exemple «és que no me les puc pagar», «és

que havia anat a la part del darrere», «bueno, és que m’ha preguntat ella» .  O també, justifica el

percentatge que vèiem anteriorment de les interjeccions en un 14’5% dels seus enunciats totals,

que sovint són mostres de la seva educació (gràcies, de res) i de preguntar tot allò que no comprèn

(ah, si?, sí, eh?, eh?).

Un cop més, ajudant-nos dels percentatges aproximats, veiem que també apareixen diferències en

l’ús d’interferències d’altres llengües en els diferents personatges; Teach ho fa en un 7’4% dels

seus enunciats; Don, en un 4’1%; i Bob en un 2’5%. 

 Si ens fixem en les  repeticions, també veurem distincions: Teach és gairebé l’únic personatge

que realitza repeticions dins d’una mateixa oració (a part d’ell, només Bob ho fa, en una ocasió), i

personalment, m’inclino per pensar que aquest fet, juntament amb l’abundància de marcadors

interactius  en  el  discurs  de  Teach  i  sabent  que  és  l’únic  que  realitza  tautologies,  fa  que  el

personatge desprengui un caràcter nerviós, impulsiu, i insistent. Aquest caràcter es contraposa

amb el de Don, més reflexiu, i que no realitza tantes repeticions intraoracionals, però en canvi,

n’usa més de supraoracionals.
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I per últim, quant a les rutines de parla i expressions, hi ha diferència entre unes i les altres; si

ens fixem en les catalogades com a rutines de parla, Bob n’utilitzaria en un 8’5% aprox. dels seus

enunciats, Don en un 14% i Teach en un 13’8%, per tant, la diferència seria entre Bob i la resta de

personatges. Tanmateix, si ho contrastem amb les altres expressions o frases fetes, no recollides

com a rutines de parla, les dades canvien a 1’5%, 3’7% i 7’6% respectivament, és a dir que hi hauria

diferència també entre Don i Teach.

Per acabar, volia remarcar un dels trets que he analitzat sens èxit –el vocatiu d’acostament– , ja

que a simple vista em semblava distintiu; pensava que el personatge de Teach tenia tendència a

utilitzar-ne més que no pas els altres, però un cop comptats tots els enunciats que en contenien i

contrastats amb el nombre d’enunciats total de cada personatge, el resultat és bastant igualat i, en

tot cas, Teach no seria qui més en fa servir: Don [6’6%], Bob [6%] i Teach [4’3%].

En  conclusió,  després  de  tots  els  trets  que  ens  han  permès  fer  aquesta  comparació  dels

personatges (tots els que no hem analitzat és perquè no teníem dades prou representatives) ens

condueixen  cap  a  un  mateix  resultat:  Teach  és  el  personatge  que  posseeix  més  trets

col·loquialitzadors del discurs.
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9. CONCLUSIONS

Després d’haver analitzat detalladament els  trets lingüístics més destacats de l’obra,  ens hem

adonat que l’autor/traductora se serveix més d’uns recursos que no pas d’uns altres. 

Si analitzem aquests recursos per àrees, podem dir que el que ajuda a donar més sensació de

col·loquialitat i espontaneïtat al text són els recursos del tipus discursiu i del tipus lèxic; des de la

perspectiva discursiva ja hem vist l’abundància d’interjeccions, expressions col·loquials i rutines

de  parla  (malgrat  que  no  podem  dir  el  mateix  de  les  figures  retòriques),  i  pel  que  fa  a  la

lexicologia, els termes genèrics i afectius, i alguns diminutius, hi tenen un paper important).

En canvi, fonèticament, per exemple, no s’utilitza cap recurs (almenys, en l’escrit) que suggereixi

una certa col·loquialitat del discurs, i pel que fa a la morfologia, generalitzant força, podem dir

que tampoc és marcadament col·loquial; no hi apareixen analogies de cap tipus, el paradigma de

pronominalitzacions  no  és  del  tot  col·loquial,  etc.  L’únic  factor  que  tal  vegada  segueix  els

paràmetres de la conversa quotidiana és la reducció dels temps i modes verbals utilitzats.

A  cavall  d’aquests  dos  extrems,  hi  hauria  els  fenòmens  de  naturalesa  sintàctica;  alguns

col·loquialitzadors (grup molt reduït de connectors, estratègies d’impersonalització, repeticions,

tematitzacions...)  i  d’altres,  poc  explotats  (oracions  agramaticals,  juxtaposicions,  relatiu

col·loquial, que expletiu...).

Per  tant,  el  que  s’extreu  d’aquests  resultats  no  és  sinó  la  constatació  que  com  a

lectors/espectadors  d’aquesta  obra  de  teatre,  assumim  el  pacte  ficció  i  entenem  que  els

personatges parlen una varietat  pròpia d’un registre col·loquial,  sense fixar-nos en què estan

reproduint  un  registre  que  en  realitat  no  té  la  seva  equivalència  en  la  llengua real,  o  sense

preguntar-nos –per exemple–  per què utilitzen mots grollers i  interferències i, en canvi, una

morfologia verbal impecable.

D’altra banda, hem de fer èmfasi en el fet que es tracta d’una peça de teatre i, per tant, d’una peça

pensada per a ser representada davant d’un públic, i en aquest punt entra en joc la doble funció

lingüística (i no lingüística) del teatre: el teatre és un mirall que reflecteix la societat tal com és? O

bé el teatre és un mirall de com ha de ser, aquesta societat? La resposta no està clara, ni tan sols
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en el cas particular d’aquesta peça, ja que, d’una banda, no vol reflectir els usos normativament

incorrectes dels pronoms febles,  les analogies verbals i  nominals,  etc.  (per tant,  fa  lingüística

prescriptiva);  però  d’altra  banda,  utilitza  renecs  i  castellanismes  sense  ni  tal  sols  marcar-los

gràficament per advertir que no són normatius (lingüística descriptiva).  

Pel que fa a l’idiolecte dels personatges, la principal conclusió s’entreveu per si sola: cadascun

d’ells té una manera de parlar pròpia creada –volgudament–  per l’autor i, segurament, tinguda en

compte per la traductora. Per tant, no és només el perfil lingüístic de l’autor  allò que s’entreveu

en llegir aquesta peça, sinó, tres perfils diferents capaços d’aportar-nos característiques personals

del propi personatge a través del seu llenguatge.

Aquesta constatació la fem a partir de la breu anàlisi que hem dut a terme,  i que ens ha donat

com a resultat diferències només pel que fa als tipus d’enunciats, les interjeccions més freqüents

en cadascun, l’ús d’expressions i la tendència a les repeticions, malgrat que m’hauria agradat dur

a terme un treball més exhaustiu en aquest àmbit. Malauradament, però, els resultats obtinguts

en la primera part, no m’han permès d’analitzar més diferències o, aparentment, no les hi he vist.

Evidentment, aquesta és una de les vies de recerca que queden obertes, ja que es podria seguir

analitzant –amb eines informàtiques més avançades que les meves–, i amb més temps dedicat a

cada personatge, tots els apartats en què no m’he aturat i  segurament presenten magnifiques

peculiaritats, així com seguir avançant en l’obra i constatar com tots els canvis que es produeixen

en els personatges en el segon acte tenen repercussions també en el seu llenguatge. I lògicament,

també seria molt gratificant estudiar les diferències entre el col·loquial americà del text original i

el català col·loquial que hem analitzat aquí i, així, poder saber quins d’aquests recursos són fruit

de l’autor en la seva L1 o bé, són mecanismes de la traductora en la L2.

Per acabar, només vull afegir que ha estat un treball molt agraït, ja que m’ha donat molt més

material  per  a  analitzar  del  que  em  pensava,  i  per  tant,  també  he  pogut  destriar  allò  que

m’interessava estudiar, d’allò que no. 
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11. ANNEXOS

a) Aspectes fònics reflectits en l’ortografia:

a.1) Reducció fonètica:

Formal:

(1) Teach (a Don): Digues-li que...

(5a)

a.2) Suports vocàlics:

 - 

b) Morfologia:

b.1. Analogies nominals

No analogies:

(2) Teach (a Bob): Però és que això només podia sortir de la boca d'una puta 

vaca bollera ignorant viciosa i desagraïda.

(4a)

b.2.  Analogies verbals

No analogies:

(3) Don (a Bob): No me’n donis les gràcies.

(3b)

(4) Teach (a Don): Que et donin pel cul

(5b)

b.3. Reducció de temps o modes verbals

- PIND (present indicatiu simple i compost): 863

- IFET (imperfet d’indicatiu): 50

-INDEF (pretèrit indefinit): 76

- PERI (passat perifràstic): 47

- INF (infinitiu): 66

- PSQ (plusquamperfet d’indicatiu): 5
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- TIU (imperatiu): 66

- SU (temps de subjuntiu): 98

- GER  (gerundi): 16

b.4. Reducció pronoms febles

Paradigma estàndard:

(5) Teach (a Don): (A veure si cau un puto totxo quan surtin a passejar i els 

obre el cap.)

(4a)

(6) Teach (a Don): se’ls ha d’ensenyar

(4b)

(7) Teach (a Bob): Diga’ls que

(5a)

(8) Teach (a Don): Els han entrat [a robar a casa]

(11b)

Reducció col·loquial del paradigma:

(9) Don (a Teach): Que el truqui

(10b)

(10) Don (a Teach): L’he de trucar

(10b)

(11) Don (a telf.): Miri, senyor, si jo pogués aconseguir algunes d'aquestes 

coses que a vostè l'interessaven, n'hi interessaria alguna?

(9a)

b.5.  Infinitiu compost en valor condicional (haver-ho dit!)

–

c) Sintaxi col·loquial

c.1.  Oracions agramaticals
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(12) Don  (a Teach): El Fletcher no se sap mai.

(6a)

c.2.  Juxtaposicions

 (13) Don: Perquè hi ha els negocis i hi ha l’amistat, Bobby, són coses 

diferents.

(3a)

(14) Teach: No, em fa venir caguera.

(5a)

 (15) Teach: Vols que funcioni: hi has d’estar sempre a sobre.

(9b)

(16) Don: Jo no el vaig veure, el va veure el Bob.

(11a)

(17) Don: L'Earl em va posar en contacte amb el tio del telèfon, és 

col·leccionista de monedes, i ja està.

(11a)

(18) Teach: I no pots fer veure que no hi són, els has d'afrontar.

(16a)

c.3.  Connectors additius

i: 269, a sobre: 1, encara: 0, o: 43, ni: 8, i tot: 0, de fet: 0, també: 17, tampoc: 5

c.4.  Connectors adversatius

Però: 39, més aviat: 0, ara: 0, tot i així: 0, malgrat tot: 0, a pesar que: 0, encara que: 0, per això: 0

c.5. Connectors  distributius

 o...o...: 0, o bé... o bé...: 0, per una banda... per una altra: 0, d’un costat... de l’altre: 0

c.6. Connectors explicatius

Concretament: 0, Per exemple: 0, Posem per cas: 0, Sobretot: 0, O sigui: 2, És a dir: 0, Com ara: 0
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c.7. Connectors  causals

Que: 6

(19) Don (a Bob): I no em diguis més que ho sents, va, que no estic 

emprenyat amb tu.

(2b)

 (20) Don: Vols un cafè?

Teach: No tinc gana.

Don: Va, que envio el Bobby al Riverside.

[...]

Don: Va, home, que hi ha d’anar igualment.

(4b)

 (21) Don (a Teach): Espera’t un moment, però, que he de fer una trucada.

[...]

Don: Sí. Espera’t un moment, que he de trucar.

(9a)

 (22) Teach (a Don): No m’apretis, que jo sóc jo i punt.

(17a)

Perquè: 15, Com que: 0, ja que: 0, Tan(t)... que: 0, D’aquí que: 0, Doncs: 0,

c.8. Connectors temporals

Llavors: 0, Primer: 1, Després: 0, Aleshores: 0, De cop i volta: 0, De sobte: 0, Tot d’una: 0, En acabat: 0

c.9. Connectors  de probabilitat

Potser: 17, Poder: 0, Probablement: 0, Segurament: 4, Possiblement: 0, Segur que: 7

c.10. Connectors modals i condicionals

Si: 33, Sempre que: 0, Amb la condició que: 0, Mentre que: 0, Així: 0
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c.11. Relatiu col·loquial que

 (23) Don (a Teach): Doncs això. Un tio que el tenim clissat.

(8b)

 (24) Don: Quina tia?

Teach: La que li has preguntat al Bob.

(11a)

 (25) Don: Quin lingot de ferro?

Bob: El que li va fotre aquella vegada

Don: Quan va ser, això?

Bob: Que el portava darrere el camió.

(2b)

c.12. Construccions pronominals de subjecte inespecífic

 (26) Don (a Teach): El Fletcher no se sap mai.

(6a)

 (27) Don (a Bob): Se suposava que l’havies de vigilar, aquest tio.

(1b)

 (28) Teach (a Don):  ... de vegades s’és massa lleial, saps? No cal passar-se, 

tampoc.

(11b)

 (29) Teach (a Don): no es tracta de mangar quatre parides i si t’enganxen ho 

tornes i aquí no ha passat res.

(12a)

 (30) Don (a Teach): És una cosa que es fa servir a la matança del porc...

(12a)

 (31) Teach: Fes-me un curset intensiu. El que s’ha de buscar. El que 

s’ha d’agafar.

(15a)

 (32) Teach (a Don): S’han de parlar les coses.

(16a)
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 (33) Teach (a Don): S’ha de saber de què collons s’està parlant.

(16b)

c.13. 2a persona singular inespecífica

 (34) Don (a Bob): L’agafes i el plantes al mig d’una ciutat que no conegui 

amb una moneda a la butxaca i abans que es faci de nit ja 

té la ciutat aquesta agafada pels collons.

(2a)

 (35) Don (a Bob): I quan vas pel món sents un munt de coses i l’únic que 

has de fer és tenir clar qui són els teus amics.

(3a)

 (36) Don (a Bob): No pots viure de cafès, Bobby. (I això ja t’ho he dit moltes  

vegades.) I tampoc no pots viure de cigarros. Et pots trobar 

bé, et pots sentir bé, però t’estàs carregant alguna cosa i ho 

acabaràs pagant.

(3a)

 (37) Teach: (Toca’t els ous...)

(7b)

 (38) Teach: Hi has d’estar sempre a sobre.

Don: Mmmm.

Teach: com tot, no?

Don: Mmm-hmm.

Teach: Tens un negoci...

Don: Sí.

Teach: ... i vols que funcioni: hi has d’estar a sobre.

(8b)

 (39) Don (a Teach): No res... pots comptar...

(8b)

 (40) Don (a Teach): I després es passa deu o quinze dies que no saps on s’ha 

fotut.

(6a)
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 (41) Don (a Teach): T’hi-ca-gues, lo bona que està

(11a)

 (42) Teach (a Don): no es tracta de mangar quatre parides i si t’enganxen ho 

tornes i aquí no ha passat res.

(12a)

 (43) Teach (a Don): (D’aquests que obres el del mig i s’obren tots?)

(15b)

 (44) Teach (a Don): És difícil posar normes amb aquest tipus de coses, perquè 

no saps mai el que et pots trobar...

(16a)

 (45) Teach (a Don): Hi pot haver sentiments raros i malentesos, quan has de 

fer una feina. I no pots fer veure que no hi són, els has 

d’afrontar.

(16a)

c.14. Subjecte indeterminat amb el verb en 3a plural  

 (46) Teach (a Don): O sigui que no puc agafar una merda de tros de torrada, 

que te’n donen quatre...

(4a)

 (47) Don (a Teach): Porta-li una magdalena i que et donin melmelada.

(5a)

 (48) Don (a Teach): Van donar els permisos i tothom es va posar a fabricar.

(6b)

 (49) Don (a Teach): Van fer pintes i raspalls... saps?

(6b)

 (50) Teach (a Don): També feien... mm.. què?

(6b)

(51) Bob (a Don): Se’l deuen haver deixat.

(7b)
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(52) Don: Què tal el teu bacon?

Teach:  Aaaaahh, cada dia el foten pitjor.

Don:  sí

Teach: Aquesta vegada l’han cremat.

(8b)

 (53) Don: T’han tornat a cobrar el cafè?

Bob: El teu cafè?

Don: Sí.

Bob: Aquesta vegada me l’han cobrat. El que no sé és si me 

l’han cobrat l’altra vegada, Donny.

(13a)

 (54) Teach (a Don): per alguna finestra que s’hagin deixat oberta o algo així...

(16b)

c.15. Tematitzacions a l’esquerra

 (55) Don (a Bob): La Ruthie, també va guanyar.

(2a)

 (56) Don: No home, no. Em sembla que no era d’ella.

Bob: Ah, no?

Don: Era d’ell el lingot aquell de ferro.

(2a)

 (57) Don (a Bob): Ho veus on vull anar a parar?

(3b)

 (58) Teach (a Don): El meu barret, l’has vist?

(6a)

 (59) Teach (a Don): Però no em treu la son saber-ho o no saber-ho.

(9a)

 (60) Teach (a Don): Aquestes coses millor deixar-les clares.

(16a)
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c.16. Tematitzacions a la dreta

 (61) Don (a Bob): Doncs si encara hi és, Bob, què collons hi fots, aquí?

(1b)

 (62) Don (a Bob): Se suposava que tu l’havies de vigilar, aquest tio.

(1b)

 (63) Don (a Bob): Pensa-hi una mica, en això que et dic.

(1b)

 (64) Don (a Bob): Els té ben posats, el Fletcher.

(2a)

 (65) Don (a Bob): Ho té claríssim, el tio.

(2a)

(66) Don (a Bob): El fill de puta va guanyar quatre-cents dòlars, ahir.

(2a)

 (67) Bob (a Don): I com ho va fer, el Teach?

(2a)

(68) Don (a Bob): Vull dir que el Fletch en sap, de jugar a cartes.

(2b)

(69) Don (a Bob): No te n’oblidis, d’això.

[...]

I que n’aprenguis, de les coses.

(2b)

 (70) Don (a Bob): Quan va ser, això?

(2b)

 (71) Teach (a Don): Estem jugant i quantes vegades m’ho cobro jo, lo meu?

[...]

No en faig un tema, d’això.

[...]

I no me n’oblido, jo, de qui és qui quan algú va penjat de 

pasta...

(4a)

 (72) Teach (a Don): Vaig a la meva, jo.
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[...]

A mi em dol, això, Don.

(4a)

 (73) Teach (a Don): És un antro de gilipolles, allò.

(4b)

(74) Teach (a Don): No hi té res a veure, això.

(5b)

 (75) Teach (a Don): Sempre ho he dit, això.

(5b)

 (76) Teach (a Don): Collons, però si tu ja ho has vist, com juga.

(5b)

(77) Teach (a Don): No hi és, al vàter. No me l’hauria deixat, al vàter...

(6a)

 (78) Don (a Teach): N’hi ha tot un mercat, de coses d’aquestes.

(6b)

 (79) Don (a Teach): I es van anar acumulant, les coses.

(6b)

 (80) Teach (a Bob): El Fletcher hi era, per allà?

(7b)

 (81) Don (a Teach): ... i l’hauries de veure, la tia.

(11a)

 (82) Don (a Teach): T’hi-ca-gues, lo bona que està.

(11a)

 (83) Teach (a Don): Tu ja saps el que en penso, jo.

(11b)

 (84) Don (a Teach): No en vull parlar, d’aquest tema.

(11b)

 (85) Don (a Teach): Ja saps que no m’agrada parlar-ne, d’això.

(11b)

 (86) Don (a Teach): Ja ho farem després, això.

(13b)
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(87) Don (a Teach): Que ja ho arreglarem després, això.

(13b)

 (88) Bob (a Don): Podem fer-lo així, el tracte.

(14b)

 (89) Teach (a Don): A tu no et mentiria, el nano.

(15a)

 (90) Teach (a Don): La tindràs, la moneda.

(15a)

 (91) Teach (a Don): On la guarda, la seva col·lecció?

(15b)

 (92) Teach (a Don): Naaa, que el donin pel cul, el llibre.

(16b)

 (93) Don (a Teach): Com hi penses entrar, a la casa?

(16b)

 (94) Teach (a Don): Hi vaig, hi entro, jo... i trec el material (o el que hi hagi...).

(12b)

Tematitzacions a la dreta no marcades

 (95) Don (a Bob): No són paraules això, Bob.

(2a)

 (96) Don (a Bob): I a tu no et faria cap mal fotre’t unes vitamines.

(3b)

(97) Bob: És que són molt cares.

Don: No et preocupis per això.

(3b)

 (98) Bob: Va Teach. Menja alguna cosa.

Don: Se’t posarà bé menjar alguna cosa, Teach.

(5a)

 (99) Teach: No t’hauries de menjar aquesta merda.

Don: Per què?
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Teach: Em donen mal rotllo els menjars de règim.

(7b)

 (100) Teach (a Don): i necessites un tio que en sàpiga de coses valuoses

(11b)

 (101) Teach: Perquè aquestes coses és millor parlar-les obertament.

Don: Però és que jo no en vull parlar obertament.

(11b)

 (102) Don (a Teach): Ja ho saps que el xaval està net.

(12a)

 (103) Don (a Teach): N’hem de parlar d’això.

(12a)

 (104) Teach: Què és?

Bob: Ja ho sé el que és.

(13a)

 (105) Teach (a Don): S’han de parlar les coses.

(16a)

 (106) Teach (a Don): Ja ho sé. Ja ho sé que ho fas.

(18a)

c.17. Focalitzacions

 (107) Don: Sí. Ara vale. Però després què?

(1b)

(108) Don: juga molt bé a cartes.

Teach: No juga bé a cartes, Don.

(5b)

 (109) Teach: M'ho expliques si vols, Don.

(9a)

 (110) Don (a Teach): Sí. Ja el coneixes. El Fletcher no se sap mai.

(6a)

 (110) Bob: I també duia un abric.

Don: Ara ens entenem.
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(8a)

 (112) Don (a Bob): Vull dir que (no ho sé ben bé.) Creiem que està casat.

(11a)

Pseudoclivellada inversa:

(113) Don (a Bob): Aquí es on vull anar a parar.

(2a)

c.18. Construccions de repetició intraoracional 

(114) Teach (a Don): Puta Ruthie, puta Ruthie, puta Ruthie, puta Ruthie, puta 

Ruthie.

(3b)

 (115) Teach (a Don): I jo m’assec. «Hola, hola».

(4a)

 (116) Teach (a Don): I em diu: «Demana’t lo teu». «Demana’t lo teu».

(4a)

 (117) Teach (a Don): ... i sí, sí, sí, ahir vaig perdre una pasta jugant i bla, bla, 

bla.

(5b)

 (118) Don: Segur que acaba venint.

Teach: Ja, ja...

(6a)

 (119) Don:  (Aquesta merda està de moda...)

Teach: (Ja, ja.)

(6b)

  (120) Don: ... sigui com sigui amb aquesta tia hi viu...

Teach: Ja, ja.

(11a)

 (121) Teach (a Don):  Vale, pensa’t-ho, pensa’t-ho.

(12b)
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 (122) Teach (a Don): I què passa si (Déu nos en guard) què passa si de cop i volta 

arriba el tio?

(12b)

 (123) Bob: Ah (Pausa.) Vale, vale.

(14b)

 (124) Teach: (No, no  tant).

(16a)

 (125) Teach: No necessitem aquest paio, Don. No el necessitem. Ja veig 

per on vas, ja ho veig.

[...]

Ja ho veig, ja ho veig.

[...]

Comunica! Comunica!

(17b)

 (126) Teach: Malament, malament, depèn de nosaltres si surt bé o 

malament.

(17b)

c.19. Construccions de repetició supraoracional

 (127) Don (a Bob): I així, què? (Pausa.) Què, Bob?

(1b)

(128) Bob: Ho sento, Donny.

(Pausa.)

Don: Ja.

Bob: Ho sento, Donny.

(1b)

(129) Don (a Bob): Doncs no tornis, Bob. No tornis fins que hagis fet el que has 

de fer.

(1b)
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 (130) Don (a Bob): A mi què m’importa, Bob? A mi què collons m’importa si 

sortia o no sortia?

[...]

Se suposava que tu l’havies de vigilar, aquest tio. Tu el 

vigilaves. O no el vigilaves?

(1b)

 (131) Don (a Bob): Per què? (Pausa.) Per què has anat a la part de darrere?

(1b)

 (132) Don (a Bob): Una cosa compta només, Bob. Els actes compten. (Pausa.) Els 

actes són el que compta.

(1b)

  (133) Don: Tu què vols per menjar? Una magdalena? (A Bob) Porta-li una

magdalena.

Teach: No vull una magdalena.

Don: Porta-li una magdalena i que et donin melmelada.

Teach: Que no vull una puta magdalena.

(4b)

 (134) Bob: No passa res.

Teach: Estic cabrejat.

Bob: No passa res, Teach.

(5a)

 (135) Don: Doncs això. Un tio que el tenim clissat.

Teach: Ah, ja. Un tio.

Don: Sí.

Teach: (Un tio...)

Don: Sí. 

(8b)

 (136) Don: Sí. Ja ho sé. Sí. Vale.

Teach:  Però no em treu la son saber-ho o no saber-ho.

Don: (agafa el telèfon) Sí. Ja ho sé. [...]

(9a)
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 (137) Don: De moment, no. De moment, no ho farem.

(14a)

 (138) Teach: No el necessitem, Don. No necessitem aquest tio.

(17b)

 (139) Teach: Ja ho sé. Ja ho sé que ho fas.

(18a)

Estructures que es repeteixen:

(140) Don: Els té ben posats, el Fletcher.

Bob: Sí

Don: Ho té claríssim, el tio.

Bob: Sí.

(2a)

(141) Don: No, home, no. Em sembla que no era d'ella.

Bob: Ah, no?

Don: Era d'ell el lingot aquell de ferro.

Bob: Ah, sí?

Don: Sí, home. L’hi havia comprat.

Pausa.

Bob: Doncs es va emprenyar molt amb ell.

Don: Ah, sí?

Bob: Sí.

Don: Es va emprenyar amb ell?

Bob: Sí. Perquè li havia robat el lingot de ferro.

Don: Que no li va robar res, Bob.

Bob: Ah, no?

Don: No.

(2b)

(142) Teach: Em volia prendre un cafè, saps?
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Don: Sí.

Teach: I la Grace i la Ruthie estaven esmorzant, bueno, ja havien 

acabat. Hi havia plats i molles i tal i estàvem allà i hem 

començat a xerrar.

Don: Sí.

Teach: A comentar la partida, saps?

Don: Sí.

(3b)

(143) Teach: No menjo mai meló.

Don: Ah, no?

Teach:  No, em fa venir caguera.

Don: Ah, sí?

(5a)

(144) Teach: El Fletch ha vingut?

Don: No.

Teach: Potser es deixa caure més tard, no?

Don: Sí. Ja el coneixes. El Fletcher no se sap mai.

Teach: No.

Don: Un dia es presenta al matí...

Teach:  Sí.

Don: I després es passa deu o quinze dies que no saps on s'ha fotut.

Teach: Sí.

(6a)

(145) Teach: (Quin puto robo)

Don: Sí. Tot si fa o no fa.

Teach: Cada puta cosa?

Don: Sí.

Teach: Hòstia, si encara tingués tot el que vaig llençar...

Don: ...Sí.

(6b)

(146) Don: No és de règim, Teach, és un iogurt.
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Teach: I no és de règim?

Don: No. Sempre n'hi ha hagut.

Teach: De iogurt?

Don: Sí.

Teach: Ah, sí?

Don: Sí.

(7b)

(147) Don: Has vist aquell tio?

Bob: Sí.

Don: El tio de què parlàvem?

Bob: Sí.

Don: Ara, l'has vist?

Bob: Sí. Se'n va a alguna banda.

Don: Ah, sí?

Bob: Sí. Ha ficat una maleta al cotxe.

(8a)

(148) Teach: Aaaaahh, cada dia el foten pitjor.

Don: Sí.

Teach: Aquesta vegada l'han cremat.

Don: Mmmm.

Teach: Hi has d'estar sempre a sobre.

Don: Mmmm.

Teach: Com tot, no?

Don: Mmm-hmm.

Teach: Tens un negoci...

Don: Sí.

Teach: vols que funcioni: hi has d'estar a sobre.

Don: Sí.

(8b)

(149) Teach: Aquests tios em fan venir ganes de follar-me les seves dones.

Don: Sí. No m'estranya.

63



El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

Teach: Puto gilipolles...

Don: (Sí, t'ho juro...)

Teach: Aquest tio és col.leccionista?

Don:  Qui?

Teach: El tio del telèfon.

Don: Sí.

Teach: I l'altre tio?

Don: El que vigilem?

Teach: Sí.

Don: Sí. També.

Teach: I aquest cabró és el que té les monedes.

Don: Sí.

(9b)

(150) Don: Sí, tens raó.

Teach: El tema és el tio de la maleta?

Don: Sí.

Teach: Com l'has trobat?

Don: Aquí.

Teach: Va venir aquí, no?

Don:  Sí.

Teach: (Collons.)

(9b)

 (151) Don: El tema no és aquest. El dia següent torna i es comença a 

passejar per aquí un altre cop. Mira això, mira allò, em parla 

del temps...

Teach: Sí.

Don: I em diu que és el tio que va venir ahir i que es va endur el 

búfal i que a veure si tinc altres articles que li puguin 

interessar.

Teach: Sí.
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Don: I li dic, «De moment, no». I em diu que si em puc posar en 

contacte amb ell si m’arriba alguna cosa. I li dic que sí, «és 

clar» i deixa la tarja i em diu que el truqui si surt algo.

Teach: Mmm-hmm.

Don: Em ve aquí com si jo fos el seu puto porter.

Teach: Mmm.

Don: S’endú la meva moneda i em diu que l’he de trucar si en tinc 

una altra.

Teach: Sí.

Don: Fent-me un favor per venir a la meva botiga.

Teach: Sí. (Pausa.) La gent és la polla.

Don: Com si em fotés un gran favor per venir a la meva botiga.

Teach: Mmm-hmm. (Bueno, ara li tornaràs.)

(10b)

(152) Teach:  A  qui?

Bob: Un tio.

Teach: Ah, sí?

Bob: Sí.

Teach: On viu?

Bob: Per aquí a prop.

Teach: On? Aquí al costat?

Bob: No.

Teach: No?

Bob: Una mica més amunt.

Teach: Ah, sí?

Bob: Sí.

(14a)

(153) Bob:  Gràcies. (Pausa.) Fins després, Teach.

Teach: Fins després, Bobby.

Bob: Fins ara, Donny.

Don: Fins després, Bob.
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(15a)

(154) Teach: (No, no tant.)

Don: (Home, una mica, sí.)

Teach: (És normal, no, també?)

Don:  (Sí.)

Teach: (Seria molt raro no tensar-se una mica. Jo un tio que no es 

tensés en aquesta situació, francament, m'estimo més no 

tenir-lo gaire a la vora.)

Don: (No.)

Teach: (Saps per què t'ho dic, no?)

Don: (Sí.)

Teach: (Doncs això.) Aquestes coses millor deixar-les clares.

Don: Sí.

(16a)

(155) Don: (passa al Teach un llibre molt gruixut sobre monedes) El vaig 

comprar la setmana passada.

Teach: Mmm-hmm.

Don: Alguns preus no estan al dia...

Teach: Mmm-hmm...

Don: ...Això és de plata...

Teach: (mirant el llibre) Mmm-hmm...

(16a)

(156) Don: Li diré al Fletch que vingui amb nosaltres.

Teach: Al Fletch.

Don: Sí.

Teach: Li demanaràs que vingui amb nosaltres?

Don: Sí.

Teach: Ara t'estàs quedant amb mi.

Don: No.

Teach:  No? I per què m'ho dius això?

Don: Lo del Fletch?
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Teach: Sí.

Don: Vull un reforç.

Teach: Vols un reforç a l'equip?

Don: Sí, Vull un reforç.

Teach: I vols portar el Fletch.

Don: Sí.

(17a)

 (157) Teach: Vale. Puta mare, puta mare. Això és l'únic que em preocupa. 

(Pausa.)

I potser tens raó, eh? Podem fer la feina entre tres.

Don: Sí.

Teach: Un vigila que no vingui la poli... es curra un senyal...

Don: Sí.

Teac: Una feina més segura.

Don: Sí.

Teach: Ens ho fem entre tres.

Don: Sí.

(17b)

(158) Teach: Tu, jo i el Fletcher.

Don: Sí.

Teach: Ens repartim la feina. (Pausa.) (Seguretat. Múscul. 
Intel·ligència) Eh?

Don: Sí.

Teach: I això què vol dir? Un repartiment tradicional, no? El 10 és 

per l'Earl i la resta entre tres a parts iguals, no? Així és com 

quedarà la cosa, no?

Don: Sí.

Teach: Vale. Em sembla just. (Pausa.) Perfecte. Doncs, va. Dispara.

Don: El plan?

Teach: Sí.

Don: Vale. (Pausa.) Em quedo aquí, al telèfon...
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Teach:  ...sí...

Don: ...pel Fletcher...

Teach: Sí.

Don: Ens trobem aquí a les deu i mitja/onze.

Teach: (Ens trobem aquí, tots tres...)

Don: Sí. I hi anem. (Pausa.) Vale?

Teach: Sí. A on?

(18a)

c.21. Tendència a l’elisió

 (159) Bob (a Teach): Tallat, Teach?

(4b)

(160) Teach: I a tu què? Com et va anar?

Don: Doncs, no gaire bé.

(5b)

c.22. Lo ponderatiu (no saps lo bé que va!)

 (161) Don (a Bob): Cadascú es preocupa de lo seu. Saps?

(3a)

 (162) Teach (a Don): Estem jugant i quantes vegades m’ho cobro jo, lo meu?

(6a)

 (163) Teach (a Don): Et deus haver fet una idea de lo teu

(16a)

  (164) Don (a Teach): T’hi-ca-gues, lo bona que està.

(11a)

c.23. que expletiu (que véns?)

 (165) Don (a Teach): Que te’l vas deixar aquí?

(6a)

 (166) Teach (a Don): Que estàs cabrejat amb mi?
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(18a)

c.24. usos expandits del pronom interrogatiu què

 (167) Teach (a Don): i això, què val?

(6b)

 (168) Teach (a Don): Tu què diries que val un penic de 1929 amb...?

(16a)

c.25. Enunciats introduïts per la conjunció que amb una funció pragmàtica determinada

 (169) Bob: Com quan li va fotre a la Ruthie el lingot de ferro.

Don: Quin lingot de ferro?

Bob: El que li va fotre aquella vegada.

Don: Quan va ser, això?

Bob: Que el portava a darrere del camió.

Don: No, home, no. Em sembla que no era d'ella.

Bob: Ah, no?

Don: Era d'ell el lingot aquell de ferro.

Bob: Ah, sí?

Don: Sí, home. L’hi havia comprat.

Bob: Doncs es va emprenyar molt amb ell.

Don: Ah, sí?

Bob: Sí.

Don: Es va emprenyar amb ell?

Bob: Sí. Perquè li havia robat el lingot de ferro.

Don:  Que no li va robar res, Bob.

(2b)

 (170) Bob: És que són molt cares.

Don: No et preocupis per això. Tu agafa-les.

Bob: És que no me les puc pagar.

Don: Que no et preocupis, et dic.
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(3b)

 (171) Don: I agafa alguna cosa per menjar. (A Teach.) Tu què vols menjar? 

Una magdalena? (A Bob.) Porta-li al Teach una magdalena.

Teach: No vull una magdalena.

Don: Porta-li una magdalena i que et donin melmelada.

Teach: Que no vull una puta magdalena.

(5a)

 (172) Teach (a Don): I no crec que ningú s’ho prengui malament. (pausa) Que ens 

hi va la pasta, mecagonlaputa.

(5b)

(173) Teach: Em vols explicar de què va la cosa?

Don: (pausa) La cosa?

Teach: Sí. (Pausa.) De què va?

Don: Res, home. Deixa-ho.

Teach: Res? Què són? Joies?

Don: No. Que no és res.

(9a)

 (174) Teach: No? (Pausa.) Perquè ja ho saps que només t'ho pregunto per 

parlar d'algo.

Don: Sí. Ja ho sé. Sí. Vale.

Teach: Però no em treu la son saber-ho o no saber-ho.

Don: (agafa el telèfon) Sí. Ja ho sé. Espera't un moment i t'ho explico.

Teach: M'ho expliques si vols, Don.

Don: Si t'ho vull explicar, Teach.

Teach: Sí?

Don: Sí.

Pausa.

Teach: Bueno, això espero, hòstia. Sí o no? 

Don: Que sí, que sí.

(9a)
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(175) Teach: Tu saps què és, això?

Pausa.

Bob: Sí.

Teach: Què és?

Bob: Ja ho sé el que és.

Teach: Què?

Bob (a Teach): Que sí, que ja ho sé.

(13b)

 (176) Don:  Teach...

Teach: Què?

Don: Ja ho farem després, això.

Bob: T'he de preguntar una cosa.

Teach: Així m'agrada. A veure, què? 

Don: Que ja ho arreglarem després, això.

(13b)

 (177) Teach: I no et preocupis per res.

Don: No ho penso fer.

Teach: No vull ni sentir que estiguis preocupat per cap puta cosa.

Don: Que no, Teach.

(18b)

 (178) Teach: Ens veiem a la nit.

Don: Exacte. Perfecte.

Teach: Ens veiem més tard, eh?

Don: Que sí.
(18b)

D) Lèxic col·loquial  :

d.1. Ús de termes genèrics

d.1.1. Substantius:

Cosa/es: 66
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Cas: 0

Fet: 0

Problema: 3

(179) Teach (a Don): Si algú em vol mal és el seu problema.

(4a)

(180) Teach (a Don): Doncs cap problema.

(5b)

(181) Don: Cap problema, no?

(7a)

Qüestió: 1

Trasto: 0

Bitxo: 0

Tema: 13 (l’afegeixo jo)

Tot: 23 (l’afegeixo jo)

Algo: 6 (l’afegeixo jo)

Alguna cosa: 16 (l’afegeixo jo)

d.1.2. Adjectius:

Bo: 4

 (182) Teach (a Don): El Fletcher és bo jugant a cartes, ell és bo, d'acord.

(5b)

(183) Teach: Quin temps farà per allà fora?

Bob: Bo.

(13a)

(184) Teach: Què tal el teu pastís?

Bob: Molt bo.

(13a)

Dolent: 0

Gran: 1  

(185) Don: Com si em fotés un gran favor per venir a la meva botiga.

(10b)
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Gros: 1

(186) Teach: El cop pot ser gros...

(12a)

Petit: 0

Interessant: 0

Important: 3

(187) Don: És l’àpat més important del dia.

(3a)

(188) Teach: L’important és tenir clara la idea.

(16b)

(189) Don: L’important és que t’ho sàpigues muntar.

(2b)

d.1.3. Adverbis:

Molt: 28

Poc: 1

Massa: 0

Així: 11 (l’afegeixo jo)

d.1.4. Verbs (totes les formes del verb):

Tenir: 62

Agafar: 10

Donar: 20

Posar: 13

Fotre:  25

Fer: 76

d.1.5. Eufemismes que poden ser verbs, adjectius o substantius:

Això: 63

Allò: 5
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d.2. Termes afectius

Don Bob Teach
referint-se a

Bob
referint-se a

Teach
referint-se a

Don
referint-se a

Teach
 referint-se a

Don
referint-se a

Bob
Directe Bobby [4]

Bob [17]
Teach [18]
Walter [1]

Donny [7]
Don [1]

Teach [6] Don [27]
Donny [1]

Bob [4]
Bobby [1]

Indirecte Bobby [3]
Bob [4]

Nano [1]
Xaval [1]

Teacher [1]
Teach [1]

Bobby [3]
Nano [7]
Bob [2]

*Donnie Dubrow

d.3. Augmentatius i diminutius

 [190) Don (a Bob): Em prenc un cafetó... però què menjo?

(3b)

 (191) Teach (a Don): I a fotre numerets de tirar l’esquena endavant.

(5b)

 (192) Don (a Teach): El culet enfundat en uns pantalons.

(11a)

(193) Teach (a Don): Un penic de 1929 amb el careto del Lincoln.

(16a)

 (194) Don (a Teach): Careta. Uns trenta-sis dòlars.

(16b)

 (195) Teach (a Don): No començaré ara a fotre’t tot el rotllo teòric. Pensa-hi tu 

solet.

(17a)

 (196) Teach (a Don): Vols fer una partideta?

(18a)

d.4. Termes de l’argot
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Argot:

Clissar (Don 8b): v. tr. I intr. Veure (incorporat al diccionari Fabra)

Calé (Don 12b, Teach 12b, 15b): masc. Diner (mot popularitzat i admès al diccionari Fabra)

Camp semàntic de robatori:

Negocis (Teach 9b, 11b, 11b, 12a, 17b, 17b, Don 1b, 1b, 2b, 3a, 3a, 3a, 18b)

Robar (Don 3a Teach 11b)

Pasta (Teach 4a, 4a, 5b, 5b, Don 5b)

Poli (Teach 9a, 10a, 17b)

Dos xavos  (Don 10a)

Mangar (Teach 12a)

Camp base (Teach 12b, 12b)

Regatejar (Teach 12b)

Calderilla (Teach 12b)

Pringar (Teach 12b, 15b)

Alarma (Teach 12b)

Gemelos (Teach 13b)

Rereaguarda (Don 17b, Teach 17b)

Reforç (Don 17a, 17a, Teach 17a)

Equip (Teach 17a)

E) Nivell discursiu:

e.1. marcadors interactius i interjeccions

ah  [33]

(197) Bob (a Don): Ah, sí?

(2a)

(198) Bob (a Don): Ah, la Ruthie també?

(2a)

 (199) Bob (a Don): Ah, no?

(2b)

 (200) Bob (a Don): Ah, sí?
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(2b)

 (201) Don (a Bob): Ah, sí?

(3a)

(202) Bob (a Don): Ah, no?

(3a)

 (203) Teach (a Don): Ah, sí?

(4a)

 (204) Don (a Teach): Ah, no?

(5a)

 (205) Don (a Teach): Ah, sí?

(5a)

 (206) Don (a Teach): ... Ah, sí?

(5b)

 (207) Don (a Teach): Ah

(6b)

(208) Don (a Teach): Ah, si algú me’l vol comprar...

(6b)

(209) Teach (a Bob): Ah, no?

(7a)

(210) Teach (a Bob): Ah

(7a)

(211) Teach (a Don): Ah, sí?

(7b)

(212) Don (a Bob): Ah, sí?

(8a)

(213) Teach (a Don): Ah, ja. Un tio.

(8b)

(214) Teach (a Don): Ah.

(9a)

(215) Don (a Teach): Ah, sí

(11a)

(216) Teach (a Don): Ah, sí?
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(11a)

(217) Teach (a Don): Ah, sí?

(12a)

(218) Teach (a Bob) : Ah, sí?

(14a)

(219) Teach (a Bob) : Ah, sí?

(14a)

(220) Bob (a Don): Ah

(14a)

(221) Bob (a Don): Ah

(14b)

(223) Don (a Teach): Ah

(14b)

(224) Don (a Teach): Ah, no?

(15b)

(225) Teach (a Don): Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
(16b)

(226) Don (a Teach): Ah, no?
(17b)

oi [1]

(227) Don (a Teach): (Saps que podem estar parlant de molts calés, oi?)

(12b)

eh [16]

(228) Don (a Bob): Vale, Bob. Ho sento però no anem bé, eh?

(1b)

(229) Bob (a Don): (No, eh?)

(2a)

(230) Bob (a Don): No, eh?

(2b)

(231) Teach (a Don): No em foto on no em demanen, jo, eh?

(4a)

(332) Teach (a Don): I mira que em porto bé amb tothom, jo, eh?
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(4a)

(233) Don (a Teach): Vull dir que, no t'ho prenguis malament, eh?

(4b)

(234) Teach (a Don) : No hi estic en contra, eh?

(5b)

(235) Teach (a Don):  La mateixa merda de sempre, eh?

(6a)

(236) Don (a Teach): Sí. I li dic (flipa, eh?)

(10a)

(237) Teach (a Don):  Sí, eh?

(11a)

(238) Teach (a Don): Doncs que em sembla que no em fico on no em demanen, 

eh?

(11b)

(239) Teach (a Don): Sí, i em sap greu, Don. I t'admiro, eh?

(11b)

(240) Teach (a Bob): Tu creus que potser sí, eh?

(13a)

(241) Teach (a Don): I potser tens raó, eh?

(17b)

(242) Teach (a Don): Ens repartim la feina. (Pausa.) (Seguretat. Múscul. 

Intel·ligència) Eh?

(18a)

(243) Teach (a Don): Ens veiem més tard, eh?

(18b)

saps? [9]

(244) Don (a Bob): El que passa és que intento que aprenguis alguna cosa, 

saps?

(2a)

(245) Don (a Bob): Cadascú es preocupa de lo seu. Saps?

(3a)
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(246) Teach (a Don): Em volia prendre un cafè, saps?

(3b)

(247) Teach (a Don): A comentar la partida, saps?

(4a)

(248) Don (a Teach): Com ara. Van fer pintes i raspalls... saps?

(6b)

(249) Don (a Teach): Tothom hi va comprar algo per portar-li a, jo què sé, la 

seva tia, saps?

(6b)

(250) Don (a Teach): Saps?

(9a)

(251) Teach (a Don): De vegades s'és massa lleial, saps?

(11B)

(252) Teach (a DON): Però el Bobby també té els seus interessos, saps?

(12a)

no? [23]

(253) Teach (a Don): Això, no? I jo m'assec. "Hola, hola". I agafo un tros de 

torrada del plat de la Grace...

(4a)

(254) Teach (a Don): Estem entre amics, no?

(4a)

(255) Teach (a Don): Ahir? Tu hi eres, no?

(5b)

(256) Teach (a Don): (Saps què vull dir, no?)

(5b)

(257) Teach (a Don):  Potser es deixa caure més tard, no?

(6a)

(258) Teach (a Don): Roba també, no?

(6b)

(259) Don (a Bob): (Cap problema, no?)

(7a)
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(260) Teach (a Don): Com tot, no?

(8b)

(261) Teach (a Don): Estem xerrant, no?

(9a)

(262) Teach (a Don): Va venir aquí, no?

(9b)

(263) Don (a Teach): ...el tio va mirant, no?

(10a)

(264) Teach (a Don): Sí, no?

(10b)

(265) Bob (a Don): Podríem fer que el tracte fos aquest, no?

(14b)

(266) Don (a Bob): Saps què vull dir o no?

(14b)

(267) Teach (a Don): Que ja que hi entrem ho podríem fer en sèrio, no? Ens hi 

deixem una mica els ous, no?

(15b)

(268) Teach (a Don): (Saps per què t'ho dic, no?)

(16a)

(269) Teach (a Don): I és fiable, no, això?

(16a)

(270) Don (a Teach): Ja. No em pots contestar, no, Teach?

(17a)

(271) Teach (a Don): Estem parlant de negocis, no?

(17b)

(272) Teach (a Don): Un repartiment tradicional, no? El 10 és per l'Earl i la resta 

entre tres a parts iguals, no? Així és com quedarà la cosa, no?

(18a)

bueno [13]

(273) Bob: Doncs estava molt emprenyada amb ell...
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Don: Bueno,  sí.  Pot ser  que estigués emprenyada amb ell,  Bob.  

Però la cosa és que era un tema de negocis. I els 

negocis van així.

(3a)

(274) Teach (a Don): I la Grace i la Ruthie estaven esmorzant, bueno, ja havien 

acabat.

(3b)

(275) Teach: Però jo no t'he dit que no li diguessis res?

Bob: Bueno, és que m'ha preguntat ella.

(7a)

(276) Teach (a Don): Bueno, això espero, hòstia. Sí o no?

(9a)

(277) Teach (a Don): Bueno, vale.

(9a)

(278) Teach (a Don): Bueno, i què? A prendre pel cul.

(10b)

(279) Don: Com si em fotés un gran favor per venir a la meva botiga.

Teach: Mmm-hmm. (Bueno, ara li tornaràs.)

(10b)

(280) Don: Aquí?

Teach: Bueno, sí... aquest és el camp base.

(12b)

(281) Teach: Ja ho sé. No m'hi fotria si estiguéssim parlant de calderilla.  

(Pausa.) Va, digues.

Don: Bueno. Espera't un moment. N'hem de parlar d'això.

(12b)

(282) Bob: Aquesta vegada me l'han cobrat. El que no sé és si me l'han 

cobrat l'altra vegada, Donny.

Don: Bueno, és igual.

(13a)

(283) Bob: No ho sé.
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Teach:  Bueno, però tu què creus?

(13a)

(284) Bob:  En necessito cinquanta, Donny.

Don:  Bueno. Jo te'n dono quaranta.

(14a)

(285) Teach: Que ja que hi entrem ho podríem fer en sèrio, no? Ens hi 

deixem una  mica el ous, no? A prendre pel cul. Si ho fem  

fem-ho bé, si no no ho fem.

Don:  ...bueno...

(15b)

Ei [4]

(286) Don (a Teach): No, ei, no. Ja l'entenc, és clar.

(9b)

(287) Teach: Ei, Bob.

Bob:  ei, Teach.

(12b)

(288) Teach (a Don):  Ei, no m'havies dit que hauria de passar un examen...

(17a)

Collons [12]

(289) Don (a Bob): Collons, va guanyar quatre-cents dòlars.

(2a)

(290) Don (a Bob): Sí, collons.

(2b)

(291) Don (a Bob): Collons si n’ha après.

(2b)

(292) Don (a Bob): És clar, collons.

(3b)

(293) Teach (a Don): Collons, però si tu ja ho has vist, com juga...

(5b)
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(294) Teach (a Don): Collons, el meu pare guardava un munt de coses...

(7a)

(295) Teach (a Don): I tots els juguets del pati, collons

(7a)

(296) Don (a Teach): Collons

(8b)

(297) Teach (a Don): Collons

(9b)

(298) Don (a Teach): Collons

(10b)

(299) Teach (a Don): Collons

(17b)

(300) Teach (a Don): Collons, no, tio.

(18a)

tio [6]

(301) Teach (a Don): Seria milionari, tio

(6b)

(302) Teach (a Don): Clar, tio. Puta mare

(10a)

(303) Teach (a Don): Però et donaré un pista, tio

(12b)

(304) Teach (a Don): No et passis, tio

(17a)

(305) Teach (a Don): Collons, no, tio

(18a)

(306) Teach (a Don): Sí, tio, sí
(18b)

És clar [8]
(307) Don (a Bob): És clar, collons

(3b)

(308) Don (a Telf): Aquelles coses... antigues, és clar.
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(9a)

(309) Don (a Telf): Ja l’entenc, és clar.

(9a)

(310) Don (a Teach): Sí, és clar.

(10a)

(311) Teach (a Don): Clar, tio.

(10a)

(312) Teach (a Don): Estava clar.

(10b)

(313) Don (a Teach): I li dic que sí, «és clar»

(10b)

(314) Teach (a Don): Sí, és clar.

(16a)

A veure [9]

(315) Don (a Bob): A veure, doncs.

(3b)

(316) Teach (a Don): A veure si cau...

(4a)

(317) Don (a Teach): I que a veure si tinc altres articles

(10b)

(318) Teach (a Don): A veure

(11b)

(319) Teach (a Don): A veure, què?

(13b)

(320) Don (a Bob): A veure

(14b)

(321) Teach (a Don): Digues, a veure

(16b)

(322) Teach (a Don): A veure
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(16b)

(323) Teach (a Don): A veure

(18a)

Hòstia [4]

(324) Teach (a Don): Quina merda, hòstia!

(4a)

(325) Teach (a Don): Hòstia

(6b)

(326) Don (a Teach): Hòstia

(7a)

(327) Teach (a Don): Hòstia

(17b)

Home [7]

(328) Don (a Bob): No, home, no.

(2b)

(329) Don (a Bob): Sí, home

(3a)

(330) Don (a Teach): Perquè estàs cabrejat, home.

(4b)

(331) Don (a Teach): Res, home.

(9a)

(332) Don (a Teach): Home, a veure el tio entra aquí...

(10b)

(333) Teach (a Don): Desperta’t, home.

(15b)

(334) Don (a Teach): Home, una mica, sí.

(16a)
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Vale [37]

(335) Don (a Bob): Vale, Bob. Ho sento però no anem bé, eh?

(1b)

(336) Bob (a Don):  Vale

(1b)

(337) Don (a Bob): Sí. Ara vale. Però després què?

(1b)

(338) Don: El que passa és que intento que aprenguis alguna cosa, saps?

Bob: vale

(2a)

(339) Teach (a Don): Entro al Riverside a prendre un cafè, vale?

(3b)

(340) Don: Perquè estàs cabrejat, home.

Teach: Vale, puta mare, ets un geni.

(4a)

(341) Bob: tallat, Teach?

Teach: no

Bob: com?

Teach: sol

Bob: vale

(4b)

(342) Teach: Digue’ls que et posin una ració de bacon, molt sec, cruixent.

Bob: vale

Teach: digues que és per mi. Te’n posaran més.

Bob: vale.

(5a)

(343) Don: I el iogurt natural, si en tenen.

Bob: vale

(5a)

(344) Teach (a Don): D’acord. Però són coses diferents, vale?

(5b)
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(345) Teach: vols fer una partida?

Don: després, potser.

Teach: vale.

(7a)

(346) Don: és molt sa.

Teach: vale, vale.

(7b)

(347) Don: Què portava?

Bob: Coses. Roba de viatge.

Don: Vale.

(8a)

(348) Teach: Perquè ja saps que només t’ho pregunto per parlar d’algo.

Don: Sí. Ja ho sé. Sí. Vale.

(9a)

(349) Don: Espera’t un moment, però, que he de fer la trucada.

Teach: Bueno, vale. I de què va? De joies?

(9a)

(350) Don: No. Només m’ho vull pensar un moment.

Teach: Vale, pensa’t-ho, pensa’t-ho.

(12b)

(351) Don: Que ja ho arreglarem després, això.

Teach: Vale, vale.

(13b)

(352) Don: Vull dir que te’n dono vint-i-cinc i tu te’n oblides del tema.

Bob: Jo me n’oblido.

Don: Sí

Bob: Ah. (pausa) Vale, vale.

(14b)

(353) Don: Com si no hagués passat mai.

Bob: Vale.

(14b)
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(354) Bob: Vindré més tard.

Don: Vale.

(15a)

(355) Teach: Un home es presenta aquí, ben vestit... (amb un maletí?)

Don: No.

Teach: Vale. Entra en una botiga com aquesta buscant monedes.

(15b)

(356) Teach: S’ha de saber en quines condicions està.

Don:  Vale. En quines condicions?

(16b)

(357) Don: Digues-m’ho tu, doncs.

Teach: Vale. T’ho poso fàcil.

(16b)

(358) Teach: Tu què creus?

Don: Més.

Teach: No.

Don: Vale, doncs així... divuit amb seixanta.

Teach: No.

Don: Vale, em rendeixo.

(16b)

(359) Teach: Ja ho veurem quan siguem allà.

Don: Vale, però jo et pregunto per on podria ser.

(17a)

(360) Don: Només dic que si alguna cosa surt malament...

Teach:  Malament, malament, depèn de nosaltres si surt bé o 
malament. Vale, però què collons! Aquest puto negoci és teu. 
I tu tries i ningú t’ho discuteix.

(17b)

(361) Don: Sí

Teach: Vale, doncs així de puta mare.

(17b)
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(362) Don: N’estic segur, Teach.

Teach: Vale. Puta mare, puta mare.

(17b)

(363) Teach: El 10 és per l’Earls i la resta entre tres parts iguals, no? Així és 
com quedarà la cosa, no?

Don: Sí.

Teach: Vale. Em sembla just. (Pausa) Perfecte. Doncs, va. Dispara.

Don: El plan?

Teach: Sí.

Don: Vale (pausa) Em quedo aquí, al telèfon...

(18a)

(364) Teach: Ens trobem aquí, tots tres...

Don: Sí. I hi anem. (Pausa). Vale?

Teach: Sí. A on?

Don: Aquí. A la cantonada.

Teach: Vale.

(18a)

(365) Teach: Si hi hagués alguna cosa estaré a l’hotel.

Don: Vale.

Teach: I si no hi sóc és que he sortit a buscar un cafè però torno en 
dos minuts.

Don: Vale

(18a)

Bon dia [4]
(366) Teach (a Bob): Bon dia

(3a)

(367) Bob (a Teach): Bon dia, Teach

(3a)

(368) Teach (a Don i Bob): Bon dia

(3b)

(369) Bob (a Teach): Bon dia, Teach
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(3b)

Adéu [3]

(370) Don (a Telf): Adéu

(9b)

(371) Teach (a Don): Adéu

(18b)

(372) Don (a Teach): Adéu

(18b)

Gràcies [3]

(373) Teach (a Bob): Gràcies

(5a)

(374) Teach (a Bob): Gràcies

(5a)

(375) Bob (a Teach): Gràcies

(15a)

Mira [1]

(376) Teach (a Don): Sí, home, mira

(7a)

Fins després/Fins ara [4]

(377) Bob (a Teach): Fins després, Teach

(15a)

(378) Teach (a Bob): Fins després, Bobby

(15a)

(379) Bob (a Don): Fins ara, Donny

(15a)

(380) Don (a Bob): Fins després, Don
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(15a)

D’acord [8]

(381) Teach (a Don): Ell és bo, d’acord

(5b)

(382) Teach (a Don): D’acord

(5b)

(383) Don (a Bob): ...alguna cosa per menjar, d’acord?

(8a)

(384) Bob (a Don): d’acord

(8a)

(385) Don (a Telf): D’acord

(9b)

(386) Teach (a Don): D’acord

(15a)

(387) Teach (a Don): Doncs no la perdem, d’acord?

(15b)

(388) Teach (a Don): D’acord?

(15b)

Hola [2]

(389) Teach (a Don): Això, no? I jo m'assec. "Hola, hola". I agafo un tros de 

torrada del plat de la Grace...

(4a)

De res [2]

(390) Bob (a Teach): De res

(5a)

(391) Don (a Teach): Res, home.

(9a)
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Perdona [2]

(392) Teach (a Bob): Perdona, Bob.

(5a)

(393) Teach (a Don): Perdona.

(12b)

Va [13]

(394) Don (a Bob): I no diguis més que ho sents, va, que no estic emprenyat amb 

tu.

(2a)

(395) Don (a Bob): Va, netegem això.

(2a)

(396) Don (a Teach): Va, que envio el Bobby al Riverside.

(4b)

(397) Don (a Teach): Va, Teach, què vols prendre?

(4b)

(398) Don (a Teach): Va, home, que hi ha d’anar igualment.

(4b)

(399) Bob (a Teach): Va, Teach. Menja alguna cosa.

(5a)

(400) Teach (a Don): Va, digues.

(12b)

(401) Teach (a Don): Doncs, va. Parlem-ne una mica més.

(12b)

(402) Teach (a Don): O sigui que va, comencem.
(15a)

(403) Teach (a Don): Va, Don, planegem-ho bé.

(15b)

(404) Teach (a Don): Va, no et facis mala sang.

(15b)
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(405) Teach (a Don): Plega l’agenda, va.

(17b)

(406) Teach (a Don): Doncs, va. Dispara.

(18a)

I tant [2]

(407) Don (a Bob): Sí, i tant.

(2b)

(408) Don (a Bob): I tant. Sí.

(2b)

Veus [3]

(409) Don (a Bob): Ho veus on vull anar a parar?

(3b)

(410) Don (a Teach): Veus, això és el que et deia

(4a)

(411) Teach (a Don): Veus perquè t’ho dic, Don.

(16b)

  Mmm-hmm mm-hmm/mmm/mm [23]

(412) Don:  Vull dir que... és una tia que et tracta bé.

Bob:  Mmm. I com ho va fer?

(2b)

(413) Teach: això, no? I jo m'assec. "Hola, hola". I agafo un tros de 

torrada del plat de la Grace...

Don: Mmm-hmm.

(4a)
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(414) Teach: Ahir? Tu hi eres, no? (Pausa.) I a tu què? Com et va anar?

Don:  Doncs, no gaire bé.

Teach: Mmm.

(5b)

(415) Don: Com ara. Van fer pintes i raspalls... saps? Raspalls amb el sello 

aquest.

Teach: Sí, ja. També feien... mm... què?

(6b)

(416) Teach: Seria milionari, tio. Estaria fotent un creuer per Europa.

Don: Mmm-hmm.

(6b)

(417) Don: Mmm... (El vols?)

Teach: No.

(6b)

(418) Teach: (Al sòtano...)

Don:  (Mm-hmm.)

(7a)

(419) Bob: I duia una maleta... (Don fa que sí amb el cap.) I puja al cotxe...

Don: Mmm-hmm.

(8a)

(420) Teach: Aquesta vegada l'han cremat.

Don: Mmmm.

 Teach: Hi has d'estar sempre a sobre.

 Don: Mmmm.

Teach: Com tot, no?

 Don: Mmm-hmm.

(8a)

(421) Teach: És un one-man show.

Don: Mmm-hmm.

(8a)

94



El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

(422) Don: Del mil nou-cents no sé quants. (No ho sé. No sabia ni que hi 

era...) 

 Teach: Mmm-hmm.

Don: ... em diu: ‘Què valdria, això?’

Teach: Mmm-hmm...

(10a)

(423) Don: Sí, exacte, això. I el tio s'ho pensa un minut i em diu que 

continuarà fent una ullada.

Teach: Mmm-hmm.

(10a)

(424) Don: Espera. I jo li dic: "Noranta-cinc".

Teach: Mmm-hmm.

(10b)

(425) Don: I li dic, ‘De moment, no’. I em diu que si em puc posar en 

contacte amb ell si m’arriba alguna cosa. I li dic que sí, «és 

clar» i deixa la tarja i em diu que el truqui si surt algo.

Teach: Mmm-hmm.

Don:  Em ve aquí com si jo fos el seu puto porter.

Teach: Mmm.

(10b)

(426) Don: Com si em fotés un gran favor per venir a la meva botiga.

Teach: Mmm-hmm. (Bueno, ara li tornaràs.)

(10b)

(427) Don: És una cosa que es fa servir a la matança del porc per 

separar-los les potes i que surti tota la sang.

Teach: Mmmm.

(12a)

(428) Don: El vaig comprar la setmana passada.

Teach: Mmm-hmm.

Don: Alguns preus no estan al dia...

Teach: Mmm-hmm...

Don: ...Això és de plata...
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Teach: (mirant el llibre) Mmm-hmm...»

(16a)

E.2) Rutines de parla, seqüències fixes o fossilitzades:

Per les rutines de parla que també són interjeccions vegeu l’apartat anterior, en què ja consten,

com a interjeccions. Això és: oi, eh, saps?, no?, bueno, ei, collons, és clar, a veure, hòstia, home, vale, bon

dia, adéu, gràcies, mira, fins ara, fins després, d’acord, hola, de res, perdona, va, i tant, veus.

Altres rutines de parla7:

(429) Don (a Bob): sí, ja

(1b)

(430) Bob (a Don): Ho sento

(1b)

(431) Don (a Bob): Què collons hi fots aquí?

(1b)

(432) Don (a Bob): Sí, ja

(1b)

(433) Don (a Bob): I [a mi què [collons] m’importa], Bob?»

(1b)

(434) Don (a Bob): [A mi què [collons] m’importa] si sortia o no sortia?

(1b)

(435) Don (a Bob): Vale, Bob. Ho sento però no anem bé, eh?

(1b)

(436) Bob (a Don): Ho sento

(2a)

7Marco amb claudàtors quan en un mateix exemple hi ha dues o més rutines de parla.

96



El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

(437) Bob (a Don): Ah, sí?

(2a)

(438) Bob (a Don): Juga molt bé a cartes

(2a)

(439) Don (a Bob): Vull dir que

(2a)

(440) Bob (a Don): Ah, sí?

(2b)

(441) Don (a Bob): Vull dir que

(2b)

(442) Don (a Bob): Mecagonlaputa, ja tens raó, ja

(2b)

(443) Bob (a Don): Sí, ja

(2b)

(444) Bob (a Don): Juga molt bé a cartes

(2b)

(445) Bob (a Don): ja

(3a)

(446) Don (a Bob): Ah, sí?

(3a)

(447) Don (a Bob): [Què [collons] importa] si tens gana o no tens gana?

(3a)

(448) Don (a Bob): M’és igual

(3b)

(449) Bob (a Don): Ho sento, Donny

(3b)

(450) Don (a Bob): Que ja ho veurem

(3b)

(451) Don (a Bob): Molt bé, doncs jo te les pago

(3b)
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(452) Bob (a Don): Molt bé

(3b)

(453) Don (a Bob): Molt bé

(3b)

(454) Don (a Teach): ja

(3b)

(455) Don (a Teach): vull dir que

(4a)

(456) Teach (a Don): O el que sigui...

(4a)

(457) Teach (a Don): És o no és, Don?

(4a)

(458) Teach (a Don:) Ah, sí?

(4a)

(459) Teach (a Don): Quina [merda], [hòstia]!

(4a)

(460) Teach (a Don): És o no és?

(4a)

(461) Teach (a Don): Em dol d’una manera que [no sé què [collons] fer]

(4a)

(462) Teach (a Don): Però, ho sento, Don...

(4b)

(463) Teach (a Don): Jo per aquí no hi passo

(4b)

(464) Teach (a Don): Si em sembla molt bé que parlin

(4b)

(465) Teach (a Don): Tens raó

(5a)

(466) Don (a Teach): Ah, sí?

(5a)
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(467) Bob (a Teach): No passa res

(5a)

(468) Bob (a Teach): No passa res, Teach

(5a)

(469) Teach (a Don): Me la sua

(5a)

(470) Teach (a Don): I que et donin pel cul. M’entens?

(5b)

(471) Don (a Teach): No, ja ho sé

(5b)

(472) Don (a Teach): ... Ah, sí?

(5b)

(473) Teach (a Don): [Saps què vull dir], [no]?

(5b)

(474) Teach (a Don): Això és el que vull dir, Don

(5b)

(475) Teach (a Don): Vull dir que

(5b)

(476) Teach (a Don): I no vull dir que

(5b)

(477) Teach (a Don): T’ho juro

(5b)

(478) Teach (a Don): Ja ho sé, ja ho sé

(5b)

(479) Don (a Teach): Juga molt bé a cartes

(5b)

(480) Teach (a Don): Amb aquest collons d’actitud

(5b)

(481) Teach (a Don): [I tu què? ][Què hi ha de nou?]

(6a)

99



El llenguatge col·loquial d’American Buffalo

(482) Teach (a Don): ja, ja...

(6a)

(483) Don (a Teach): Em sembla

(6b)

(484) Don (a Teach): Jo què sé

(6b)

(485) Teach (a Don): I una merda

(6b)

(486) Don (a Teach): T’ho juro

(6b)

(487) Teach (a Don): Vull dir si

(6b)

(488) Teach (a Don): Sí, ja ho sabia

(6b)

(489) Teach (a Don): Sí, ja

(6b)

(490) Teach (a Don): ja, ja

(6b)

(491) Teach (a Don): Què dius?

(6b)

(492) Teach (a Don): No ho sé

(7a)

(493) Teach (a Don): No ho sé

(7a)

(494) Don (a Bob): I què?

(7a)

(495) Don (a Bob): Molt bé, Bob

(7a)

(496) Teach (a Bob): Sí, molt bé, Bob

(7b)
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(497) Teach (interior): (Toca’t els ous)

(7b)

(498) Teach (a Don): Ah, sí?

(7b)

(499) Don (a Bob): Et sap greu?

(7b)

(500) Don (a Bob): Et sap greu?

(8a)

(501) Don (a Bob): Ah, sí?

(8a)

(502) Don (a Bob): Molt bé

(8a)

(503) Don (a Bob): Molt bé

(8a)

(504) Don (a Bob): Saps què et vull dir?

(8a)

(505) Bob (a Don): Molt bé

(8a)

(506) Don (a Teach): [No res...] [pots comptar]

(8b)

(507) Don (a Teach): Doncs això

(8b)

(508) Teach (a Don): Vull dir que

(8b)

(509) Teach (a Don): Ah, ja, un tio

(8b)

(510) Don (a Teach): Les dotze, ja

(8b)

(511) Teach (a Don): Sí o no?

(9a)
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(512) Don (a Teach): Molt bé

(9a)

(513) Don (a Teach): Sí. Ja ho sé

(9a)

(514) Teach (a Don): Perquè ja ho saps que només t’ho pregunto...

(9a)

(515) Don (a Teach): Espera’t un moment i t’ho explico

(9a)

(516) Don (a Teach): Espera’t un moment, però, que he de fer aquesta trucada

(9a)

(517) Don (a Teach): Sí, espera’t un moment, que he de trucar

(9a)

(518) Don (a Teach): Sí. Ja ho sé

(9a)

(519) Don (a Telèfon): Ja l’entenc, és clar

(9a)

(520) Don (a Teach): Sí, t’ho juro

(9b)

(521) Teach (a Don): A tu què t’importa?

(9b)

(522) Don (a Teach): Sí, tens raó

(9b)

(523) Don (a Teach): Què collons

(10a)

(524) Teach (a Don): Toca’t els ous

(10a)

(525) Teach (a Don): Ja...

(10a)

(526) Don (a Teach): Mil no-cents no sé quants

(10a)
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(527) Don (a Teach): No ho sé

(10a)

(528) Teach (a Don): Al tanto amb el negoci

(10a)

(529) Don (a Teach): T’ho juro

(10a)

(530) Teach (a Don): No, no, si tens raó

(10a)

(531) Teach (a Don): I què collons era, aquesta moneda?

(10b)

(532) Don (a Teach): Què collons

(10b)

(533) Don (a Teach): Què t’hi jugues

(10b)

(534) Don (a Teach): No ho sé

(10b)

(535) Don (a Teach): Segur que sí

(10b)

(536) Teach (a Don): [Bueno], [i què?]

(10b)

(537) Don (a Teach): Em sembla que sí

(11a)

(538) Don (a Teach):  Ah, sí

(11a)

(539) Teach (a Don): Ah, sí?

(11a)

(540) Don (a Teach): Ho està fent molt bé

(11a)

(541) Don (a Teach): Ja hi pots comptar

(11a)
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(542) Teach (a Don): ja, ja

(11a)

(543) Don (a Teach): Vull dir que

(11a)

(544) Teach (a Don): Ja saps que li tinc apreci

(11a)

(545) Teach (a Don): Sí, ja ho veig

(11a)

(546) Teach (a Don): Ja saps què vull dir

(11b)

(547) Teach (a Don): El que et vull dir és que

(11b)

(548) Teach (a Don): Tu ja saps el que en penso, jo

(11b)

(549) Teach (a Don): L’únic que vull dir és que

(11b)

(550) Teach (a Don): Espera’t un moment

(11b)

(551) Don (a Teach): Ja saps que no m’agrada parlar-ne, d’això

(11b)

(552) Teach (a Don): A veure

(11b)

(553) Don (a Teach) El què?

(11b)

(554) Teach (a Don): Sí, i em sap greu, Don

(11b)

(555) Teach (a Don): I t’admiro, eh? De veritat

(11b)

(556) Teach (a Don): De què collons estem parlant?

(11b)
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(557) Teach (a Don): Ho sento

(11b)

(558) Teach (a Don): Però el que tu tens entre mans és una feina de veritat

(11b)

(559) Teach (a Don): Em sembla

(12a)

(560) Teach (a Don):  Ah, sí?

(12a)

(561) Teach (a Don): I això, què collons és?

(12a)

(562) Don (a Teach): Ja ho saps que el xaval està net

(12a)

(563) Teach (a Don): Déu nos en guard

(12b)

(564) Don (a Teach): I s’ho curra de veritat

(12b)

(565) Teach (a Don): Ja ho sé

(12b)

(566) Teach (a Don): No saps ni què collons hi ha allà

(12b)

(567) Teach (a Don): Em pensava que ja n’estàvem parlant

(12b)

(568) Don (a Teach): Espera’t un moment

(12b)

(569) Teach (a Don): Tu ja et pots anar fotent..

(12b)

(570) Don (a Teach): Només m’ho vull pensar un moment

(12b)

(571) Don (a Bob): [Bueno], [és igual]

(13a)
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(572) Bob (a Teach): No ho sé

(13a)

(573) Bob (a Teach): ja ho sé el que és

(13a)

(574) Teach (a Don): Em sembla que

(13a)

(575) Bob (a Teach): Que sí, que ja ho sé

(13b)

(576) Don (a Teach): Ja ho farem després, això

(13b)

(577) Don (a Teach): Ja ho arreglem després, això

(13b)

(578) Don (a Bob): Em sembla que

(14a)

(579) Teach (a Bob) : Ah, sí?

(14a)

(580) Teach (a Bob): Ah, sí?

(14a)

(581) Teach (a Bob): És o no és?

(14a)

(582) Don (a Bob): Saps què?

(14a)

(583) Don (a Bob): ja t’ho he dit

(14a)

(584) Bob (a Don): Em sembla que no

(14b)

(585) Don (a Bob): Saps què et vull dir?

(14b)

(586) Don (a Bob): Vull dir que
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(14b)

(587) Don (a Bob): Saps què vull dir o no?

(14b)

(589) Don (a Bob): Vull dir que

(14b)

(590) Don (a Bob): [O sigui ]que m’entens [el que et vull dir]

(14b)

(591) Don (a Bob): Tens tota la raó

(15a)

(592) Don (a Teach): El què?

(15a)

(593) Don (a Teach): El què?

(15a)

(594) Teach (a Don): És clar que ho sabem

(15a)

(595) Don (a Teach): Primer de tot

(15a)

(596) Teach (a Don): No, ja ho sé

(15b)

(597) Teach (a Don): Però l’únic que dic és que vull que

(15b)

(598) Don (a Teach): Tens raó

(15b)

(599) Teach (a Don): Vull dir que

(15b)

(600) Don (a Teach): No ho sé

(15b)

(601) Teach (a Don): Vull dir que

(15b)

(602) Don (a Teach): No ho sé
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(15b)

(603) Teach (a Don): Doncs això

(16a)

(604) Teach (a Don): ja

(16a)

(605) Don (a Teach): Què vols dir?

(16a)

(606) Teach (a Don): Saber de què collons estàs parlant

(16a)

(607) Teach (a Don): Que el donin pel cul

(16b)

(608) Teach (a Don): [Digues], [a veure]

(16b)

(609) Teach (a Don): S’ha de saber de què collons s’està parlant

(16b)

(610) Don (a Teach): I una merda

(16b)

(611) Teach (a Don): T’ho juro

(16b)

(612) Don (a Teach): I jo [què [collons] sé]?

(16b)

(613) Teach (a Don): I jo [què [collons] sé]?

(16b)

(614) Teach (a Don): O algo així

(16b)

(615) Don (a Teach): ja

(16b)

(616) Teach (a Don): Ja ho veurem

(17a)

(617) Teach (a Don): Ja ho veurem
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(17a)

(618) Don (a Teach): Ja

(17a)

(619) Don (a Teach): Ja hi estic pensant

(17a)

(620) Teach (a Don): [Ja] veig per on vas. [Ja ho veig]

(17b)

(621) Teach (a Don): Ja ho entenc

(17b)

(622) Teach (a Don): Ja ho veig, ja ho veig

(17b)

(623) Teach (a Don): Però què collons!

(17b)

(624) Don (a Teach): Ho sento, Teach

(17b)

(625) Don (a Teach): Molt bé

(18a)

(626) Don (a Teach): [Ja ho sé], [ja ho sé] que ho fas

(18b)

(627) Don (a Teach): Ja ho sé

(18b)

e.5. Renecs, eufemismes i disfemismes

e.5.1.  Renecs

(628) Don (a Bob): Què collons hi fots aquí?

(1b)

(629) Don (a Bob): A mi què collons m’importa
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(1b)

(630) Don (a Bob): La resta a prendre pel cul

(1b)

(631) Don (a Bob): Agafada pels collons

(2a)

(632) Don (a Bob): Puteria. Puteria i talent i els collons per a treure’n les teves 

pròpies conclusions.

(2a)

(633) Don (a Bob): Collons, va guanyar quatre-cents dòlars.

(2a)

(634) Don (a Bob): Sí, collons

(2b)

(635) Don (a Bob): Collons si n’ha après!

(2b)

(636) Don (a Bob): Hi has de fotre collons

(2b)

(367) Bob (a Don): Com quan li va fotre a la Ruthie el lingot de ferro

(2b)

(638) Bob (a Don): El que li va fotre aquella vegada

(2b)

(639) Don (a Bob): I la resta és merda pura

(3a)

(640) Don (a Bob): Què collons importa si tens o no tens gana?

(3a)

(641) Don (a Bob): No em toquis els collons, Bob.

(3b)

(642) Don (a Bob): És clar, collons. I a tu no et faria cap mal fotre’t unes 

vitamines.

(3b)

(643) Teach (a Don): Puta Ruthie, puta Ruthie, puta Ruthie, puta Ruthie.
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(3b)

(644) Teach (a Don): La puta Ruthie

(3b)

(645) Teach (a Don): una merda de tros de torrada[...]I tothom calla com una 

puta[...] Un puto sandvitx de rosbif [...]  Mecagonlaputa [...]  

Com un gilipolles [...] O s’ha deixat els ous a les carreres o 

s’ha fotut malalt.

(4a)

(646) Teach (a Don): La boca d’una puta vaca bollera ignorant viciosa i 

desagraïda.

(4a)

(647) Teach (a Don): A veure si cau un puto totxo quan surtin a passejar i els obre 

el cap. Quina  merda,  hòstia!  Mira,  me cago en cada  puta 

vegada que m’he fotut una torrada amb elles en aquest bar de

merda [...] al capullo aquest[...] no sé què collons fer.

(4a)

(648) Teach (a Don): Vale, puta mare, ets un geni.

(4b)

(649) Teach (a Don): M’han tractat com un gilipolles i les gilipolles són elles. 

(Pausa) A aquest tipus de gent se’ls ha d’ensenyar a hòsties.

(4b)

(650) Teach (a Don): És un antro de gilipolles, allò...

(4b)

(651) Teach (a Don): Que no vull una  puta magdalena.

(5a)

(652) Teach (a Don): Em fa venir caguera.

(5a)

(653) Teach (a Don): Me la sua, francament... (Pausa.) Filla de puta. (Pausa) Està 

podrida de cap a peus la puta vaca dels collons.

(5a)
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(654) Teach (a Don): la filla de puta en va treure, com a mínim, dos-cents.

(5b)

(655) Teach (a Don): És una gorrona. És un camionero i juga com una dona. [...] 

Collons, però si tu ja ho has vist, com juga.

(5b)

(656) Teach (a Don): I sempre amb l’altra porca enganxada al cul.

(5b)

(657) Teach (a Don): I a fotre numerets de [...] Les filles de puta foten trampes.

(5b)

(658) Teach (a Don): Mecagonlaputa [...] collonuda.

(5b)

(659) Teach (a Don): Aquest collons d’actitud [...] i que et donin pel cul.

(5b)

(660) Teach (a Don): La mateixa merda de sempre, eh?

(6a)

(661) Don (a Teach): Que no saps on s’ha fotut.

(6a)

(662) Teach (a Don): I una merda.

(6b)

(663) Teach (a Don): Quin puto robo.

(6b)

(664) Teach (a Don): Collons, quin timo, no?

(6b)

(665) Teach (a Don): Cada puta cosa?

(6b)

(666) Teach (a Don): Hòstia

(6b)

(667) Teach (a Don): estaria fotent un creuer per Europa

(6b)

(668) Teach (a Don): Collons
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(7a)

(669) Teach (a Don): Collons

(7a)

(670) Don (a Teach): Hòstia

(7a)

(671) Teach (a Don): Quina merda de dia... (Pausa) Quins puto mal temps

(7a)

(672) Teach (interior): (Toca’t els ous...)

(7b)

(673) Teach (a Don): No t’hauries de menjar aquesta merda.

(7b)

(674) Teach (a Don): A prendre pel cul.

(7b)

(675) Don (a Bob): I ha fotut el camp?

(8a)

(676) Don (interior): (Collons)

(8b)

(677) Don (a Teach): Puto cabron

(9b)

(678) Teach (a Don): Aquests tios em fan venir ganes de follar-me les seves dones.

(9b)

(679) Teach (a Don): Puto gilipolles

(9b)

(680) Teach (a Don): I aquest cabró és el que té les monedes

(9b)

(681) Don (a Teach): (Que capullo)

(9b)

(682) Teach (a Don): Merda de moneres

(9b)
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(683) Teach (a Don): Què més té si el tio és o no és un capullo

(9b)

(684) Don (a Teach): I jo els hi foto en una capsa

(10a)

(685) Don (a Teach): Ni de conya

(10a)

(686) Teach (a Don): (Toca’t els ous)

(10a)

(687) Don (a Teach): Què collons

(10a)

(688) Teach (a Don): Puta mare

(10a)

(689) Don (a Teach): Ni de conya

(10b)

(690) Teach (a Don): I què collons era?

(10b)

(691) Teach (a Don): Noranta dòlars per una merda de moneda

(10b)

(692) Don (a Teach): Què collons

(10b)

(693) Don (a Teach): Collons

(10b)

(694) Don (a Teach): Com si fos el seu puto porter

(10b)

(695) Teach (a Don): La gent és la polla

(10b)

(696) Don (a Teach): Com si em fotés un gran favor

(10b)

(697) Teach (a Don): (Que fill de puta...)

(11a)
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(698) Don (a Teach): T’hi-ca-gues, lo bona que està

(11a)

(699) Teach (a Don): Hòstia, que cabrón

(11a)

(700) Teach (a Don): De què collons estem parlant? [...] És de puta mare

(11b)

(701) Teach (a Don:) Que no es posi a fer el merda [...] o alguna merda de rellotge.

(11b)

(702) Teach (a Don): No es tracta de mangar quatre parides[...] engegar-ho tot a  

prendre pel cul, o què? [...] existeix la possibilitat que se’n  

vagi tot a prendre pel cul [...] puta mare [...] i això què 

collons és?

(12a)

(703) Teach (a Don): No m’ho fotria

(12b)

(704) Teach (a Don): No saps ni què collons hi ha allà! [...] es posa nerviós i hi ha 

hòsties[...] ja et pots anar fotent els noranta dòlars pel cul.

(12b)

(705) Teach (a Don): Vaig a buscar les seves putes monedes

(15a)

(706) Teach (a Don): Barrejada entre un munt de merdes

(15b)

(707) Teach (a Don): Puta mare

(15b)

(708) Teach (a Don): Ens hi deixem una mica els ous, no? A prendre pel cul

(15b)

(709) Don (a Teach): (Estaràs allà cagat de por)

(16a)

(710) Teach (a Don): Que una parida de res no canvia el cuento

(16a)
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(711) Teach (a Don): Saber de què collons estàs parlant

(16a)

(712) Teach (a Don): Vint putos centaus

(16b)

(713) Don (a Teach): I una merda

(16b)

(714) Don (a Teach): Dóna’m el puto llibre. A prendre pel sac

(16b)

(715) Teach (a Don): S’ha de saber de què collons s’està parlant

(16b)

(716) Teach (a Don): Que el donin pel cul [..] el puto llibre

(16b)

(717) Teach (a Don): La que et va fotre, el cabrón aquest?

(16b)

(718) Don (a Teach): I jo què collons sé?

(16b)

(719) Teach (a Don): I jo què collons sé?

(16b)

(720) Teach (a Don): No començaré ara a fotre’t tot el rotllo

(17a)

(721) Teach (a Don): que m’acolloni [...] Collons! [...] Hòstia [...] Això em fot mal.

(17b)

(722) Teach (a Don): No em fot mal per mi

(17b)

(723) Don (a Teach): I per qui et fot mal?

(17b)

(724) Teach (a Don): Som un puto exèrcit

(17b)

(725) Teach (a Don): Vale, però què collons!

(17b)
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(726) Teach (a Don): Doncs així, de puta mare

(17b)

(727) Teach (a Don): Puta mare, puta mare

(17b)

(728) Teach (a Don): I li fotem les monedes a aquest maricón

(18a)

(729) Teach (a Don): Collons, no, tio. (I a sobre la bollera aquesta, filla de puta...)

(18a)

(730) Teach (a Don): Que estiguis preocupat per cap puta cosa

(18b)

(731) Teach (a Don): Puta mare, doncs

(18b)

(732) Don (a Teach): Putos negocis

(18b)

e.6. Frases fetes, expressions i refranys

(733) Don (a Bob): Els té ben posats, el Fletcher.

(2a)

(734) Don (a Bob): ... abans que es faci de nit ja té la ciutat agafada pels 

collons.

(2a)

(735) Bob (a Don): És molt fi

(2a)

(736) Don (a Bob): Dic que si va néixer ensenyat o n’ha hagut d’aprendre, tu 

què creus?

(2b)

(737) Don (a Bob): L’important és que t’ho sàpigues muntar, m’entens?

(2b)

(738) Don (a Bob): Per això et dic que hi has de fotre collons
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(2b)

(739) Don (a Bob): Les coses no sempre són el que semblen

(3a)

(740) Don (a Bob): No em toquis els collons, Bob

(3b)

(741) Don (a Bob): i a tu no et faria cap mal fotre’t unes vitamines

(3b)

(742) Don (a Bob): No et puc tenir aquí com un mort

(3b)

(743) Don (a Bob): Ho veus on vull anar a parar?

(3b)

(744) Teach (a Don): I tothom calla com una puta

(4a)

(745) Teach (a Don): No en faig un tema, d’això?

(4a)

(746) Teach (a Don): I tampoc no vaig del pal...

(4a)

(747) Teach (a Don):Estem entre amics, no?

(4a)

(748) Teach (a Don):Quan algú va penjat de pasta...

(4a)

(749) Teach (a Don): O s’ha deixat els ous a les carreres

(4a)

(750) Teach (a Don): No em foto on no em demanen, jo, eh?

(4a)

(751) Teach (a Don):Però és que només podia sortir de la boca de...

(4a)

(752) Bob (a Teach): Em cauen bé

(4a)
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(753) Teach (a Don):Em porto bé amb tothom, jo, eh?

(4a)

(754) Teach (a Don):no vaig per la vida queixant-me

(4a)

(755) Teach (a Don):Si algú em vol mal és el seu problema

(4a)

(756) Teach (a Don):Vaig a la meva, jo

(4a)

(757) Teach (a Don):No vaig criticant a l’esquena de la gent

(4a)

(758) Teach (a Don):Ara li traurem la pasta al capullo aquest

(4a)

(759) Don (a Teach):Elles també tenen els seus problemes, Teach

(4b)

(760) Teach (a Don):Se’ls ha d’ensenyar a hòsties

(4b)

(761) Teach (a Don):Està podrida de cap a peus

(5a)

(762) Teach (a Don):No hi té res a veure, això

(5b)

(763) Teach (a Don):Sempre amb l’altra porca enganxada al cul

(5b)

(764) Teach (a Don):Que ens hi va la pasta

(5b)

(765) Teach (a Don):Jo pels amics ho dono tot

(5b)

(766) Teach (a Don):Ja sé que tens una debilitat per la Ruthie

(5b)

(767) Teach (a Don):potser es deixa caure més tard, no?

(6a)
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(768) Don (a Teach):Ja el coneixes

(6a)

(769) Don (a Teach):El Fletcher no se sap mai

(6a)

(770) Don (a Teach):Tot si fa o no fa

(6b)

(771) Teach (a Don):Em donen mal rotllo

(7b)

(772) Teach (a Don):A prendre pel cul

(7b)

(773) Teach (a Don):I tampoc et moriràs per menjar-te’n una mica

(7b)

(774) Don (a Teach):I ha fotut el camp?

(8a)

(775) Bob (a Don): Se les pira

(8a)

(776) Don (a Teach):Ara ens entenem

(8a)

(777) Teach (a Don):Hi has d’estar sempre a sobre

(8b)

(778) Teach (a Don):Però no em treu la son

(9a)

(779) Teach (a Don):Per no tirar per baix

(10a)

(780) Teach (a Don):A prendre pel cul

(10b)

(781) Don (a Teach):Ja hi pots comptar

(11a)

(782) Don (a Teach):I l’hauries de veure, la tia

(11a)
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(783) Don (a Teach):T’hi-ca-gues, lo bona que està

(11a)

(784) Teach (a Don):T’ha caigut a les mans

(11a)

(785) Teach (a Don):Em cau bé

(11a)

(786) Teach (a Don):Em sembla que no em fico on no em demanen, eh?

(11b)

(787) Teach (a Don): És de puta mare

(11b)

(788) Teach (a Don):El que tu tens entre mans

(11b)

(789) Don (a Teach):El xaval està net

(12a)

(790) Don (a Teach):Deixa’l en pau

(12a)

(791) Teach (a Don):S’ho curra moltíssim

(12a)

(792) Don (a Teach):I no és tonto, Teach

(12a)

(793) Teach (a Don):aquesta feina li ve grossa

(12a)

(794) Teach (a Don):Engegar-ho tot a prendre pel cul

(12a)

(795) Teach (a Don):Que se’n vagi tot a prendre pel cul

(12a)

(796) Teach (a Don):I se’t tiri la llei a sobre

(12a)

(797) Teach (a Don):I t’hagis de menjar el marrón

(12a)
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(798) Teach (a Don):I deixar pelat aquest fill de puta

(12a)

(799) Teach (a Don):Don, quin mal hi ha en això?

(12a)

(800) Teach (a Don):Haver-te de menjar el marrón

(12a)

(801) Don (a Bob): Com si no hagués passat mai

(14b)

(802) Teach (a Don):És el millor per a tots

(15a)

(803) Teach (a Don):El que està fet, fet està

(15a)

(804) Teach (a Don):Ens hi deixem una mica els ous, no?

(15b)

(805) Teach (a Don):A prendre pel cul

(15b)

(806) Teach (a Don):Si ho fem fem-ho bé, si no no ho fem

(15b)

(807)  Teach (a Don): Ja que hi som

(15b)

(808) Teach (a Don):No saps mai el que et pots trobar

(16a)

(809) Don (a Teach):Estaràs allà cagat de por

(16a)

(810) Teach (a Don):M’estimo més no tenir-lo gaire a la vora

(16a)

(811) Don (a Teach):A prendre pel sac

(16b)

(812) Teach (a Don):Ara t’estàs quedant amb mi

(17a)
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(813) Teach (a Don):Perquè jo no et segueixo el rotllo de les preguntes

(17a)

(814) Teach (a Don):Ja veig per on vas

(17b)

(815) Teach (a Don): A agafar el llit

(18a)

e.7. Al·literacions i cacofonies

(816) Teach: M’ho expliques, si vols, Don.

Don: Si t’ho vull explicar, Teach.

Teach: Sí?

Don: Sí.

(9a)

(817) Teach: No

Bob: Com?

Teach: Sol

(4b)

E.8) Mots equívocs

–

E.9) Antítesis

–

E.10) Hipèrboles

(818) Don (a Bob): L’agafes i el plantes al mig d’una ciutat que no conegui amb 

una moneda a la butxaca i abans que es faci de nit ja té la 

ciutat aquesta agafada pels collons.

(2a)

(819) Don (a Bob): Saps quin aliment té el cafè? Zero. Cap ni un. Et consumeix a 

tu.
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(3a)

(820) Don (a Teach):Van donar els permisos i tothom es va posar a fabricar [...] i 

tothom hi va comprar algo per portar-li a, jo què sé, la seva 

tia, saps?

(6b)

(821) Teach (a Don):Seria milionari, tio.

(6b)

(822) Don (a Teach):És espectacular. Està boníssima

(11a)

(823) Bob (a Don): El tinc controladíssim

(13b)

e.11. Comparacions

(824) Bob (a Don): Com quan li va fotre a la Ruthie el lingot de ferro.

(2b)

(825) Don (a Bob): No et puc tenir per aquí com un mort.

(3b)

(826) Teach (a Don):I tampoc no vaig del pal ‘aquesta la pago jo’ com un 

gilipolles

(4a)

(827) Teach (a Don):És un camionero i juga com una dona.

(5b)

(828) Don (a Teach):Em ve aquí com si jo fos el seu puto porter

(10b)

(829) Teach (a Don):Em sento com si portés mitja vida despert...

(18a)

c.12. Ironies
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(830) Don: Perquè estàs cabrejat, home.

Teach: Vale, puta mare, ets un geni. Sí. Estic cabrejat. Estic molt 

cabrejat, Don.

(4b)

(831) Teach (a Don):Perdona. Em pensava que ja n’estàvem parlant

(12b)

(832) Teach (a Don):Em sembla que no estic dient res, ara.

(13a)

(833) Teach (a Don):Anava amb maleta, Don, no crec que anés al súper...

(15a)

(834) Teach  (a Don): Pensa-hi tu solet

(17a)

(835) Don (a Teach):I m’agradaria que em contestessis la pregunta

(17a)

c.13. Metàfores

(836) Teach (a Don): Però, ho sento, Don, jo per aquí no hi passo.

(4b)

(837) Teach (a Don): Està podrida de cap a peus la puta vaca dels collons.

(5b)

(838) Don (a Teach):va venir ahir i que es va endur el búfal

(10b)

(839) Teach (a Don):se't tiri la llei a sobre

(12a)

(840) Teach (a Don): Perquè no t'hauràs donat el temps d'anar en primera classe

(12b)

(841) Teach (a Don):Fes-me un curset intensiu

(15a)
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(842) Teach (a Don):Em veus allà sol i tens por que m’acolloni, que faci soroll [...]

(17b)

C.14) Homonímies

–

c. 16. Anàfores

(843) Don (a Teach) I agafa que si un mirallet mig trencat... que si un juguet 

antic... que si una gerra antiga d’aquestes d’afaitar...

(10a)

c. 17. Tautologies

(844) Teach (a Don):Una cosa és una cosa i l'altra és l'altra i si no ho tenim clar 

no ens entendrem.

(5b)

(845) Teach (a Don):Les coses són el que són.

(13b)

(846) Teach (a Don): No m'apretis, que jo sóc jo i punt.
(17a)

f) INTERFERÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

C. 1. Interferències gramaticals

- lo abstractiu i intensificador (ja desglossat a l’apartat de sintaxi)

- Altres interferències gramaticals:

(847) Teach (a Don): És una gorrona. És una camionero

(5b)

(848) Don (a telf): Vàries peces de vàrios tipus

(9b)

(849) Don (a Teach): puto cabrón

(9b)
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(850) Teach (a Don): Cabró (Contraexemple)

(9b)

(851) Teach (a Don):que cabrón

(11a)

(852) Teach (a Don):Que ja que hi entrem ho podríem fer en sèrio, no?

(15b)

(853) Teach (a Don):el cabrón aquest

(16b)

(854) Teach (a Don): Tubos

(17b)

C. 2. Interferència lèxica

- Bueno (ja desglossat a l’apartat d’interjeccions)

- Altres interferències:

(855) Don (a Bob): aquest tio

(1b)

(856) Don (a Bob): puto crack

(2a)

(857) Don (a Bob): ho té claríssim, el tio

(2b)

(858) Don (a Bob): una tia

(2b)

(859) Don (a Teach):cabrejat

(4a)

(860) Teach (a Don):cabrejat

(4a)

(861) Teach (a Don):cabrejat

(4a)

(862) Teach (a Don):un puto sandvitx de rosbif

(4a) 
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(863) Teach (a Don):gilipolles

(4a) 

(864) Teach (a Don):bollera

(4a)

(865) Teach (a Don): Capullo

(4a)

(866) Teach (a  Don): És un antro

(4b)

(867) Teach (a Don):gilipolles

(4b)

(868) Teach (a Don):gilipolles

(4b)

(869) Teach (a Don):gilipolles

(4b)

(870) Teach (a Bob): Bacon

(5a) 

(871) Teach (a Bob): cabrejat

(5a)

(872) Teach (a Don): És una gorrona. És una camionero

(5b)

(873) Teach (a Don):Quin puto robo

(6b) 

(874) Don (a Teach):algo

(6b)

(875) Don (a Teach):hi ha tios que

(6b)

(876) Teach (a Don): Collons, quin timo, no?

(6b) 

(877) Teach (a Don):Sòtano

(7a) 

(878) Teach (a Don): Juguets
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(7a) 

(879) Bob (a Teach): cabrejada

(7a)

(880) Bob (a Don): aquell tio

(8a)

(881) Don (a Bob): aquell tio

(8a)

(882) Don (a Bob): el tio

(8a)

(883) Don (a Bob): el tio

(8a)

(884) Bob (a Don): el tio

(8a)

(885) Teach (a Don): És un one-man show

(8b)

(886) Don (a Teach):bacon

(8b)

(887) Teach (a Don):algo

(8b)

(888) Don (a Teach):un tio

(8b)

(889) Teach (a Don):un tio

(8b)

(890) Teach (a Don):un tio

(8b)

(891) Teach (a Don):algo

(9a)

(892) Teach (a Don):puto gilipolles

(9b)

(893) Teach (a Don):aquests tios
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(9b)

(894) Teach (a Don):aquest tio

(9b)

(895) Teach (a Don):el tio

(9b)

(896) Teach (a Don):el tio

(9b)

(897) Teach (a Don):el tio

(9b)

(898) Teach (a Don):l’altre tio

(9b)

(899) Teach (a Don): Al tanto

(10a)

(900) Don (a Teach):juguets

(10a)

(901) Don (a Teach):el tio

(10a)

(902) Don (a Teach):el tio

(10a)

(903) Don (a Teach):el tio

(10a)

(904) Teach (a Don):La gent és la polla

(10b)

(905) Don (a Teach):el tio

(10b)

(906) Don (a Teach):el tio

(10b)

(907) Don (a Teach):el tio

(10b)

(908) Don (a Teach):algo
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(10b)

(910) Don (a Teach):Interfono

(11a)

(911) Don (a Teach):el tio

(11a)

(912) Teach (a Don):la tia

(11a)

(913) Don (a Teach):la tia

(11a)

(914) Don (a Teach):la tia

(11a)

(915) Don (a Teach):aquesta tia

(11a)

(916) Don (a Teach):el tio

(11a)

(917) Teach (a Don): Amb traje i tal

(11a)

(918) Teach (a Don): Minipímer

(11b)

(919) Teach (a Don):un tio

(11b)

(920) Teach (a Don):Ionqui

(11b)

(921) Don (i Teach): tonto [...] tonto

(12a)

(922) Teach (a Don): Calderilla

(12b)

(923) Teach (a Don): el tio

(12b)

(924) Teach (a Don):el tio
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(12b)

(925) Teach (a Don): Tontejar

(12b)

(926) Teach (a Don):Tens uns gemelos?

(13a)

(927) Bob (a Teach): algo

(13b)

(928) Teach  (Bob): Algun negoci porai?

(14a)

(929) Bob (a Teach): un tio

(14a)

(930) Don (a Bob): el tio

(14a)

(931) Don (a Bob): el tio

(14a)

(932) Teach (a Don):el tio

(15a)

(933) Teach (a Don):un tio

(15b)

(934) Teach (a Don):un tio

(15b)

(935) Teach (a Don):Cuento

(16a)

(936) Teach (a Don): un tio

(16a)

(937) Teach (a Don):algo

(16b)

(938) Teach (a Don): aquest tio

(17a)

(939) Teach (a Don): No et passis, tio. No m'apretis, que jo sóc jo i punt

(17a) 
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(940) Teach (a Don): Es curra un senyal...

(17b)

(941) Teach (a Don): cabrejat

(18a)
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RESUM

La incorporació de l’estudi del llenguatge col·loquial en el món de la lingüística és relativament

recent,  sobretot,  en  l’àmbit  de la  llengua catalana.  Una  de  les  recerques que  se’n  deriven és

l’encara més recent estudi sobre el llenguatge col·loquial mediatitzat, que és un registre nascut al

s.XX com  a  conseqüència  de  la  proliferació  dels  mitjans  de  comunicació  audiovisuals  que  es

diferencia del col·loquial real per la seva capacitat d'arribar molt més enllà que l'oralitat bàsica,

fet que comporta que sigui més elaborat, més pensat, i més adequat a un públic variat. L’objecte

d’anàlisi  d’aquest  treball  és  el  primer acte de l’obra de teatre  American buffalo  (David Mamet,

1975),  en  la  versió  traduïda al  català  per  Cristina Genebat.  D’aquesta  obra,  se  n’analitzen els

recursos de l’autor  o de la  traductora,  indistintament,  per  acostar-se  al  registre col·loquial;  a

partir sobretot d’una sèrie de trets seleccionats de Bassols (2009) i  Payrató (1996) es busca la

presència de trets col·loquialitzadors del discurs i es valora la seva freqüència i la seva naturalesa.

A més, es fa una breu anàlisi de les diferències que s’entreveuen en el llenguatge de cadascun dels

personatges.

MOTS CLAU: català col·loquial – col·loquial mediatitzat – idiolecte – obra de teatre – traducció

ABSTRACT

The study of colloquial speech is relatively new in Linguistics studies and in particular in Catalan

language environment. One of the researches, that this study can develop, is the analysis of the

colloquial  fiction  speech,  a  functional  variety  of  language  formed  in  20th  century  as  a

consequence of the proliferation of audiovisual communications technologies. The mediatized

colloquial language, in comparison with the real colloquial language, is able to go beyond the

basic orality, and consequently is more elaborated, thought-out and more appropriate to a diverse

audience.  The object of this work is to analyze the Catalan version of the first act of the theatre

play American buffalo (David Mamet, 1975), translated by Cristina Genebat. In the theatre play, we

analyze the author´s or translator´s resources to mimic the colloquial language; and based on

Bassols (2009) and Payrató´s (1996) features, we search for a presence of colloquializated features

in order to value their frequency and their character. In addition, we analyze the differences

between the language of the three personages. 

KEY WORDS: Catalan colloquial – mediatized colloquial – idiolect – theatre play – translation 
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