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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

 
La publicitat és ben present dins la nostra societat. Anem on anem sempre trobarem 

anuncis, ja sigui al carrer, al transport públic, a les revistes, als diaris o a les xarxes socials. 

Però, sens dubte, on hi ha més presència de publicitat és en els mitjans de comunicació 

audiovisuals.  

Al llarg dels anys, el món de la publicitat ha anat agafant força gràcies a la seva capacitat 

creativa i innovadora per a inventar noves tècniques de comunicació. La televisió és el canal 

de difusió de publicitat per excel·lència. Però, avui dia, veim com també ha de lluitar amb els 

nous mètodes publicitaris de les xarxes socials per tal de mantenir aquest primer lloc. No 

obstant això, el que aquí ens interessa és la publicitat en la televisió, més concretament en la 

dels territoris de parla catalana i en els canals que emeten en català. 

Actualment, els mitjans de comunicació són una de les principals eines de divulgació de la 

llengua catalana. I, a la vegada, també tenen una funció unificadora de la llengua. Però, la 

seva tasca més important és la de la normalització del català, atès que la televisió és d'un gran 

abast, i més si tenim en compte que mirar la televisió és una de les pràctiques més habituals 

entre la població.  

Així, l'objectiu d'aquest treball serà estudiar quina és la situació de la llengua catalana en 

els espais publicitaris dels mitjans de comunicació, més concretament en els de TV3 i IB3. És 

cert que s'han fet molts estudis sobre el llenguatge comunicatiu dels anuncis —Antonio Ferraz 

(1993), Beatriu Guarro (2006), Josep Rom i Joan Sabaté (2007), etc.—, però n'hi ha pocs que 

situïn la llengua catalana com a principal focus d'atenció del món de la publicitat. 

Per això, la finalitat del nostre estudi serà analitzar quin és el paper de la llengua catalana 

en el món de la publicitat del territori català, en una època on es troba en una situació de 

minorització per culpa de la coexistència amb el castellà i per una certa imposició de l'anglès.  

La proposta del treball va sorgir com a resultat de l'agrupació dels tres grans temes 

d'interès personal: la llengua catalana, els mitjans de comunicació i la publicitat. La intenció 

és donar a conèixer quin és el tractament del català en els àmbits de comunicació amb un 

índex més alt de popularitat. A més a més, el projecte també està pensat per a ser una 

continuació d'altres estudis, obert a tot un ventall de possibilitats.  
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INTRODUCCIÓ I MARC TEÒRIC 

 
La publicitat, segons Lídia Pons —promotora del grup de recerca Llengua i publicitat—, 

«és una activitat comunicativa amb unes característiques específiques que fan que el discurs 

publicitari sigui singular. Tot i tractar-se d’un fenomen social documentat a l’antiguitat 

clàssica i a l’època medieval, la publicitat, concebuda com a sistema de promoció d’abast 

internacional, és un fenomen del segle XX, relacionat directament amb la industrialització, 

amb la cultura de masses i amb l’economia. L’organització industrial i la producció a gran 

escala, que durant la primera meitat del segle XX van potenciar l’expansió d’un model de 

societat consumista, i l’aparició posterior de les empreses de promoció de vendes i d’anàlisi 

de mercats són la base de l’impacte mundial que té actualment la publicitat» (Pons 2012: 

328). 

Per tant, en termes més generals, la publicitat és una tècnica aplicada als mitjans de 

comunicació de massa amb l'objecte d'induir el públic a determinats comportaments, 

principalment comercials (DIEC). És a dir, és la comunicació massiva que té per objecte 

informar, persuadir i aconseguir un comportament determinat de les persones que reben 

aquesta informació (Gran Enciclopèdia Catalana).  

Així, veim que la llengua és la base i, a la vegada, el motor dels mecanismes d'inducció i 

persuasió que engloben la intenció comunicativa del missatge publicitari. D'aquesta manera, 

com bé apunta Joan Sabaté —doctor en Publicitat i membre del grup de recerca en 

Comunicació Empresarial, Institucional i Societat—, la publicitat «és una activitat 

lingüística» i, a més, també s'ha convertit en «un reflex de la realitat sociolingüística»:  

 
Les agències de publicitat com a elaboradores del missatge publicitari són responsables del vessant 

lingüístic de la publicitat […]. Ho són sempre en funció de la realitat social de cada moment. La publicitat 

treballa sobre la realitat, i la realitat té un caràcter molt tossut […]. La realitat està deixant de ser bilingüe, 

territorial i moltes altres coses més, a marxes forçades. Ja no podem contemplar la realitat de la societat 

catalana ni la realitat de l'activitat publicitària aïllades dels processos socials, tecnològics o professionals 

que es produeixen a velocitats vertiginoses. (Sabaté 2000: 49). 

 

Per tant, d'acord amb el que argumenta Sabaté, entenem que la publicitat és bàsicament 

una reproducció de la societat en la qual vivim. De manera que el fet de tenir una societat 

multilingüe —en català, castellà i anglès, generalment— condicionarà directament l'elecció de 

la llengua o les llengües dels anuncis. En relació amb això, Pons opina el següent: 
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La publicitat reflecteix moltes de les situacions i actituds que comporta la pluralitat de llengües que 

conviuen en el si de la societat catalana […]. Els publicitaris tenen una capacitat per a vehicular, 

transformar o crear sensacions i necessitats aprofitant la concurrència de diferents llengües. D'altra banda, 

cal tenir també en compte que els anuncis esdevenen a) un indicador del valor mercantil que té cada 

llengua, i b) un indicador de la tolerància social a l'hora de deixar-se afalagar en una o altra llengua (Pons 

2002: 342). 

 

Recollint el més important, observam que la utilització d'una llengua o una altra en 

determinats anuncis, en certa manera, en marcarà el grau d'acceptació. Com ja hem comentat, 

la publicitat i els anuncis en si són la plasmació directa dels comportaments socials, però 

també en són la conseqüència. La intenció de la publicitat, en conjunt, és persuadir i 

influenciar el consumidor, en tots els aspectes. Per això, l'objectiu d'un anunci no només és el 

de vendre un producte, sinó que també pretén instruir la població respecte als usos socials i 

lingüístics.  

A part de l'agent social, un altre factor important que també condiciona l'ús de la llengua 

catalana en els anuncis és el capital simbòlic i econòmic del qual disposa cada mitjà. Mireia 

Galindo, professora de la Universitat de Barcelona, ho explica de la següent manera: 

 

L’alt cost d’elaboració d’un anunci és, segurament, la causa principal –no l’única– de l’aparició d’espais 

destinats a la publicitat en una llengua diferent de la del mitjà en què s’insereixen: els empresaris 

prefereixen produir un anunci en castellà, amb cobertura a tot l’àmbit estatal, que no fer-ho en català, ja 

que d’aquesta manera en limiten la difusió a una zona geogràfica molt concreta i, encara més, potser 

pensen que, dins d’aquesta zona, només arribarà a una part de la població (Galindo 2003: 290). 

 

Per contra, Sabaté pensa que l'economia i l'origen de les empreses no sempre condiciona ni 

impedeix que igualment es puguin fer anuncis en català. Ho defensa així:   

 

Aquest escenari favorable, en principi, a l'ús del català en la publicitat es produeix independentment de 

l'estructura del sector, marcada amb força per la presència de les agències de publicitat d'origen 

multinacional que a priori podrien semblar poc receptives i que tenen generalment la seu central 

espanyola a Madrid. Malgrat això, en general, les agències de publicitat no tenen gaires problemes a 

l'hora de fer publicitat en català tot i que a Catalunya, igual que a l'Estat espanyol, el domini de les 

agències multinacionals és aclaparador: més del 75 % dels ingressos de les agències de publicitat 

corresponen a agències amb capital estranger, els centres de poder i decisió de les quals queden lluny de 

la realitat sociolingüística de Catalunya. Però això no sembla representar un impediment per a l'ús del 

català en la publicitat. La publicitat en català afavoreix el negoci publicitari i també afavoreix la relació 

amb el consumidor, per tant, resulta estimulant per al sector i afavoreix els seus interessos (Sabaté 2002: 

51). 
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Ara bé, aquest 75 % d'ingressos que correspon a les agències amb capital estranger i del 

qual parla Sabaté pot condicionar l'ús de la llengua catalana en els anuncis com a 

conseqüència d'una imposició de l'anglès. A més, sabem que en els darrers anys l'anglès ha 

agafat força, tant en el món publicitari com en la societat en general. Pons, a partir d'Antonio 

Ferraz (1993), explica quins són els efectes de la influència de la llengua anglesa en els 

anuncis del territori català:  
 

L'anglès ja fa temps que ha deixat de ser una llengua exòtica. És més, actualment una part de la publicitat 

que es passa per la televisió pressuposa no només el coneixement d'aquesta llengua sinó també de molts 

aspectes de la cultura angloamericana; aquesta pressuposició justifica que alguns anuncis no tradueixin 

frases en anglès que són necessàries per a la comprensió del missatge; i això reflecteix, evidentment, la 

influència d'aquesta cultura sobre la nostra. Com la societat en general valora positivament el 

coneixement de l'anglès i el contacte amb la cultura que vehicula, la presència d'aquesta llengua en un 

anunci és una manera de connotar positivament el producte (Pons 2002: 331).  

 

Finalment, un altre punt de vista en relació amb el tema de les empreses publicitàries seria 

el de David Torrejón (Servei de Normalització Lingüística 1997: 6): 
 

No és que els anunciants amb centrals fora del mercat català actuïn traient importància a l'idioma sobre 

estrictes criteris de mercat, sinó que els anunciants amb seu a Catalunya actuen posant més èmfasi en 

aquest factor. Això no obstant, molts anunciants amb seu fora de Catalunya segueixen una política 

idiomàtica comparable a la que segueixen els que estan ubicats aquí. N'és una bona prova el fet que 

l'AEA (Asociación Española de Anunciantes), de la qual els anunciants catalans són una part important, 

encara que no majoritària, formi part d'aquest conveni que ens vincula.  

 
Però, cal destacar que, moltes vegades, el principal problema de la publicitat en català no 

és el factor social ni l'econòmic, sinó el poc compromís de les mateixes agències de publicitat 

i els publicitaris que en formen part. 

Primer de tot, és important tenir en compte que «a les agències de publicitat els correspon, 

en funció de la realitat de l'entorn, un paper impulsor de l'ús del català en la publicitat» 

(Sabaté 2002: 50). Per això, la redacció dels missatges publicitaris dels anuncis s'ha 

d'entendre també «com un servei més de l'agència, aplicat a la llengua, i fonamentat en 

l'objectiu d'oferir un servei eficient a l'anunciant per mitjà de l'ús correcte de la llengua i el 

coneixement de l'entorn sociolingüístic» (Sabaté 2002: 53).  
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No obstant això, el problema sorgeix quan els redactors dels missatges, és a dir, els 

mateixos publicitaris, no estan suficientment capacitats per fer un ús adequat de la llengua. 

Així ho justifica Sabaté: 

 
Les agències de publicitat han d'oferir als anunciants, mitjançant redactors creatius competents, una 

seguretat lingüística en la redacció dels textos, sigui quina sigui la llengua en què es treballi, sigui quina 

sigui la realitat sociolingüística, perquè la qualitat lingüística forma part essencial de la qualitat global del 

missatge i d'aquesta qualitat en depèn també l'eficàcia (Sabaté 20002: 53). 

 

Davant aquesta problemàtica, les agències publicitàries decideixen recórrer als serveis d'un 

assessor lingüístic —moltes vegades aliè al projecte i a l'empresa— perquè els redactin els 

missatges publicitaris. Per tant, això implica una pèrdua de la creativitat que correspon a la 

tasca del publicitari: 

 
En el cas de la publicitat redactada en llengua catalana s'ha de tenir en compte que el procediment creatiu 

que es dona és completament atípic en el procés d'elaboració del missatge […]. Aquest procediment atípic 

es produeix quan l'agència de publicitat no és competent en llengua catalana i delega aquesta 

responsabilitat en els serveis d'assessorament lingüístic dels mitjans de comunicació o en lingüistes 

independents. D'aquesta manera els assessors lingüístics assumeixen una tasca de control lingüístic sobre 

la creativitat que no els correspon publicitàriament, però que han d'assumir a causa de la preparació 

lingüística deficient dels professionals del sector publicitari català […]. L'agència no vol assumir la 

realitat de l'ús del català […] (Sabaté 2002: 53). 

 

D'aquesta manera, una de les solucions que proposa Sabaté és l'existència de redactors 

publicitaris competents en qualsevol llengua: 

 
Per aconseguir aquest servei la competència lingüística dels redactors publicitaris hauria de ser elevada en 

català, en castellà i en les llengües que calgui per tal de poder oferir a l'anunciant una creativitat en 

qualsevol d'aquestes […]. La qualitat lingüística ha de formar part dels serveis que una agència de 

publicitat ha d'oferir a l'anunciant: la llengua forma part del producte publicitari (Sabaté 2002: 52). 
 

Per tant, veim que la publicitat, sens dubte, «és un àmbit poderosíssim per a 

l'estandardització d'una llengua, perquè té una gran presència pública, perquè incideix en un 

sector tan determinant com el del mercat, perquè els missatges que crea i difon són suggerents 

i memorables, i perquè busca la innovació i en vehicula les formes lingüístiques responsables 

posant-les a l'abast del públic objectiu» (Torrent 2006: 120). 
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Com ja hem comentat en la presentació, l'objectiu d'aquest treball és estudiar i donar a 

conèixer quina és la situació de la llengua catalana en els espais publicitaris dels mitjans de 

comunicació audiovisuals, més concretament en els casos d'IB3 i TV3, atès que són els dos 

canals que més han contribuït en la tasca de la normalització de la llengua catalana. Així ho 

explica Joan Melià: 

 
Els mitjans de comunicació públics —sobretot els de Catalunya, però ara també els de les Balears— han 

fet que la seva contribució a la normalització lingüística hagi incidit també en un àmbit tan important com 

el de la publicitat. Sí, per exemple, en les televisions que emeten en català, les públiques dels territoris 

d'aquesta llengua, no hi hagués anuncis comercials poca presència tendria el català en el món de la 

publicitat. La publicitat en els mitjans públics ha fet incrementar notablement la utilització del català amb 

aquesta funció, ha creat la percepció de normalitat d'aquest ús i, per tant, menor resistència a usar-l'hi 

(Melià 2010). 

 

Per això, primer de tot és essencial investigar quina és la missió d'aquests dos mitjans de 

comunicació. Per una banda, veim que la presentació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals —extreta de la seva plana web—, a la qual correspon TV3, es basa, 

principalment, en el compromís de la promoció de la cultura i de la llengua catalanes: 

 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va néixer el 30 de maig del 1983 i té la missió 

d'oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic 

audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i 

de la llengua catalana. La producció i difusió d'aquest servei es gestionarà amb criteris d'eficiència i 

buscant la màxima acceptació per part del públic. Així doncs, ajudar a la consolidació i expansió de la 

llengua, la cultura, la identitat i la projecció internacional de Catalunya, reflectint la diversitat de la nostra 

societat actual, és un dels objectius principals de la CCMA. 

 

Però, la CCMA no només té per objectiu la consolidació i l'expansió de la llengua, la 

cultura i la identitat de Catalunya, sinó que també té la voluntat de reforçar-la amb els vincles 

entre les Balears, el País Valencià, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord, Andorra, 

l’Alguer i Catalunya, és a dir, amb tot el territori de parla catalana:  

 
La CCMA ha de reforçar la presència dels seus mitjans en tot el territori d'àmbit lingüístic català i ha de 

mantenir funcions de promoció de diferents àrees socials i econòmiques, amb una cooperació primordial 

amb el sistema educatiu [...]. La CCMA ofereix un servei públic audiovisual compromès amb la 

promoció, la consolidació i l’expansió de la cultura i la llengua catalanes, alhora que en reflecteix la 

diversitat. Els mitjans de la Corporació, referents en l’àmbit territorial de Catalunya, treballen per 
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fomentar un espai comú de comunicació i amb la voluntat de reforçar els vincles, mitjançant la 

cooperació i les activitats que li són pròpies, entre les Balears, el País Valencià, la Franja de Ponent, la 

Catalunya del Nord, Andorra, l’Alguer i Catalunya.  

 
A més, d'acord amb l'article 35 —La publicitat— de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística, «en la publicitat institucional de la Generalitat i de les administracions 

locals, de llurs empreses públiques o concessionàries i de les altres institucions i corporacions 

catalanes de dret públic feta en l'àmbit territorial de Catalunya, s'ha d'utilitzar de manera 

general el català». Així mateix, «el Govern de la Generalitat i els ens locals han d'afavorir, 

estimular i fomentar amb mesures adequades l'ús del català en la publicitat, especialment la de 

la via pública, amb l'objectiu que sigui la llengua d'ús normal del sector». 

Per altra banda, IB3, en la seva presentació —també extreta de la seva plana web—, no fa 

cap mena d'esment a la llengua. En general, l'objectiu d'aquest canal és la construcció de la 

identitat i la cohesió territorial de les Illes Balears, juntament amb les necessitats informatives 

de caràcter social i cultural: 

 
IB3, la radiotelevisió pública autonòmica, neix amb un caràcter estratègic intern que cerca la cohesió 

territorial, reforçar les senyes d’identitat de les Illes Balears i afavorir el creixement i el desenvolupament 

del sector audiovisual en el territori balear. A través de la creació dels seus propis mitjans audiovisuals, la 

Comunitat de les Illes Balears pretén atendre adequadament les seves necessitats informatives, entre altres 

finalitats de caràcter social i cultural. 

 

No obstant això, segons l'article 28 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització 

lingüística de les Illes Balears, «el català ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio i de 

televisió i en els altres mitjans de comunicació social de titularitat de l'Administració 

Autònoma o sotmesos a la seva gestió». A més, «el Govern de la Comunitat Autònoma ha 

d'impulsar la normalització de la llengua catalana a les emissores de ràdio i canals de televisió 

estatals o privats, a fi de promoure l'ús del català com a llengua pròpia de les Illes Balears». 

 

D'aquesta manera, l'objectiu del treball és estudiar la situació de la llengua catalana en la 

publicitat d'IB3 i TV3 i, a la vegada, comprovar si aquests dos mitjans de comunicació 

compleixen les anteriors missions en l'àmbit dels anuncis. Tot això serà possible mitjançant la 

realització d'un treball de camp previ, d'on extraurem un recull determinat d'anuncis, i una 

posterior anàlisi de les dades obtingudes.  
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METODOLOGIA I TREBALL DE CAMP 
 

Aquest projecte sociolingüístic té per objectiu analitzar la situació de la llengua catalana en 

els espais publicitaris dels mitjans de comunicació audiovisuals, més concretament en els 

casos d'IB3 i TV3. La finalitat és donar a conèixer quin és el tractament del català en el món 

de la publicitat, com també informar de la importància d'aquesta via de comunicació com a 

eina de normalització lingüística de la llengua catalana. 

Tot això ha estat possible mitjançant el treball de camp. Per tant, aquest sistema ens ha 

servit per a l'elaboració d'un recull determinat d'anuncis, el qual ha estat la font per a la 

realització de l'anàlisi de les dades obtingudes.  

Primer de tot, hem decidit quins dos mitjans de comunicació audiovisuals catalans havien 

de ser l'objecte d'estudi. La intenció era escollir-ne dos per així poder fer una anàlisi 

comparativa. Per això els canals seleccionats són de territoris diferents. Per una banda, tenim 

IB3 —la televisió pública de les Illes Balears— i, per l'altra, TV3 —la televisió pública de 

Catalunya—. 

Una vegada triats els canals, hem duit a terme una sèrie d'enregistraments audiovisuals dels 

dos mitjans de comunicació. L'objectiu principal era trobar un enregistrament d'una duració 

de tres hores per a cada canal de televisió, on durant aquestes tres hores d'emissió —les quals 

hem fet coincidir en franja horària en els dos canals— hi hagués una quantitat considerable 

d'anuncis per tal d'obtenir un recull apte per a l'estudi.  

Les franges horàries escollides han estat les següents: una de tarda—de 16.00 h a 19.00 h 

— i una de nit —de 20.00 h a 23.00 h—, sobretot perquè aquesta darrera correspon a les 

emissions en prime time, és a dir, en horari de màxima audiència. 

Així, hem procedit a fer una anàlisi del recull d'enregistraments amb la finalitat d'estudiar 

el nombre d'anuncis emesos i el nombre real d'anuncis distints.  

Finalment, hem optat per elegir els dos enregistraments on hi ha hagut més nombre 

d'anuncis distints, un per a cada canal. Cal esmentar que l'estudi només s'ha basat en els 

enregistraments de dues franges horàries i no sobre tots els realitzats, per qüestions 

relacionades amb els criteris d'extensió del treball.  

Després, hem duit a terme una anàlisi individual de tots els anuncis que integren cada 

gravació, sempre tenint en compte el nombre de repeticions de cada un, atès que el que ens 

importa de cara a l'estudi és el total d'anuncis distints. Així doncs, hem optat per dividir tots 

els anuncis dels enregistraments, mitjançant el programa QuickTime Player, a fi que ens 

quedàs un vídeo per a cada anunci, ja que això en facilita l'anàlisi.  
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Una vegada realitzada l'anàlisi individual dels anuncis, el primer que ens interessava era 

estudiar la coincidència d'anuncis dels dos canals per tal de descobrir si hi havia diferències 

lingüístiques.  

A partir d'aquí, l'objectiu ha estat analitzar la presència de la llengua catalana en els 

diferents anuncis. Hem dividit la presència de català en tres tipus: la total, la parcial i la nul·la. 

Primer s'ha estudiat sobre el total general d'anuncis i després segons la tipologia. Per aquest 

motiu, prèviament hem fet una classificació dels anuncis per tipologies: els corporatius, els 

institucionals i els comercials.  

A més, també ens interessava investigar quines altres llengües s'utilitzen en els anuncis i 

com aquestes coexisteixen amb la llengua catalana. Per tant, també hem fet una catalogació de 

les diferents llengües que hi apareixen, depenent de si els anuncis eren monolingües, bilingües 

o trilingües. Tot seguit, hem analitzat aquestes llengües segons l'abast de l'anunciant. En 

aquest cas, hem dividit els anuncis de la següent manera: els locals, els dels Països Catalans, 

els de l'Estat espanyol i els internacionals.  

Finalment, hem estudiat les llengües segons els seus àmbits d'ús en els anuncis: l'oralitat, el 

text escrit, el fons musical i els subtítols.  

 
 

Llista de criteris generals 

 

– Els noms dels anuncis, de les categories i de les subcategories apareixeran escrits en 

cursiva, atès que els hem interpretat com a títols. 

– Els títols dels anuncis poden aparèixer en majúscula o en minúscula, d'acord amb el 

logotip/nom original de la marca.  

– Cada apartat segueix el mateix procés: primer l'anàlisi individual d'IB3, després l'anàlisi 

individual de TV3 i, finalment, l'anàlisi comparativa dels dos canals.  

– Les anàlisis de cada apartat aniran acompanyades de dos tipus de taules: la de la 

classificació dels anuncis i la dels nombres i percentatges dels resultats. 

– La classificació del tipus de presència de la llengua catalana també s'ha fet per colors: 

presència total (taronja), presència parcial (groc), presència nul·la (verd).  
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ANÀLISI DELS RESULTATS  

 

Els estudis que es duran a terme a continuació, com ja he comentat anteriorment en la 

metodologia del treball, estan basats i fets a partir d'una sèrie d'enregistraments audiovisuals 

dels dos mitjans de comunicació estudiats: IB3 i TV3.  

Per una banda, els enregistraments dels anuncis d'IB3 s'han realitzat mitjançant el canal 

IB3 Global, el qual s'ofereix a través de la plataforma digital d'Internet de la mateixa cadena. 

IB3 Global és el canal internacional d'IB3 i també és el que s'emet en simulcast a Catalunya. 

No obstant això, existeixen petites diferències entre les dues emissions. Per exemple, en les 

emissions de la plataforma web, a diferència de les de Catalunya, hi apareixen anuncis en els 

espais publicitaris, els quals a les de Catalunya són substituïts per imatges de diferents llocs 

de les Illes Balears. Independentment d'això, també consideram necessari remarcar que el 

canal internacional IB3 Global emès a la plana web presenta variacions amb relació al canal 

autonòmic d'IB3, però els anuncis es mantenen i són pràcticament els mateixos. Per tant, 

aquest fet no afecta el nostre estudi i, per això, és totalment indiferent que els enregistraments 

dels anuncis siguin d'IB3 Global i no del canal autonòmic d'IB3 que s'emet a les Illes Balears.   

Per altra banda, els enregistraments de TV3 s'han realitzat a partir de les retransmissions en 

directe que ofereix el mateix mitjà també a través de la plataforma digital d'Internet. En aquest 

darrer cas, és important esmentar que el canal digital de la plana web de TV3 és el mateix 

canal autonòmic que s'emet únicament i exclusivament a Catalunya. Per tant, aquest és 

diferent del canal internacional TV3CAT que s'emet a les Illes Balears a través de la TDT, el 

qual varia en la seva programació i potser també en el tema de la publicitat. Però, tanmateix, 

els anuncis que ens interessaven eren els que ofereix en canal autonòmic de TV3, per tal de 

poder-ne fer l'estudi i la comparació amb els que ofereix el canal autonòmic d'IB3.  

D'aquesta manera, com a resum, podríem dir que els anuncis del nostre estudi s'han 

enregistrat a través dels canals digitals que les mateixes cadenes ofereixen a les seves 

plataformes web. Els enregistraments d'aquests, com ja he explicat anteriorment en l'apartat 

de metodologia, s'han fet per aquesta via per qüestions de facilitat i comoditat a l'hora 

d'accedir als diferents canals i a les noves tecnologies de gravació, car són més pràctics i 

polivalents els programes de gravació d'ordinador que no pas els que venen integrats als 

televisors.  
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Els enregistraments 

 

A continuació, en la Taula 1, apareixen reproduïts els diferents enregistraments que es 

varen dur a terme, tant d'IB3 com de TV3, juntament amb el dia i l'horari d'emissió i el 

nombre d'anuncis distints emesos.  

 
 

 
Taula 1 

Enregistraments IB3 i TV3 
 

 
IB3 

 
TV3 

Dia/Franja horària 
 

Nombre d'anuncis 
 

Dia/Franja horària Nombre d'anuncis 

 
28/02/19 

16.00 h - 19.00 h 
 

24 

 
22/02/19 

16.00 h - 19.00 h 52 

 
04/03/19 

20.00 h - 23.00 h 
 

48 

 
28/02/19 

20.00 h - 23.00 h 69 

 
07/03/19 

20.00 h - 23.00 h 
 

34 

 
01/03/19 

16.00 h - 19.00 h 37 

 
12/03/19 

20.00 h - 23.00 h 
 

44 

 
11/03/19 

20.00 h - 23.00 h 76 

 
 
 

L'objectiu principal era trobar un enregistrament de tres hores per a cada canal de televisió, 

on durant aquestes tres hores d'emissió —les quals han de coincidir en franja horària— hi 

hagués una quantitat considerable d'anuncis per tal de poder fer-ne un estudi comparatiu entre 

els dos mitjans de comunicació audiovisuals. Però, abans de tot això, era necessari fer tota una 

sèrie d'enregistraments fins a arribar als més aptes i definitius.  

Així, podem observar que els enregistraments realitzats se centren entre els mesos de 

febrer i març de 2019 i en dues franges horàries diferents: la de tarda —de 16.00 h a 19.00 h 

— i la de nit —de 20.00 h a 23.00 h—. A primera vista, aquestes dues franges horàries 

semblaven les més adients i les més propenses a emetre un major nombre d'anuncis, sobretot 

la de 20.00 h a 23.00 h, perquè són emissions en prime time, és a dir, en horari de màxima 

audiència.  
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Per una banda, els enregistraments d'IB3 es divideixen, per ordre cronològic, de la següent 

manera: dijous 28 de febrer de 2019, 24 anuncis; dilluns 4 de març de 2019, 48 anuncis; 

dijous 7 de març de 2019, 34 anuncis i dimarts 12 de març de 2019, 44 anuncis.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I, per altra banda, els enregistraments de TV3 es divideixen, també per ordre cronològic, de 

la següent manera: divendres 22 de febrer de 2019, 52 anuncis; dijous 28 de febrer de 2019, 

69 anuncis; divendres 1 de març de 2019, 37 anuncis; dilluns 11 de març de 2019, 76 anuncis.  
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Després d'analitzar aquest recull d'enregistraments i d'estudiar el nombre real dels diferents 

anuncis emesos durant aquests quatre dies i aquestes franges horàries, se'n va fer una tria i, 

finalment, es va optar per escollir l'enregistrament on apareixien més quantitat d'anuncis 

distints. De fet, els colors dels gràfics representen la coincidència de menor a major nombre 

d'anuncis segons el dia i les hores d'emissió. Així, l'ordre que apareix en els gràfics —de 

menor a major— és el següent: blau, taronja, groc i, finalment, verd.  

Per tant, en els dos casos, el color que ens interessa és el verd. És a dir, el nostre estudi se 

centra i es basa en l'enregistrament de dilluns 4 de març de 2019 —amb 48 anuncis—, en el 

cas d'IB3, i en l'enregistrament de dilluns 11 de març de 2019 —amb 76 anuncis—, en el cas 

de TV3.  

També hauria estat interessant fer l'estudi de tots els enregistraments realitzats, però hem 

hagut d'optar per triar només un enregistrament de cada mitjà de comunicació, per qüestions 

relacionades amb els criteris d'extensió del treball.  
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Els anuncis  
 

Els anuncis dels diferents enregistraments escollits són l'objecte d'estudi del nostre treball. 

Per això, tot just després de fer la tria dels enregistraments definitius, es va fer una anàlisi 

exhaustiva dels anuncis que integraven cada gravació, del primer al darrer, sempre tenint en 

compte el nombre de repeticions d'un mateix anunci. Per tant, al final tendrem dos totals 

d'anuncis: el nombre d'anuncis emesos i el nombre d'anuncis distints emesos. Tot i això, el 

nombre que realment ens interessa de cara a l'estudi és el del total d'anuncis distints emesos. 

 A més a més, també és important esmentar que, com veurem en les següents taules, un 

mateix anunci pot tenir dues versions: l'extensa i la breu. I, fins i tot, també ens podem trobar 

davant el cas que un anunciant disposi de diferents anuncis per a un mateix producte. 

 

A continuació, en la Taula 2, podem observar el desglossament dels diferents anuncis que 

pertanyen a l'enregistrament d'IB3 de dilluns 4 de març de 2019, de l'emissió de 20.00 h a 

23.00 h.  

 

 
Taula 2 

Anuncis IB3 
 

 
Anuncis 

 
Nombre d'emissions 

1 Programació IB3: Memòria negra. Gran torrentada 1989 2 

2 Federópticos (1) 3 
3 Federópticos (2) 1 
4 Federópticos (3) 2 
5 Consell de Mallorca: IMAS. Persones majors 3 
6 Adolfo Domínguez - Aguas frescas 1 
7 Voltadol 2 
8 Carrefour: 3x2 Ariel 1 
9 Carrefour: 3x2 Pijames 2 

10 Glovo 3 
11 a) Chocolates Valor [anunci extens] 1 
11 b) Chocolates Valor [anunci breu] 1 

12 Napolitanas Cuétara 2 
13 Campurrianas Cuétara 1 
14 TostaRica Cuétara 1 
15 Nocilla 2 
16 Pizza Casa Tarradellas 2 

17 Programació IB3: ZOOM. Trot, èxits i boires 2 

18 Programació IB3: Treufoc 2 



 15 

19 Estrella Damm [anunci extens] 2 
20 U Energia 1 
21 Programació IB3: Enfeinats 1 

22 a) Bankinter [anunci extens] 1 
22 b) Bankinter [anunci breu] 1 

23 Castilla-La Mancha 1 
24 WC-Net 1 
25 HUGO BOSS - Bottled 1 
26 Programació IB3: El cas Asunta. El lector de huesos 2 
27 Ultima [anunci extens] 1 
28 Bexident - ISDIN 1 
29 General Òptica 2 
30 Tena Lady 1 
31 Balay 1 
32 Kukident 1 
33 Ariel - Iniesta 1 
34 Wella Professionals 1 
35 Conforama 2 
36 Eroski (1) 1 
37 Eroski (2) 1 
38 Eroski (3) 1 
39 Eroski (4) 1 
40 UNICEF 1 
41 Pascual 1 
42 OCASO [anunci breu] 2 
43 Calvin Klein Eternity 1 
44 El Pozo 1 
45 Chilly 1 
46 Programació IB3: Fred i calent. El millor pa amb oli 1 
47 Programació IB3: Tot d'una el temps 1 
48 ARGAL 1 

 
Total d'anuncis emesos: 70 

 

Total d'anuncis diferents: 48 
 

 

 

Així, segons la taula, interpretam que el resultat de l'enregistrament d'IB3 de dilluns 4 de 

març de 2019 és d'un total de 70 anuncis emesos durant la franja horària de 20.00 h a 23.00 h, 

dels quals en queda un resultat de 48 de distints. 

 

D'altra banda, en la Taula 3, podem veure el desglossament dels diferents anuncis que 

pertanyen a l'enregistrament de TV3 de dilluns 11 de març de 2019, de l'emissió de 20.00 h a 

23.00 h.  
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Taula 3 

Anuncis TV3 
 

 
Anunci 

 

 
Nombre d'emissions 

1 33 Recomana: Flamingos 1 
2 33 Recomana: Entre dos aguas 1 
3 Ultima [anunci breu] 1 
4 Rosa dels vents: colònies 3 
5 Rosa dels vents: cursos d'anglès 1 

6 a) Kave Home [anunci extens] 1 
6 b) Kave Home [anunci breu] 1 

7 Programació TV3: Sense ficció. La sagi, una gran pionera del Barça 3 
8 Programació TV3: Valor afegit. Dones, ciències i poder 3 
9 Habitaclia 1 

10 Programació TV3: Al cotxe (1) 2 
11 Programació TV3: Al cotxe (2) 1 
12 Programació TV3: Benvinguts a la família 2 
13 SEAT Tarraco 3 
14 KFC  3 
15 Generalitat de Catalunya: 012. Reempresa de Catalunya 1 
16 Calvin Klein Eternity 1 

17 a) Voltadol [anunci extens] 1 
17 b) Voltadol [anunci breu] 1 

18 Pure XS - Paco Rabanne 2 
19 One Million - Paco Rabanne 1 
20 GAES 1 
21 Bankinter [anunci breu] 1 
22 UNICEF 2 
23 Jean Paul 1 
24 Kukident 1 
25 Adolfo Domínguez - Aguas frescas 1 
26 Gerblé 2 
27 Botiga de TV3 1 
28 CaixaBank 1 
29 CaixaBank Family Assegurances 1 
30 NISSAN Micra 2 
31 Freshly Cosmetics 1 
32 SsangYoung Tivoli 1 
33 Programació TV3: El Celobert 1 
34 Don Simon 1 

35 HONDA Civic 2 

36 General Òptica 1 

37 Pans&Company 1 

38 Òptica Universitària 1 
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39 TV3 La Marató 1 
40 Carburant BP Ultimate 1 
41 OPEL 120 Aniversari 1 

42 a) Estrella Damm [anunci breu] 1 
42 b) Estrella Damm [anunci extens] 1 

43 OCASO [anunci extens] 1 
44 Assistència Sanitària 1 
45 FRESIKO Marineras 1 
46 JEEP Freedom days 1 
47 Banc Sabadell 2 
48 Balay 1 
49 Ariel - Iniesta 1 
50 Galerías del Tresillo 1 
51 Loteria de Catalunya - El trio 1 
52 La Piara 1 
53 KIA Ceed Toyrer 1 
54 HYUNDAI Tucson 1 
55 Lindt Excellence 1 
56 Programació TV3: Trenquin tòpics 1 
57 Cacaolat Veggie 2 
58 Citroën C3 Aircross 2 
59 Programació TV3: No pot ser! 1 
60 BMW Sèrie 3 1 
61 Nestlé 1 
62 La festa dels supers 1 
63 Varilux (1) 1 
64 Varilux (2) 1 
65 Roca In-Wash 1 
66 YOSOY Avena 1 
67 HolaLuz 1 
68 Expedia 1 
69 O2 1 
70 Pantera Rosa 1 
71 SUNBITES 1 
72 Pizza Casa Tarradellas 1 
73 Programació TV3: La gran pel·lícula. Bellesa oculta 1 
74 ONCE - Dia del pare 1 
75 Programació TV3: La nit dels Òscars 1 
76 Milanuncios 1 

 
Total d'anuncis emesos: 99 

 

Total d'anuncis diferents: 76 
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Per tant, d'acord amb la Taula 3, podem dir que el resultat de l'enregistrament de TV3 de 

dilluns 11 de març de 2019 és d'un total de 99 anuncis emesos durant la franja horària de 

20.00 h a 23.00 h, dels quals 76 són diferents. 

 

Finalment, en la Taula 4 i el Gràfic 3, tenim la comparativa del resultat final del nombre 

d'anuncis d'IB3 i TV3, ja desglossats en les dues taules anteriors, i els quals utilitzarem per a 

l'anàlisi de l'estudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 
En conclusió, l'estudi i l'anàlisi sobre la presència de la llengua catalana en els espais 

publicitaris es basarà en els 48 anuncis distints emesos per IB3 dilluns 4 de març de 2019 de 

20.00 h a 23.00 h i els 76 anuncis distints emesos per TV3 dilluns 11 de març de 2019, també 

de 20.00 h a 23.00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 4 

Nombre anuncis IB3 i TV3 
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diferents 48 Anuncis 

diferents 76 
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La coincidència d'anuncis 

 

La situació de la llengua catalana en els anuncis d'IB3 i TV3 és el principal tema a tractar. 

Però, un dels altres objectius d'aquest treball també és estudiar si aquests anuncis coincideixen 

entre els dos canals i, sobretot, si aquests són emesos iguals i amb els mateixos criteris 

lingüístics. Per això, s'ha fet un recull dels diferents anuncis coincidents o idèntics, seguit 

d'una anàlisi per a veure quins són aquests aspectes coexistents.  

Els anuncis, com ja he explicat en l'anterior apartat, poden tenir una versió extensa i una 

versió breu. Així com també existeix el cas que un mateix producte pot ser anunciat de 

diverses maneres i amb anuncis diferents.  

 

A continuació, en la Taula 5, tenim el recull d'anuncis coincidents entre els dos canals, 

juntament amb la indicació de les versions emeses per cada mitjà de comunicació. 
 

 
Taula 5 

Coincidència d'anuncis 
 

 
 

 
IB3 

 
TV3 

 

1 Adolfo Domínguez - Aguas frescas 
[versió idèntica] 

Adolfo Domínguez - Aguas frescas 
[versió idèntica] 

2 Voltadol 
[anunci extens] 

Voltadol 
[anunci extens i anunci breu] 

3 Pizza Casa Tarradellas 
[versió idèntica] 

Pizza Casa Tarradellas 
[versió idèntica] 

4 Estrella Damm 
[anunci extens] 

Estrella Damm 
[anunci extens i anunci breu] 

5 Bankinter 
[anunci extens i anunci breu] 

Bankinter 
[anunci breu] 

6 Ultima 
[anunci extens] 

Ultima 
[anunci breu] 

7 General Òptica 
[versió idèntica] 

General Òptica 
[versió idèntica] 

8 Kukident 
[versió idèntica] 

Kukident 
[versió idèntica] 

9 Ariel - Iniesta 
[versió idèntica] 

Ariel - Iniesta 
[versió idèntica] 
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10 UNICEF 
[versió idèntica] 

UNICEF 
[versió idèntica] 

11 OCASO 
[anunci breu] 

OCASO 
[anunci extens] 

12 Calvin Klein Eternity 
[versió idèntica] 

Calvin Klein Eternity 
[versió idèntica] 

13 Balay 
[versió diferent] 

Balay 
[versió diferent] 

 
Total coincidència anuncis: 13 

 

Total coincidència anuncis idèntics: 10 
 

 

Així, i d'acord amb l'anterior taula, hi ha 13 anuncis coincidents, dels quals 10 són emesos 

amb versions idèntiques. D'entre aquests 10 casos, podem trobar la possibilitat d'haver emès 

l'anunci idèntic en els dos canals (Adolfo Domínguez, Pizza Casa Tarradellas, General 

Òptica, Kukident, Ariel, UNICEF i Calvin Klein) o la possibilitat d'haver emès només la 

versió extensa o la breu en un canal i en l'altre les dues versions (Voltadol, Estrella Damm i 

Bankinter), tot i que és probable que els dos tipus de versions dels anuncis s'emetin en altres 

moments en els dos canals. 

Les tres excepcions són Ultima, OCASO i Balay. Pel que fa a l'anunci Ultima, IB3 només 

va emetre la versió extensa i TV3 només la breu. De fet, és per això que també hem pogut 

saber que existeixen les dues versions. En el cas de l'anunci OCASO passa exactament el 

mateix, però al revés; IB3 només va emetre la versió breu i TV3 només l'extensa. Finalment, 

pel que fa a l'anunci Balay, ens trobam davant aquell cas que un mateix producte pot ser 

anunciat de diferents maneres. Per tant, Balay, per a anunciar una gelera determinada, fa 

servir dos espots publicitaris diferents; i un s'ha emès només a IB3 i l'altra només a TV3. Ara 

bé, és bastant probable que tant un com l'altre també s'anunciïn en els dos mitjans de 

comunicació, perquè el model de llengua emprat no varia, és a dir, en els dos casos s'utilitza el 

català estàndard. 

No obstant això, el que realment ens interessava d'aquesta anàlisi era comprovar si hi havia 

diferències lingüístiques entre els anuncis coincidents. Així, el resultat i la conclusió és que no 

s'ha detectat cap diferència lingüística entre els dos canals. Tots els anuncis són emesos amb 

el mateix català central formal. Per tant, això també significa que els anuncis comuns als 

Països Catalans i emesos a IB3 són procedents de les versions emeses a TV3. És a dir, en cap 

cas se'n fa una versió pròpia dialectal ni adaptada per a IB3, a no ser que siguin anuncis 

locals, però això ja ho veurem i comentarem més endavant.  
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La presència de la llengua catalana  

 

Com ja he comentat anteriorment, el que ens interessa és analitzar la presència de la 

llengua catalana en els diferents anuncis, tant en els d'IB3 com en els de TV3, per així també 

poder-ne fer una comparació. Però, per tal d'arribar a un resultat i una conclusió, prèviament 

es va dur a terme una anàlisi individual de cada anunci, la qual es va fer tenint en compte els 

diferents àmbits en què hi havia presència de llengua: l'oralitat, el text escrit, la música i els 

subtítols [per a veure la informació detallada de l'anàlisi individual de cada anunci vegeu 

l'apartat 2 de l'annex]. 

Una vegada analitzat cada anunci, es va procedir a fer-ne una classificació, segons el tipus 

de presència de la llengua catalana: total, parcial o nul·la. Aquesta divisió sobre la presència 

de la llengua catalana també s'ha decidit fer en colors —taronja (total), groc (parcial), verd 

(nul·la)—, perquè ens serà útil per a altres classificacions, com ja veurem més endavant. 

 

A continuació, en la Taula 6, tenim la classificació dels anuncis d'IB3 segons la manera en 

què és present la llengua catalana, la qual està feta damunt el total de 48 anuncis. 

 

 
Taula 6 

Classificació segons la presència de la llengua catalana en els anuncis d'IB3 
 

 
Presència total de català 

 
Presència parcial de català 

 
Presència nul·la de català 

Consell de Mallorca Programació IB3: Memòria negra Federópticos (2) 

Glovo Federópticos (1) Federópticos (3) 

Napolitanas Cuétara Carrefour: 3x2 Ariel Adolfo Domínguez 

Pizza Casa Tarradellas Carrefour 3x2 Pijames Voltadol 

Programació IB3: ZOOM Chocolates Valor Castilla-La Mancha 

Programació IB3: Treufoc Campurrianas Cuétara Kukident 

U Energia TostaRica Cuétara Wella Professionals 

Programació IB3: El temps Nocilla Eroski (1) 

General Òptica Estrella Damm Eroski (4) 

Tena Lady Programació IB3: Enfeinats UNICEF 

Conforama Bankinter Calvin Klein Eternity 

Eroski (2) HUGO BOSS - Bottled  
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Eroski (3) Programació IB3: El cas Asunta  

Chilly Ultima  

Programació IB3: Fred i calent Bexident - ISDIN  

 Balay  

 Ariel - Iniesta  

 Pascual  

 OCASO  

 El Pozo  

 WC-Net  

 ARGAL  

Total: 15 Total: 22 Total: 11 

 

Vet aquí el resultat en nombres i percentatges de l'anterior classificació de la presència de 

la llengua catalana en els anuncis d'IB3: 

 

Taula 7 
Anàlisi de la presència de la llengua catalana en els anuncis d'IB3 

Presència Nombre d'anuncis Percentatge 

Presència  
total de català 

 
15 

 
31,25 % 

Presència  
parcial de català 

 
22 

 
45,83 % 

Presència  
nul·la de català 

 
11 

 
22,92 % 

 
TOTAL 

 
48 100% 

 
 

Per tant, d'acord amb els resultats plasmats en la Taula 7, la presència de la llengua 

catalana en els anuncis d'IB3 seria la següent: hi ha un predomini dels anuncis amb presència 

parcial de català (45,83 %), seguit dels que en tenen una presència total (31,25 %) i, en darrer 

lloc, els que en tenen una presència nul·la (22,92 %). Així doncs, la majoria d'anuncis tenen 

presència de català.  
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Per altra banda, en la Taula 8, tenim la classificació dels anuncis de TV3 segons el tipus de 

presència de la llengua catalana, la qual està feta damunt el total de 76 anuncis. 

 

 
Taula 8 

Classificació segons la presència de la llengua catalana en els anuncis de TV3 
 

 
Presència total de català 

 
Presència parcial de català 

 
Presència nul·la de català 

Rosa dels vents: colònies 33 Recomana: Flamingos Calvin Klein Eternity 

Rosa dels vents: cursos d'anglès 33 Recomana: Entre dos aguas Voltadol 

Programació TV3: Valor afegit Ultima Pure XS  

Habitaclia Kave Home One Million 

Programació TV3: Al cotxe (1) Programació TV3: Sense ficció GAES 

Programació TV3: Al cotxe (2) SEAT Tarraco UNICEF 

P. TV3: Benvinguts a la família KFC Jean Paul 

Generalitat de Catalunya Bankinter Kukident 

Gerblé NISSAN Micra Adolfo Domínguez 

Botiga de TV3 Freshly Cosmetics Pantera Rosa 

CaixaBank SsangYoung Tivoli  

CaixaBank Family  HONDA Civic  

Gràfic 4  
Presència de la llengua catalana en els anuncis d’IB3

22,92%

45,83%

31,25%

Presència total de català
Presència parcial de català
Presència nul·la de català
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Programació TV3: El Celobert Pans&Company  

Don Simon Estrella Damm  

General Òptica OCASO  

Òptica Universitària JEEP Freedom days  

TV3 La Marató Banc Sabadell  

Carburant BP Ultimate Balay  

OPEL 120 Aniversari Ariel - Iniesta  

Assistència Sanitària La Piara  

FRESKIBO KIA Ceed Tourer  

Galerías del Tresillo HYUNDAI Tucson  

Loteria de Catalunya Lindt Excellence  

Cacaolat Veggie Programació TV3: Trenquin tòpics  

Programació TV3: No pot ser! Citroën C3 Aircross  

Nestlé BMW Serie 3  

La festa dels supers Vrilux (1)  

Roca In-Wash Varilux (2)  

YOSOY Avena Expedia  

HolaLuz ONCE - Dia del pare  

O2 Milanuncios  

SUNBITES   

Pizza Casa Tarradellas   

P. TV3: La gran pel·lícula   

P. TV3: La nit dels Òscars   

Total: 35 Total: 31 Total: 10 

 

 

El resultat de l'anterior classificació dels anuncis de TV3, com podem observar en la Taula 9, 

queda de la següent manera: 
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Taula 9 

Anàlisi de la presència de la llengua catalana en els anuncis de TV3 
 

Llengua 
 

Nombre d'anuncis 
 

Percentatge 

Presència  
total de català 

 
35 

 
46,05 % 

Presència  
parcial de català 

 
31 

 
40,79 % 

Presència  
nul·la de català 

 
10 

 
13,16 % 

 
TOTAL 

 
76 100 % 

 
 

Per tant, segons els resultats interpretats a la Taula 9, d'entre el total de 76 anuncis, n'hi ha 

35 (46,05 %) que són totalment en català, seguit, amb no gaire diferència, dels 31 (40,79 %) 

que en tenen una presència parcial i, finalment, una minoria de 10 (13,16 %) amb una 

presència nul·la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5  
Presència de la llengua catalana en els anuncis de TV3

13,16%
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46,05%
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A continuació, en la Taula 10 i el Gràfic 6, tenim el resum i la comparativa de la presència 

de la llengua catalana en els anuncis d'IB3 i de TV3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Com a conclusió, i en proporció al total d'anuncis de cada mitjà de comunicació, podem dir 

que tant a IB3 com a TV3 hi predominen els anuncis amb existència de català enfront d'una 

percentatge molt baix d'anuncis amb presència nul·la de català. La diferència és que a IB3 hi 

prevalen els anuncis amb una presència parcial de català i, en canvi, a TV3 hi sobresurten els 

que en tenen una presència total. Així és que a TV3 hi ha un nombre més elevat d'anuncis 

íntegrament en català.  

 

Taula 10 
Comparació de la presència de la llengua catalana dels anuncis d'IB3 i TV3 

Presència  
 IB3 TV3 

Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Presència total de català 15 31,25 % 35 46,05 % 

Presència parcial de català 22 45,83 % 31 40,79 % 

Presència nul·la de català 11 22,92 % 10 13,16 % 

TOTAL 48 100 % 76 100 % 

Gràfic 6  
Comparació de la presència de la llengua catalana entre els anuncis d’IB3 i TV3
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La presència de la llengua catalana segons la tipologia dels anuncis 

 

La tipologia d'anuncis 
 

Aquest apartat també se centra en l'estudi de la presència de la llengua catalana en els 

anuncis d'IB3 i TV3, però en aquest cas s'analitzarà segons la tipologia dels anuncis. Per tant, 

prèviament a aquest procés, era necessari examinar quines categories d'anuncis hi havia en els 

nostres enregistraments i quins anuncis determinats corresponien a cada una. 

Finalment, la tipologia dels anuncis ha quedat dividida en tres grans categories: els 

corporatius, els institucionals i els comercials.  

Així, els anuncis corporatius són aquells que pertanyen al propi mitjà de comunicació, com 

per exemple ho serien tots els que estan relacionats amb la programació del canal. Els anuncis 

institucionals són els que provenen de les administracions públiques, tant territorials com no 

territorials, com per exemple els anuncis del Govern o de la Generalitat, en aquest cas. 

Normalment serveixen per a informar i conscienciar la ciutadania. Els anuncis comercials són 

els que tenen per finalitat mercantilitzar i vendre productes concrets, com per exemple 

aliments, perfums o cotxes, entre molts altres.  

Per això, a l'hora d'organitzar els anuncis per categories, crec que també és útil recórrer a la 

classificació de la presència de català mitjançant els colors ja establers anteriorment. Cal 

esmentar que l'elecció d'aquestes tres categories s'ha establert segons l'oferta dels anuncis. Per 

tant, la classificació dels anuncis que corresponen a cada categoria s'ha fet de manera 

objectiva. No obstant això, un mateix anunci podria correspondre a dues categories distintes o 

directament a una altra de diferent de la qual s'ha establert. Alguns exemples d'aquest darrer 

cas són l'anunci La festa dels supers, que s'ha classificat com a corporatiu però, a la vegada, 

també podria ser un anunci comercial d'oci. I l'anunci Castilla-La Mancha, que s'ha classificat 

com a institucional perquè prové del Govern de Castella-la Manxa, però també podria ser 

comercial atès que, tanmateix, la finalitat de l'anunci és promocionar el turisme de la 

comunitat autònoma.  

 

Tot seguit, en la Taula 11 tenim la classificació de la tipologia dels anuncis d'IB3, 

juntament amb la indicació amb color de la presència de la llengua catalana a la qual 

correspon cada anunci. 
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Taula 11 
Classificació de la tipologia d'anuncis d'IB3 

Corporatius Institucionals Comercials 

Programació IB3: Memòria negra Consell de Mallorca - IMAS Glovo 
Programació IB3: ZOOM Castilla-La Mancha Chocolates Valor 
Programació IB3: Treufoc  Napolitanas Cuétara 

Programació IB3: Enfeinats  Campurrianas Cuétara 
Programació IB3: El cas Asunta  TostaRica Cuétara 
Progamació IB3: Fred i calent  Nocilla 

Programació IB3: El temps  Pizza Casa Tarradellas 
  Estrella Damm 
  Eroski (1) 
  Eroski (2) 
  Eroski (3) 
  Eroski (4) 
  Pascual 
  El Pozo 
  ARGAL 
  Ultima 
  Voltadol 
  Bexident 
  Tena Lady 
  Kukident 
  Chilly 
  General Òptica 
  UNICEF 
  Adolfo Domínguez 
  HUGO BOSS 
  Calvin Klein Eternity 
  Federópticos (1) 
  Federópticos (2) 
  Federópticos (3) 
  Wella Professionals 
  U Energia 
  Bankinter 
  OCASO 
  Carrefour: 3x2 Ariel 
  WC-Net 
  Ariel - Iniesta 
  Carrefour: 3x2 Pijames 
  Balay 
  Conforama 

Total: 7 Total: 2 Total: 39 
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Primerament, en la Taula 12, podem veure el resultat de la classificació dels anuncis d'IB3 

segons la tipologia: 

 
 

Taula 12 
Anàlisi de la tipologia d'anuncis d'IB3 

 
 

Tipologia 
 

Nombre Percentatge 

 
Corporatius 

 
7 14,58 % 

 
Institucionals 

 
2 4,17 % 

 
Comercials 

 
39 81,25 % 

 
TOTAL 

 
48 100 % 

 

 

De manera que a IB3 hi prevalen els anuncis comercials (39), enfront dels corporatius (7) i, 

per acabar, dels institucionals (2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Després de la classificació dels anuncis segons la tipologia, allò que ens interessa és la 

presència de la llengua catalana segons aquesta tipologia establerta en els anuncis d'IB3. Així, 

en la Taula 13 podem trobar el resum d'aquesta anàlisi extreta a partir de la classificació de la 

Taula 11. 

Gràfic 7  
Tipologia dels anuncis d’IB3
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Taula 13 

Presència de la llengua catalana segons la tipologia dels anuncis d'IB3 
 

Tipologia 

 
Presència  

total de català 
 

Presència  
parcial de català 

Presència nul·la 
de català 

 

TOTAL 

N. % N. % N. % N. % 

Corporatius 4 57,14 % 3 42,86 % 0 00,00 % 7/48 14,58 % 

Institucionals 1 50,00 % 0 00,00 % 1 50,00 % 2/48 4,17 % 

Comercials 10 25,64 % 19 48,72 % 10 25,64 % 39/48 81,25 % 

 

Per tant, d'acord amb la Taula 13 i els gràfics corresponents, podem interpretar els resultats 

següents: 

 

 

 En primer lloc, pel que fa als anuncis corporatius d'IB3, 

observam que no n'hi ha cap que no tengui presència de català. 

Per tant, tots els anuncis corporatius són en català, però n'hi ha 

4 (57,14 %) que ho són íntegrament i 3 (42,86 %) que en 

comparteixen la presència amb altres llengües.  

 

 

En segon lloc, quant als anuncis institucionals d'IB3, d'entre 

els dos únics que hi ha, un és amb presència total de català i 

l'altre amb presència nul·la de català. Ara bé, cal destacar que 

aquest darrer és en castellà i no en català perquè pertany a una 

comunitat autònoma aliena i, com ja he comentat abans, podria 

haver-se considerat com a comercial atès que promociona el 

turisme del seu territori. Per això, podem arribar a la conclusió 

que possiblement tots els anuncis institucionals d'IB3 amb 

relació a les Illes Balears són exclusivament en català.  
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Finalment, pel que fa als anuncis comercials d'IB3, veim 

que hi sobresurten els que tenen una presència parcial de 

català (48,72 %). La resta d'anuncis en tenen una presència 

total (25,64 %) o una presència nul·la (25,64 %).  

 

 

 
 
 

Per altra banda, tenim els anuncis de TV3, on s'ha seguit el mateix procés que en els d'IB3. 

A continuació, en la Taula 14, podem observar la classificació dels anuncis de TV3 segons la 

tipologia, juntament amb les indicacions amb color de la presència de la llengua catalana que 

correspon a cada anunci. 

 

 
Taula 14 

Classificació de la tipologia d'anuncis de TV3 
 

Corpotarius Institucionals Comercials 

33 Recomana: Flamingos Generalitat de Catalunya KFC 
33 Recomana: Entre dos aguas Loteria de Catalunya Gerblé 
Programació TV3: Sense ficció  Don Simon 
Programació TV3: Al cotxe (1)  Pans&Company 
Programació TV3: Al cotxe (2)  Estrella Damm 
P. TV3: Benvinguts a la família  KRESKIBO 

Botiga de TV3  La Piara 
Programació TV3: El Celobert  Lindt Excellence 

TV3 La Marató  Cacaolat Veggie 
P. TV3: Trenquin tòpics  Nestlé 

P. TV3: No pot ser!  YOSOY 
P. TV3: La gran pel·lícula  Pantera Rosa 
P. TV3: La nit dels Òscars  SUNBITES 

La festa dels supers  Pizza Casa Tarradellas 
Programació TV3: Valor afegit  Ultima 

  Voltadol 
  Kukident 
  GAES 
  Assistència Sanitària 
  General Òptica 
  UNICEF 
  ONCE 
  Calvin Klein 
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  Pure XS 
  One Million 
  Jean Paul 
  Adolfo Domínguez 
  Freshly Cosmetics 
  Òptica Universitària 
  Varilux (1) 
  Varilux (2) 
  Ariel - Iniesta 
  Kave Home 
  Balay 
  Galerías del Tresillo 
  Roca In-Wash 
  Habitaclia 
  Milanuncios 
  Rosa dels vents: colònies 
  Rosa dels vents: cursos 
  Expedia 
  Bankinter 
  CaixaBank 
  CaixaBank Family 
  Banc Sabadell 
  Carburant BP 
  OCASO 
  O2 
  HolaLuz 
  SEAT Tarraco 
  NISSAN Micra 
  SsangYoung Tivoli 
  HONDA Civic 
  OPEL 120 Aniversari 
  JEEP Freedom days 
  KIA Ceed Toyrer 
  HYUNDAI Tucson 
  Citroën C3 Aircross 
  BMW Sèrie 3 

Total: 15 Total: 2 Total: 59 
 

 

Primer de tot, en la Taula 15, podem veure el resultat de la classificació dels anuncis de 

TV3 segons la seva tipologia: 
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Taula 15 

Anàlisi de la tipologia d'anuncis de TV3 
 

 
Tipologia 

 
Nombre Percentatge 

 
Corporatius 

 
15 19,74 % 

 
Institucionals 

 
2 2,63 % 

 
Comercials 

 
59 77,63 % 

 
TOTAL 

 
76 100 % 

 

Per tant, d'acord amb la taula 15, observam que les emissions d'anuncis comercials són més 

abundants en comparació de la resta de tipologies, atès que dels 76 anuncis només 15 

(19,74 %) són corporatius i 2 (2,63 %) són institucionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Però, el que més ens interessa de la classificació dels anuncis segons la tipologia és la 

presència de la llengua catalana en aquests mateixos anuncis de TV3. Així, en la Taula 16 

podem trobar el resum d'aquesta anàlisi extreta a partir de la classificació de la Taula 14. 

Gràfic 11  
Tipologia dels anuncis de TV3
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Per tant, segons la Taula 16 i els gràfics corresponents, podem interpretar els següents 

resultats: 

 

 

En primer lloc, pel que fa als anuncis corporatius de TV3, 

tots tenen presència de català. Però hi prevalen els anuncis 

íntegrament en català amb un total d'11 (73,33 %) enfront del 

total de 4 (26,67 %) que són amb presència parcial i que, per 

tant, coexisteixen amb altres idiomes.  

 

 

 

 

En segon lloc, quant als anuncis institucionals de TV3, els 

dos únics que hi ha són amb presència total català. Per això, i 

com que no hi ha cap anunci amb presència parcial ni nul·la de 

català, podem arribar a la conclusió que els anuncis 

institucionals de TV3 sempre o quasi sempre són completament 

en català.  

 

 
Taula 16 

Presència de la llengua catalana segons la tipologia dels anuncis de TV3 
 

Tipologia 

 
Presència  

total de català 
 

 
Presència  

parcial de català 

 
Presència  

nul·la de català 

 
 

Total 

N. % N. % N. % 
 

N. % 

Corporatius 11 73,33 % 4 26,67 % 0 00,00 % 15/76 19,74 % 

Institucionals 2 100 % 0 00,00 % 0 00,00 % 2/76 2,63 % 

Comercials 22 37,29 % 27 45,76 % 10 16,95 % 59/76 77,63 % 

Gràfic 12  
Anuncis corporatius TV3  

Presència de la llengua catalana

26,67%
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Finalment, pel que fa als anuncis comercials de TV3, hi 

predominen, amb un 45,76 % (27), els anuncis parcialment en 

català, seguits dels que són íntegrament en català, amb un 

37,29 % (22) i, per acabar, els que tenen una presència nul·la de 

català, amb un 16,95 % (10).  

 

 

 

 

 

Després d'analitzar la presència de la llengua catalana segons la tipologia d'anuncis de cada 

mitjà de comunicació estudiat, en la Taula 17 i en els Gràfic 15 i Gràfic 16 hi podem trobar el 

resum comparatiu dels resultats dels dos canals: 

 

 

 
Taula 17 

Comparació de la presència de la llengua catalana segons la tipologia d'anuncis d'IB3 i TV3 
 

Tipologia 

 
IB3 

 
TV3 

 
Presència 
total de 
català 

 

 
Presència 
parcial de 

català 

 
Presència 
nul·la de 

català 
Total 

 
Presència 
total de 
català 

 
Presència 
parcial de 

català 

 
Presència 
nul·la de 

català 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 
 

Corporatius 
 

4 57,14 3 42,86 0 00,00 7 14,58 11 73,33 4 26,67 0 00,00 15 19,74 

 
Institucionals 

 
1 50,00 0 00,00 1 50,00 2 4,17 2 100 0 00,00 0 00,00 2 2,63 

 
Comercials 

 
10 25,64 19 48,72 10 25,64 39 81,25 22 37,29 27 45,76 10 16,95 59 77,63 
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En resum, quant a la tipologia d'anuncis dels dos mitjans de comunicació estudiats, tenim 

que tots els anuncis corporatius, tant a IB3 com a TV3, són en català, de manera íntegra o 

parcial.  

Altrament, els anuncis institucionals d'IB3 i TV3 són totalment en català, a excepció d'un 

d'IB3, el de Castilla-La Mancha, perquè prové d'una institució externa al territori i també 

perquè podria ser comercial, vist que la finalitat és promocionar el turisme d'aquesta 

comunitat autònoma.  

Finalment, els anuncis corporatius presenten més varietat. En els dos casos hi ha un 

predomini dels anuncis corporatius amb presència parcial de català, però n'hi ha més amb 

presència total a TV3 que a IB3. Per contra, en els dos canals hi ha un percentatge molt baix 

d'anuncis amb presència nul·la de català, tot i que el d'IB3 és més alt en comparació al de 

TV3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 15  
Presència de la llengua catalana segons la tipologia d’anuncis d’IB3
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Gràfic 16  
Presència de la llengua catalana segons la tipologia d’anuncis de TV3
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Els anuncis comercials 

 

Els anuncis comercials, tal com s'ha comprovat a l'apartat anterior, són els més abundants 

en els dos mitjans de comunicació. Per això, hem considerat que seria útil fer-ne una 

subcategorització i també estudiar quina és la presència de la llengua catalana segons aquesta 

subdivisió.  

D'aquesta manera, hem decidit classificar-los així: Alimentació, Salut/Farmàcia, 

Perfums/Cosmètica/Òptica/Bellesa, Productes de la llar/Electrodomèstics/Mobles, ONG, Oci, 

Bancs/Assegurances/Energia i Cotxes. Però, abans de començar l'anàlisi, és necessari fer 

alguns aclariments sobre els criteris de classificació.  

Primer de tot, hem de dir que algunes categories agrupen diferents temes a causa del baix 

nombre d'anuncis de què disposam, com per exemple serien els casos de 

Perfums/Cosmètica/Òptica/Bellesa, Salut/Farmàcia, Bancs/Assegurances/Energia i 

Productes de la llar/Electrodomèstics/Mobles. Les agrupacions s'han fet segons les relacions i 

les similituds dels productes i les categories.  

En segon lloc, també cal afegir que la categoria d'Òptica pertany al grup de 

Perfums/Bellesa/Cosmètica en lloc del de Salut/Farmàcia perquè els anuncis són purament 

d'estètica i no d'oftalmologia, a excepció de l'anunci de General Òptica, que per això s'ha 

classificat a la categoria de Salut/Farmàcia.  

En tercer lloc, voldria esmentar que aquesta subdivisió és comuna als dos mitjans de 

comunicació, però així i tot presenten algunes diferències. Per exemple, a IB3 no existeix la 

categoria Oci ni la de Cotxes, perquè no es va trobar cap anunci que hi pogués correspondre. 

No obstant això, a TV3 feim ús d'aquestes dues categories perquè hi ha anuncis que hi 

pertanyen.  

En darrer lloc, és important explicar que, igual que en l'anterior apartat, els criteris 

establerts i la classificació dels anuncis a cada categoria s'han intentat fer de la manera més 

objectiva possible. No obstant això, es podria donar el cas que un mateix anunci pugui 

correspondre a dues categories distintes o directament a una altra de diferent d'aquella a la 

qual s'ha integrat. 
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A continuació, en la Taula 18, podem observar la classificació establerta pels anuncis 

comercials d'IB3, juntament amb la indicació del color de la presència de la llengua catalana 

que correspon a cada un d'aquests anuncis. 

 

Taula 18 
Classificació dels anuncis comercials d'IB3 

Alimentació Salut/Farmàcia Perfums/Cosmètica/ 
Òptica/Bellesa 

Estrella Damm Voltadol Adolfo Domínguez 
Chocolates Valor Bexident HUGO BOSS 

Napolitanas Cuétara Tena Lady Calvin Klein Eternity 
Campurrianas Cuétara Kukident Federópticos (1) 

TostaRica Cuétara Chilly Federópticos (2) 
Nocilla General Òptica Federópticos (3) 

Pizza Casa Tarradellas  Wella Professionals 
Glovo   

Eroski (1)   
Eroski (2)   
Eroski (3)   
Eroski (4)   
Pascual   
El Pozo   
ARGAL   
Ultima   

Total: 16 Total: 6 Total: 7 

 

Bancs/Assegurances/Energia Productes de la llar/ 
Electrodomètics/Mobles ONG 

U Energia Carrefour: 3x2 Ariel UNICEF 
Bankinter WC-Net  
OCASO Ariel - Iniesta  

 Carrefour: 3x2 Pijames  
 Balay  
 Conforama  

Total: 3 Total: 6 Total: 1 

 

 

Per tant, finalment, les categories dels anuncis comercials d'IB3 són les següents: 

Alimentació, Perfums/Cosmètica/Òptica/Bellesa, Bancs/Assegurances/Energia, Productes de 

la llar/Electrodomèstics/Mobles, Salut/Farmàcia i ONG.  



 39 

Primer de tot, abans de començar amb l'anàlisi de la presència de la llengua catalana, en la 

Taula 19, trobam reproduïts els resultats de la classificació anterior basada en els anuncis 

comercials d'IB3 segons la seva categorització. 

 

 
Taula 19 

Anàlisi dels anunis comercials d'IB3 
 

 
Anuncis 

 
Nombre Percentatge 

Alimentació 16 41,03 % 

Salut/Farmàcia 6 15,38 % 

Perfums/Cosmètics/Bellesa/Òptica 7 17,95 % 

Bancs/Assegurances/Energia 3 7,69 % 

Llar/Electrodomèstics/Mobles 6 15,38 % 

ONG 1 2,56 % 

TOTAL 39 100 % 

 

 

En conclusió, dels 39 anuncis comercials d'IB3, 16 (41,03 %) són d'alimentació; 7 

(17,95 %) són de perfums, cosmètica, bellesa i òptica; 6 (15,38 %) són de salut i farmàcia; 6 

(15,38 %) són de productes de la llar, electrodomèstics i mobles; 3 (7,69 %) són de bancs, 

assegurances i energia; i només 1 (2,56 %) és d'ONG. Per tant, ens trobam davant un 

predomini absolut dels anuncis comercials d'alimentació, seguit de les altres categories amb 

una proporció semblant, enfront d'un nombre molt baix d'anuncis comercials d'ONG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 17  
Anuncis comercials IB3
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A partir d'aquí, allò que ens interessa estudiar és la presència de la llengua catalana segons 

la classificació dels anuncis comercials d'IB3. Així, en la Taula 20 podem trobar el resum 

d'aquesta anàlisi extreta a partir de la classificació de la Taula 18. 

 

 

 

De manera que, segons la Taula 20, podem interpretar els següents resultats sobre la 

presència de la llengua catalana en els diferents tipus d'anuncis comercials d'IB3: 

 

 

 

En primer lloc, amb relació als anuncis comercials de la 

categoria Alimentació, hi destaquen els anuncis en català: 9 

(52,25 %) amb presència parcial i 5 (21,25 %) amb presència 

total, enfront de només 2 (12,50 %) que no tenen presència de 

català.  

 

 

 

 

 

 
Taula 20 

Anàlisi de la presència de la llengua catalana en els anuncis comercials d'IB3 
 

Anuncis 

 
Presència total 

de català 
 

Presència parcial 
de català 

Presència 
nul·la de català 

 

TOTAL 

N. % N. % N. % N. % 

Alimentació 5 31,25 % 9 56,25 % 2 12,50 % 16/39 41,03 % 

Salut/Farmàcia 3 50 % 1 16,67 % 2 33,33 % 6/39 15,38 % 
Perfums/Cosmètica/ 

Bellesa/òptica 0 00,00 % 2 28,57 % 5 71,43 % 7/39 17,95 % 

Bancs/Assegurances/ 
Energia 1 33,33 % 2 66,67 % 0 00,00 % 3/39 7,69 % 

Llar/Electrodomètics/ 
Mobles 1 16,67 % 5 83,33 % 0 00,00% 6/39 15,69 % 

ONG 0 00,00 % 0 00,00 % 1 100 % 1/39 2,56 % 
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En segon lloc, pel que fa als anuncis comercials de la 

categoria Salut/Farmàcia, la meitat són íntegrament en català. 

De manera que l'altra meitat d'anuncis queda dividida per 2 

(33,33 %) amb presència nul·la i 1 (16,67 %) amb presència 

parcial. Aquí pot sorprendre el percentatge elevat d'anuncis amb 

presència nul·la.  

 

 

En tercer lloc, quant als anuncis comercials de la categoria 

Perfums/Cosmètica/Bellesa/Òptica, observam que l'ús del català 

és molt minoritari, atès que només 2 (28,57 %) anuncis són en 

català i, per contra, comparteixen la presència amb una o més 

llengües. Per tant, hi ha un predomini quasi absolut 

protagonitzat pels 5 (71,43 %) anuncis que són en altres 

idiomes. 

 

 

En quart lloc, amb relació als anuncis comercials de la 

categoria Bancs/Assegurances/Energia, tots són en català. Però 

hi prevalen els 2 (66,67 %) anuncis en presència parcial per 

damunt de l'únic (33,33 %) que és íntegrament en català. Així 

doncs, tots els anuncis són bilingües o trilingües i no n'hi ha cap 

que no tengui presència de català. No obstant això, hi ha molt 

pocs anuncis per a extreure'n una conclusió.  

 

 

En cinquè lloc, pel que fa als anuncis comercials de la 

categoria Productes de la llar/Electrodomèstics/Mobles, igual 

que en l'anterior cas, la majoria són parcialment en català, a 

excepció d'un, que és totalment en català. Consegüentment, no 

existeix cap cas amb presència nul·la de català.  
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Finalment, quant als anuncis comercials de la categoria 

ONG, només n'hem pogut trobar un en tot l'enregistrament. Per 

tant, l'anunci representa el total i, per contra, té una presència 

nul·la de català, és a dir, no hi ha cap classe de presència de 

llengua catalana. No obstant això, el fet de només tenir un 

anunci d'aquesta categoria és molt poc significatiu. 

 

 

Tot seguit, en la Taula 21, podem trobar la classificació establerta pels anuncis comercials 

TV3, juntament amb la indicació del color de la presència de la llengua catalana que 

correspon a cada un d'aquests anuncis. Per a l'anàlisi dels anuncis de TV3 s'ha seguit el mateix 

procés que en la dels anuncis d'IB3. La diferència és que en el cas de TV3 hi hem afegit dues 

categories més: la de cotxes i la d'oci.  
 

 
Taula 21 

Els anuncis comercials de TV3 
 

 
Alimentació 

 
Salut/Farmàcia Perfums/Bellesa/ 

Cosmètica/Òptica Cotxes 

KFC Voltadol Calvin Kleim SEAT 
Gerblé Kukident Pure XS NISSAN 

Don Simon GAES One Million SsangYoung 
Pans&Company Assistència Sanitària Jean Paul HONDA 
Estrella Damm General Òptica Adolfo Domínguez OPEL 

FRESKIBO  Freshly Cosmetics JEEP 
La Piara  Òptica Universitària KIA 

Lindt Excellence  Varilux (1) HYUNDAI 
Cacaolat  Varilux (2) Citroën 
Nestlé   BMW 

YOSOY    
Pantera Rosa    
SUNBITES    

Pizza Casa Tarradellas    
Ultima    

Total: 15 Total: 5 Total: 9 Total: 10 

 

Assegurances/ 
Bancs/Energia Oci Llar/Mobles/ 

Electrodomètic ONG 

Bankinter Rosa dels vents: colònies Ariel - Iniesta UNICEF 
CaixaBank Rosa dels vents: cursos Kave Home ONCE 

CaicaBank Family Expedia Balay  
Banc Sabadell  Galerías Tresillo  
Cabrurant BP  Roca In-Wash  
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OCASO  Habitaclia  
O2  Milanuncios  

HolaLuz    
Total: 8 Total: 3 Total: 7 Total: 2 

 

Així, els anuncis comercials de TV3 queden dividits de la següent manera: Alimentació, 

Oci, Cotxes, Perfums/Cosmètica/Òptica/Bellesa, Bancs/Assegurances/Energia, Productes de 

la llar/Electrodomèstics/Mobles, Salut/Farmàcia i ONG.  

 

Prèviament a l'anàlisi de la presència de la llengua catalana, en la Taula 22 tenim plasmats 

els resultats de la classificació anterior sobre els diferents anuncis comercials de TV3.  
 

 
Taula 22 

Anàlisi dels anuncis comercials de TV3 
 

 
Temàtica 

 
Nombre Percentatge 

Alimentació 15 25,42 % 

Salut/Farmàcia 5 8,47 % 

Perfums/Cosmètics/Bellesa/Òptica 9 15,25 % 

Cotxes 10 16,95 % 

Bancs/Assegurances/Energia 8 13,56 % 

Oci 3 5,08 % 

Llar/Electrodomèstics/Mobles 7 11,86 % 

ONG 2 3,39 % 

TOTAL 59 100 % 

 

 

En conclusió, d'acord amb la Taula 22 i el següent gràfic, interpretam que dels 59 anuncis 

comercials de TV3, hi prevalen els 15 (25,42 %) que són de la categoria Alimentació, seguit 

dels 10 (16,95 %) de la categoria Cotxes, els 9 (15,25 %) de la categoria 

Perfums/Cosmètica/Bellesa/Òptica i els 8 (13,56 %) de la categoria 

Bancs/Assegurances/Energia.  

La resta de categories tenen una quantitat d'anuncis més baixa amb relació a les anteriors: 7 

(11,86 %) en la categoria Llar/Electrodomèstics/Mobles, 5 (8,47 %) en la categoria 

Salut/Farmàcia i 3 (5,05 %) en la categoria Oci. I, en darrer lloc, tenim els 2 (3,39 %) únics 

anuncis de la categoria ONG.  
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D'aquesta manera, ens trobam amb un percentatge bastant elevat d'anuncis comercials 

sobre alimentació en comparació amb els percentatges de les altres categories d'anuncis 

comercials.  

 

 

A partir d'aquí, i com ja hem fet fins ara, el que ens interessa és analitzar la presència de la 

llengua catalana segons la classificació dels anuncis comercials de TV3. Així, en la Taula 23 

podem trobar el resum d'aquesta anàlisi extreta a partir de la classificació de la Taula 21. 

 

 
Taula 23 

Anàlisi de la presència de la llengua catalana en els anuncis comercials de TV3 
 

Anuncis 

 
Presència 

total de català 
 

Presència 
parcial de català 

Presència 
nul·la de català 

 

 
Total 

N. % N. % N. % N. % 

Alimentació 8 53,33 % 6 40,00 % 1 6,67 % 15/59 25,42 % 

Salut/Farmàcia 2 40,00 % 0 00,00 % 3 60,00 % 5/59 8,47 % 

Perfums/Cosmètica/ 
Bellesa/òptica 

1 11,11 % 3 33,33 % 5 55,56 % 9/59 15,25 % 

Cotxes 1 10,00 % 9 90,00 % 0 00,00 % 10/59 16,95 % 
Bancs/Assegurances/ 

Energia 
5 62,50 % 3 37,50 % 0 00,00 % 8/59 13,56 % 

Oci 2 66,67 % 1 33,33 % 0 00,00 % 3/59 5,08 % 

Llar/Electrodomètics/ 
Mobles 

3 42,86 % 4 57,14 % 0 00,00 % 7/59 11,86 % 

ONG 0 00,00 % 1 50,00 % 1 50,00 % 2/59 3,39 % 

 

Gràfic 24  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D'aquesta manera, segons la Taula 23, podem interpretar els següents resultats sobre la 

presència de la llengua catalana en els diferents tipus d'anuncis comercials de TV3: 

 

Primer, pel que fa als anuncis comercials de la categoria 

Alimentació, observam que hi ha un predomini pràcticament 

absolut de l'ús de la llengua catalana, enfront d'una minoria 

representada per un únic anunci que no té presència de català. Ara 

bé, d'entre els que en tenen presència, 8 (53,33 %) són íntegrament 

en català i 6 (40,00 %) ho són parcialment, és a dir, en aquest darrer 

cas la presència de català és compartida amb altres llengües.  

 

 

Segon, respecte als anuncis comercials de la categoria 

Salut/Farmàcia, la majoria, amb un total de 3 (6 0,00 %) anuncis, 

no té el català com a llengua de preferència i directament són en un 

altre idioma. Però, per contra, els 2 (40,00 %) anuncis restants són 

íntegrament en català.  

 

 

Tercer, quant als anuncis comercials de la categoria 

Perfums/Cosmètica/Òptica/Bellesa, altra vegada hi prevalen els 

anuncis amb altres llengües que no són el català, seguit dels 3 

(33,33 %) que són parcialment en català i, per acabar, una minoria 

protagonitzada per l'únic (11,11 %) anunci que és totalment el 

català.  

 

 

Quart, amb relació als anuncis comercials de la categoria 

Cotxes, tots tenen el català com a llengua prioritària. Tot i això, la 

gran majoria (90,00 %) són bilingües o trilingües, a excepció d'un 

(10,00%), que és monolingüe en català. Per tant, una gran part 

dels anuncis d'aquesta categoria coexisteixen amb altres llengües a 

part de la catalana. 
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Cinquè, pel que fa als  anuncis comercials de la categoria 

Bancs/Assegurances/Energia, tots són en català. Per una banda, 5 

(62,50 %) anuncis són íntegrament en català i, per altra banda, 3 

(37,50 %) són parcialment en català, atès que comparteixen la 

seva presència amb altres llengües.  

 

 

 

Sisè, quant als anuncis comercials de la categoria Oci, el total 

de 3 anuncis fa ús de la llengua catalana. Però, tot i haver-hi pocs 

anuncis d'aquesta categoria, en tenim 2 (66,67 %) que són 

exclusivament en català i, per contra, només un (33,33 %) que és 

parcialment en català.   

 

 

 

Setè, respecte als anuncis comercials de la categoria 

Productes de la llar/Electrodomèstics/Mobles, a diferència de les 

dues anteriors categories, aquí hi predominen els anuncis amb 

presència parcial de català, amb un total de 4 (57,14 %) anuncis, 

enfront dels 3 (42,86 %) que tenen el català com a única llengua.  

 

 

 

Finalment, pel que fa als anuncis comercials de la categoria 

ONG, només n'hem pogut trobar dos en tot l'enregistrament. Per 

tant, un 50 % no té presència de català i l'altra 50 % comparteix 

la presència de català amb altres llengües. En conseqüència, 

d'entre totes les categories d'anuncis comercials, aquesta és 

l'única que no té cap anunci que sigui exclusivament en català.  

 

 

Gràfic 31  
Anuncis llar/electrodomèstics/mobles TV3  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Una vegada analitzada la presència de la llengua catalana de cada una de les categories 

d'anuncis comercials dels dos mitjans de comunicació estudiats, en la Taula 24 i en els Gràfic 

33 i Gràfic 34 hi podem trobar el resum comparatiu dels resultats dels dos canals: 

 
 

Taula 24 
Comparació de la presència de la llengua catalana entre els anuncis comercials d'IB3 i TV3 

 

Anuncis 

 
IB3 

 
TV3 

 
Presència 
total de 
català 

 

Presència 
parcial 

de català 

Presència 
nul·la de 

català 
Total 

Presència 
total de 
català 

Presència 
parcial 

de català 

Presència 
nul·la de 

català 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 
Alimentació 5 31,25 9 56,25 2 12,50 16 41,03 8 53,33 6 40,00 1 6,67 15 25,42 

Salut/Farmàcia 3 50,00 1 16,67 2 33,33 6 15,38 2 40,00 0 00,00 3 60,00 5 8,47 
Perfums/Cosmètica/ 

Bellesa/Òptica 0 00,00 2 28,57 5 71,43 7 17,95 1 11,11 3 33,33 5 50,56 9 15,25 

Bancs/Assegurances/ 
Energia 1 33,33 2 66,67 0 00,00 3 7,69 5 62,50 3 37,50 0 00,00 8 13,56 

Llar/Mobles/ 
Electrodomèstics 1 16,67 5 83,33 0 00,00 6 15,69 3 42,86 4 57,14 0 00,000 7 11,86 

ONG 0 00,00 0 00,00 1 100 1 2,56 0 00,00 1 50,00 1 50,00 2 3,39 
Cotxes 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 10,00 9 90,00 0 00,00 10 16,95 

Oci 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 2 66,67 1 33,33 0 00,00 3 5,08 
 

En conclusió, quasi tots els anuncis comercials, tant els d'IB3 com els de TV3, són en 

català, de manera íntegra o parcial. Però, en general, exclusivament en català n'hi ha més a 

TV3 que a IB3.  

Consegüentment, si analitzam individualment totes les categories dels anuncis comercials 

dels dos mitjans de comunicació, podem comprovar que tots tenen presència de català, menys 

el cas de la categoria ONG d'IB3. Per tant, podem afirmar que tant a un canal com a l'altre 

només hi ha presència nul·la de català en les categories Alimentació, Salut/Farmàcia, 

Perfums/Cosmètica/Òptica/Bellesa i ONG. Així, els anuncis de les categories 

Bancs/Assegurances/Energia, Productes de la llar/Electrodomèstics/Mobles, Cotxes i Oci 

sempre són en català, sigui totalment o parcialment. Però, a IB3 només hi ha un predomini 

absolut de la presència total de català en els anuncis comercials sobre salut i farmàcia. En 

canvi, a TV3 aquest mateix predomini absolut de la presència total de català hi és als anuncis 

comercials sobre alimentació, oci i bans, assegurances i energia. 
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Gràfic 33  
Presència de la llengua catalana en els anuncis comercials d’IB3
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Gràfic 34  
Presència de la llengua catalana en els anuncis comercials de TV3
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Les llengües dels anuncis 

 

Fins ara ens hem centrat a destacar la presència de la llengua catalana en els diferents 

anuncis d'IB3 i TV3, i també en les seves corresponents classificacions i subdivisions. Durant 

aquestes anàlisis, hem pogut comprovar que, en la majoria de casos, la llengua catalana ha de 

compartir la presència amb altres llengües o que directament no té presència en determinats 

anuncis. 

Per això, hem considerat important estudiar quines són les altres llengües existents que 

coexisteixen amb la llengua catalana en els anuncis d'IB3 i TV3, juntament amb els seus 

anuncis concrets corresponents. I, a més, també veurem quins són els anuncis monolingües en 

català i en quina llengua o llengües ho són els que no tenen presència de català.  

 

A continuació, en la Taula 25, tenim la classificació dels anuncis d'IB3 segons les llengües 

que hi apareixen.  

 

 
Taula 25 

Classificació de les llengües dels anuncis d'IB3 
 

Monoligües 
català 

Monolingües 
 castellà 

Bilingües 
català-castellà 

Bilingües 
català-anglès 

Consell de Mallorca Voltadol P. IB3: Memòria negra HUGO BOSS 

Glovo Castilla-La Mancha Chocolates Valor Ultima 

Napolitanas Kukident Campurrianas Bexident 

Pizza Casa Tarradellas Wella Professionals TostaRica Pascual 

Programació IB3: ZOOM Eroski (1) Nocilla El Pozo 

Programació IB3: Treufoc Eroski (2) P. IB3: Enfeinats  

U Energia UNICEF WC-Net  

General Òptica  P. IB3: El cas Asunta  

Tena Lady  Balay  

Conforama  Ariel - Iniesta  

Eroski (2)  OCASO  

Eroski (3)  ARGAL  

Chilly    

P. IB3: Fred i calent    
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Programació IB3: El temps    

Total: 15 Total: 7 Total: 12 Total: 5 
 

Bilingües 
castellà-anglès 

Bilingües 
català-francès 

Trilingües 
català-castellà-anglès 

Federópticos (2) Carrefour: Ariel Federópticos (1) 

Federópticos (3) Carrefour: Pijames Estrella Damm 

Adolfo Domínguez  Bankinter 

Calvin Klein   

Total: 4 Total: 2 Total: 3 

 

Per tant, segons la taula anterior, les llengües emprades en els anuncis d'IB3 són el català, 

el castellà, l'anglès i el francès. Com podem veure, l'ús i la combinació d'aquestes llengües en 

els anuncis d'IB3 es pot dividir de la següent manera: monolingües en català, monolingües en 

castellà, bilingües en català i castellà, bilingües en català i anglès, bilingües en castellà i 

anglès, bilingües en català i francès i, finalment, trilingües en català, castellà i anglès.  

 

Tot seguit, en la Taula 26, trobam plasmats els resultats de l'anàlisi de les llengües dels 

anuncis, prèviament extrets de la Taula 25. 
 

 
Taula 26 

Anàlisi de les llengües dels anuncis d'IB3 
 

 
Llengües 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües 
català 15 31,25 % 

Monolingües 
castellà 7 14,58 % 

Bilingües 
català-castellà 12 25,00 % 

Bilingües 
català-anglès 5 10,42 % 

Bilingües 
castellà-anglès 4 8,33 % 

Bilingües 
català-francès 2 4,17 % 

Trilingües 
català-castellà-anglès 3 6,25 % 

TOTAL 48 100 % 
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Per tant, d'acord amb la Taula 26 i el següent gràfic, observam que hi predominen els 

anuncis monolingües en català, amb un total de 15 anuncis (31,25 %), seguit dels 12 

(25,00 %) que són bilingües en català i castellà. En canvi, la resta de variables són més 

minoritàries. Per una banda, en tenim 7 (14,58 %) de monolingües en castellà i 5 (10,42%) de 

bilingües en català i anglès. Per altra banda, en tenim 4 (8,33 %) de bilingües en castellà i 

anglès i 3 (6,25 %) de trilingües en català, castellà i anglès. I, en darrer lloc, tenim els 2 

(4,17 %) únics anuncis bilingües en català i francès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera que, segons aquesta interpretació, arribam a la conclusió que la majoria 

d'anuncis d'IB3 són o bé monolingües en català o bé bilingües en català i castellà, seguit dels 

monolingües en castellà; la resta de llengües queden en un segon pla en comparació a les 

anteriors. Per consegüent, això significa que les llengües dominants dels anuncis d'IB3 són la 

llengua catalana i la llengua castellana, respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 35  
Les llengües dels anuncis d’IB3
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Per a l'anàlisi de les llengües dels anuncis de TV3 s'ha seguit el mateix procés que en els 

anuncis d'IB3.  

A continuació, en la Taula 27, podem observar la classificació dels anuncis de TV3 segons 

les llengües que hi apareixen.  

 

 
Taula 27 

Classificació de les llengües dels anuncis de TV3 
 

Monoligües 
català 

Monolingües 
 castellà 

Monolingües  
anglès 

Bilingües 
català-castellà 

Rosa dels Vents: colònies Voltadol Pure XS  33: Flamingos 

Rosa dels vent: cursos d'anglès GAES One Million  33: Entre dos aguas 

Programació TV3: Valor afegit UNICEF  P. TV3: Sense ficció 

Habitaclia Kukident  KFC 

Programació TV3: Al cotxe (1) Pantera Rosa  Bankinter 

Programació TV3: Al cotxe (2)   OCASO 

P. TV3: Benvinguts a la família   Banc Sabadell 

Generalitat de Catalunya   Balay 

Gerblé   Ariel - Iniesta 

Botiga de TV3   La Piara 

CaixaBank   ONCE 

CaixaBank Family   Milanuncios 

Programació TV3: El Celobert    

Don Simon    

General Òptica    

Òptica Universitària    

TV3 La Marató    

Caburant BP Ultimate    

OPEL 120 Aniversari    

Assistència Sanitària    

FRESKIBO    

Galerías del Tresillo    

Loteria de Catalunya    
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Cacaolat Veggie    

Programació TV3: No pot ser!    

Nestlé    

La festa dels supers    

Roca In-Wash    

YOSOY Avena    

HolaLuz    

O2    

SUNBITES    

Pizza Casa Tarradellas    

P. TV3: La gran pel·lícula    

P. TV3: La nit dels Òscars    

Total: 35 Total: 5 Total: 2 Total: 12 
 

Bilingües 
català-anglès 

Bilingües 
castellà-anglès 

Bilingües 
francès-italià 

Trilingües 
català-castellà-anglès 

Ultima Calvin Klein Jean Paul Estrella Damm 

Kave Home Adolfo Domínguez  Lindt Excellence 

SEAT Tarraco   Expedia 

NISSAN Micra   BMW Sèrie 3 

Freshly Cosmetics    

SsangYoung Tivoli    

HONDA Civic    

Pans&Company    

JEEP Freedom days    

KIA Ceed Toyrer    

HYUNDAI Tuscon    

P. TV3: Trenquin tòpics    

Citroën C3 Aircross    

Varilux (1)    

Varilux (2)    

Total: 15 Total: 2 Total: 1 Total: 4 
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D'aquesta manera, d'acord amb la taula anterior, les llengües emprades en els anuncis de 

TV3 són el català, el castellà, l'anglès, el francès i l'italià. A més, l'ús i les variables d'aquestes 

llengües en els anuncis de TV3 es pot dividir de la següent manera: monolingües en català, 

monolingües en castellà, monolingües en anglès, bilingües en català i castellà, bilingües en 

català i anglès, bilingües en castellà i anglès, bilingües en francès i italià i, finalment, 

trilingües en català, castellà i anglès.  

 

Tot seguit, en la Taula 28, trobam desenvolupats els resultats de l'anàlisi de les llengües 

dels anuncis de TV3, prèviament classificades a la Taula 27. 
 

 
Taula 28 

Anàlisi de les llengües dels anuncis de TV3 
 

 
Llengües 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües 
català 35 46,05 % 

Monolingües 
castellà 5 6,58 % 

Monolingües 
anglès 2 2,63 % 

Bilingües 
català-castellà 12 15,79 % 

Bilingües 
català-anglès 15 19,74 % 

Bilingües 
castellà-anglès 2 2,63 % 

Bilingües 
francès-italià 1 1,32 % 

Trilingües 
català-castellà-anglès 4 5,26 % 

TOTAL 76 100 % 

 

Per tant, d'acord amb la Taula 28 i el següent gràfic, deduïm la majoria dels anuncis són 

monolingües en català, representada per un total de 35 (46,05 %), amb una diferència bastant 

notable. Seguit dels 15 (19,74 %) anuncis bilingües en català i anglès i dels 12 (16,79 %) 

bilingües en català i castellà. La resta tenen un paper molt secundari en comparació a les 

anteriors: 5 (6,58 %) anuncis són monolingües en castellà, 4 (5,26 %) són trilingües en català, 

castellà i anglès, 2 (2,63 %) són monolingües en anglès i 2 (2,63 %) són bilingües en castellà i 

anglès. Per acabar, només un (1,31 %) és bilingüe en francès i italià. 
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En conseqüència, tot això significa que la llengua dominant dels anuncis de TV3 és la 

llengua catalana, juntament amb el castellà i l'anglès, però aquestes dues darreres només hi 

predominen amb la coexistència del català.  

 

Després d'estudiar les diferents llengües dels anuncis d'IB3 i de TV3, en la Taula 29 i el 

Gràfic 37 hi podem trobar el resum de l'anàlisi comparativa de les llengües que apareixen en 

els dels dos mitjans de comunicació: 
 

 

Taula 29 
Comparació entre les llengües dels anuncis d'IB3 i TV3 

 

 
Llengües 

 

IB3  TV3 

Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Monolingües 
català 15 31,25 % 35 46,05 % 

Monolingües 
castellà 7 14,58 % 5 6,58  % 

Monolingües 
 anglès 0 00,00 % 2 2,63 % 

Bilingües 
català-castellà 12 25,00 % 12 15,79 % 

Bilingües 
català-anglès 5 10,42 % 15 19,74  % 

Bilingües 
castellà-anglès 4 8,33% 2 2,63  % 

Bilingües 
català-francès 2 4,17 % 0 00,00 % 

Bilingües  
francès-italià 0 00,00 % 1 1,32 % 

Trilingües 
català-castellà-anglès 3 6,25 % 4 5,26 % 

TOTAL 48 100 % 76 100 % 

Gràfic 36  
Les llengües dels anuncis de TV3
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En aquest apartat hem pogut observar diverses similituds i diferències entre els dos mitjans 

de comunicació. Per això, d'acord amb l'anterior taula, podem fer els següents apunts: 

Primer de tot, és important destacar que en els dos canals coincideixen les següents 

possibilitats de llengües en els anuncis: monolingües en català, monolingües en castellà, 

bilingües en català i castellà, bilingües en català i anglès, bilingües en castellà i anglès i 

trilingües en català, castellà i anglès. Però, a IB3 també hi hem d'afegir la presència d'anuncis 

bilingües en català i francès. En canvi, a TV3 aquesta combinació de llengües no existeix. No 

obstant això, a TV3 també hi ha anuncis bilingües en francès i italià i anuncis monolingües en 

anglès, a part dels ja esmentats anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, si comparam les possibilitats de llengües coincidents, arribam a la conclusió que tant 

a IB3 com a TV3 hi predominen els anuncis monolingües en català. Però, a TV3 hi abunden 

amb una diferència bastant notable en comparació a les altres combinacions i al percentatge 

d'aquests a IB3. A més, la dissimilitud és que aquest predomini dels anuncis monolingües en 

català, a IB3 va seguit dels anuncis bilingües en català i castellà i dels monolingües en 

castellà. En canvi, a TV3 el predomini va seguit dels anuncis bilingües en català i anglès i 

dels bilingües en català i castellà, respectivament.  

Gràfic 37  
Comparació entre les llengües dels anuncis d’IB3 i TV3
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Les llengües dels anuncis segons l'abast de l'anunciant  

 

Les llengües dels anuncis segons l'abast de l'anunciant és el darrer tema a tractar. Aquí, el 

que ens interessa és estudiar les llengües segons la procedència dels anuncis i l'abast de 

l'anunciant. Per tant, l'anàlisi se centrarà a investigar quines llengües s'empren en cada un 

d'aquests abasts i, en conseqüència, també quina és la situació de la llengua catalana en cada 

un d'ells. També cal destacar que per a la classificació de les llengües s'han tengut en compte, 

de manera global, tots els àmbits de comunicació estudiats anteriorment: l'oral, l'escrit, la 

música i els subtítols.  

Per això, prèviament, hem analitzat quins tipus d'abast de l'anunciant hi ha en els diferents 

anuncis d'IB3 i TV3. Segons els anuncis dels enregistraments, hem pogut dividir l'abast dels 

anunciants de la següent manera: anuncis d'abast local, anuncis d'abast dels Països Catalans, 

anuncis d'abast de l'Estat espanyol i anuncis d'abast internacional. Per tal de distingir i 

classificar els anuncis corresponents a aquests quatre tipus d'abast s'han seguit els següents 

criteris:  

Pel que fa al grup dels anuncis d'abast local, aquí hi entrarien aquells anuncis propis de 

cada mitjà de comunicació que només són emesos al seu canal corresponent. És a dir, per una 

banda, els anuncis que només són emesos i creats per a IB3 i, per altra banda, els anuncis que 

només  són emesos i creats per a TV3.  

Quant al grup dels anuncis d'abast dels Països Catalans, hi hem inclòs els anuncis exclusius 

i destinats a IB3 i TV3. Així, aquí no hi entrarien els anuncis que també poden ser emesos a 

altres cadenes espanyoles. Per tant, la majoria d'aquests anuncis són les adaptacions al català 

dels anuncis originals en castellà.  

En referència al grup d'anuncis d'abast de l'Estat espanyol, aquí hi pertanyen tots aquells 

anuncis que s'emeten i tenen la mateixa versió tant per als mitjans de comunicació espanyols 

com per als mitjans de comunicació catalans.  

Finalment, pel que fa al grup d'anuncis d'abast internacional, aquí hi corresponen els 

anuncis que són emesos en una única versió original en anglès, com per exemple les colònies 

i els perfums internacionals.  

Però, abans de començar amb l'anàlisi, hem considerat útil estudiar quants d'anuncis 

corresponen a cada un dels tipus d'abast de l'anunciant. A continuació, en la Taula 30, en 

podem veure els resultats: 
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Taula 30 

Anuncis segons l'abast de l'anunciant 
 

Abast de 
l'anunciant 

 
IB3 

 
TV3 

Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Locals 14 29,17 % 22 28,95 % 

Països Catalans 25 52,08 % 44 57,89 % 

Estat espanyol 9 18,75 % 7 9,21 % 

Internacionals 0 00,00 % 3 3,95 % 

TOTAL 48 100 % 76 100 % 
 
 

Així, veim que, per una banda, d'entre el total dels 48 anuncis d'IB3, un 29,17 % (14) 

són locals; un 52,08 % (25) són comuns als Països Catalans; i un 18,75 % (9) són comuns a 

l'Estat Espanyol; no n'hi ha cap d'internacional. I, per altra banda, d'entre el total dels 76 

anuncis de TV3, un 28,95 % (22) són locals; un 57,89 % (44) són comuns als Països Catalans; 

un 9,21 % són comuns a l'Estat espanyol; i un 2,95 % són internacionals.  

En conclusió, els resultats són molt similars en els dos mitjans de comunicació. Hi ha 

un predomini de l'emissió d'anuncis comuns als Països Catalans, seguit de l'emissió d'anuncis 

propis locals i dels comuns arreu de l'Estat espanyol. L'única diferència que hi ha entre els dos 

canals és que en l'enregistrament d'IB3 no hi hem trobat cap anunci de caràcter internacional.  

 

 

a) Locals   

 

El primer grup a analitzar és el dels anuncis d'abast local. És a dir, tots aquells anuncis que 

són creats per cada mitjà de comunicació i que, per tant, són d'emissió exclusiva per al seu 

corresponent canal.  

 

Tot seguit, en la Taula 31, tenim la classificació dels anuncis locals d'IB3, dividits segons 

la llengua o les llengües utilitzades.  
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Taula 31 

Classificació de les llengües dels anuncis locals d'IB3 
 

 
Monolingües 

català 
 

Monolingües 
castellà 

Bilingües 
català-castellà 

Trilingües 
català-castellà-anglès 

Consell de Mallorca Eroski (1) P. IB3: Memòria negra Federópticos (1) 
P. IB3: ZOOM Eroski (4) P. IB3: Enfeinats  
P. IB3: Treufoc  P. IB3: El cas Asunta  

U Energia    
Eroski (2)    
Eroski (3)    

P. IB3: Fred i calent    
P. IB3: El temps    

Total: 8 Total: 2 Total: 3 Total: 1 

 

Com podem observar, els anuncis locals d'IB3 són monolingües en català, monolingües en 

castellà, bilingües en català i castellà o trilingües en català, castellà i anglès. Així, els resultats 

de l'anàlisi sobre les llengües dels anuncis locals extrets de la Taula 31 són els següents: 

 

 
Taula 32 

Anàliside les llengües dels anuncis locals d'IB3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües català 8 57,14 % 

Monolingües castellà 2 14,29 % 

Bilingües català-castellà 3 21,43 % 

Trilingües català-castellà-anglès 1 7,14 % 

TOTAL 14 100 % 

 

 

D'aquesta manera, segons la Taula 32, a IB3 només hi ha un total de 14 anuncis locals. 

D'entre aquests, hi predominen els monolingües en català, amb un 57,14 % (8); seguit dels 3 

(21,43 %) que són bilingües en català i castellà i dels 2 (14,29 %) que són monolingües en 

castellà. Finalment, només tenim un (7,14 %) únic anunci que sigui trilingüe en català, 

castellà i anglès.  
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En conclusió, podem dir que la majoria dels anuncis locals d'IB3 tenen presència de català, 

a excepció de dos que són exclusivament en castellà. A més a més, com a fet rellevant, podem 

afirmar que hi predominen els monolingües en català.  

 

Per altra banda, pel que fa als anuncis locals de TV3, a continuació, en la Taula 33, tenim 

la classificació segons les llengües emprades:  
 

 
Taula 33 

Classificació de les llengües dels anuncis locals de TV3 
 

 
Monolingües català 

 
Bilingues català-castellà Bilingües català-anglès 

Rosa dels vents: colònies 33 Recomana: Flamingos Programació TV3: Trenquin tòpics 
Rosa dels vents: crusos d'anglès 33 Recomana: Entre dos aguas  
Programació TV3: Valor afegit Programació TV3: Sense ficció  
Programació TV3: Al cotxe (1)   
Programació TV3: Al cotxe (2)   
P. TV3: Benvinguts a la família   

Generalitat de Catalunya   
Botiga de TV3   

Programació TV3: El Celobert   
Assistència Sanitària   
Galerías del Tresillo   
Loteria de Catalunya   

Programació TV3: No pot ser!   
La festa dels supers   

HolaLuz   
TV3 La Marató   

P. TV3: La nit dels Òscars   
P. TV3: La gran pel·lícula   

Total: 18 Total: 3 Total: 1 

Gràfic 38  
Llengües anuncis locals IB3
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Per tant, veim que els anuncis locals de TV3 poden ser monolingües en català, bilingües en 

català i castellà o bilingües en català i angles. Així, els resultats de l'anàlisi sobre les llengües 

dels anuncis locals extrets de la Taula 33 queden de la següent manera: 

 

 
Taula 34 

Anàlisi de les llengües dels anuncis locals de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües català 18  81,82 % 

Bilingües català-castellà 3  13,64 % 

Bilingües català-anglès 1 4,55 % 

TOTAL 22 100 % 

 

 

D'aquesta manera, d'acord amb la Taula 34, a TV3 hi ha un total de 22 anuncis locals. 

Entre aquests, hi prevalen els 18 (81,82 %) que són íntegrament en català, enfront dels 3 

(13,64 %) bilingües en català i castellà i la minoria representada per un (4,55 %) únic anunci 

bilingüe en català i anglès.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusió, tots els anuncis locals de TV3 sempre, d'alguna manera, tenen presència de 

català. A més a més, hi ha un predomini absolut dels anuncis monolingües en català enfront 

dels bilingües en català i castellà o anglès.  

Gràfic 39  
Llengües anuncis locals TV3
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Una vegada estudiades les diferents possibilitats de les llengües dels anuncis locals d'IB3 i 

de TV3, en la Taula 35 i el Gràfic 40 hi podem trobar el resum de l'anàlisi comparativa de les 

llengües que es fan servir en els anuncis locals dels dos mitjans de comunicació: 
 

 

 

 

Així, veim que en els anuncis locals dels dos mitjans de comunicació coincideixen en les 

tres llengües utilitzades: el català, el castellà i l'anglès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 35 

Comparació de les llengües dels anuncis locals d'IB3 i TV3 
 

Llengües 

IB3 TV3 

 
Nombre 

 
Percentatge Nombre Percentatge 

Monolingües  
català 8 57,14% 18 81,82  % 

Monolingües  
castellà 2 14,29 % 0 00,00 % 

Bilingües  
català-castellà 3 21,43  % 3 13,64 % 

Bilingües  
català-anglès 0 00,00 % 1 4,55 % 

Trilingües  
català-castellà-anglès 1 7,14 % 0 00,00 % 

TOTAL 14 100 % 22 100 % 

Gràfic 40  
Llengües anuncis locals IB3 i TV3
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No obstant això, els dos canals presenten algunes diferències en l'ús i a l'hora de fer 

combinacions. Per una banda, a IB3 hi podem trobar anuncis trilingües en català, castellà i 

anglès. I, per altra banda, a TV3 hi podem trobar anuncis bilingües en català i anglès. A més, 

una altra diferència important és que a IB3 hi ha anuncis monolingües en castellà i a TV3 no 

n'hi ha. Per tant, les úniques coincidències que podem trobar en els dos canals són els anuncis 

locals monolingües en català i els bilingües en català i castellà. Així doncs, la conclusió 

global que podem extreure és que els anuncis locals de TV3 sempre tenen presència de català. 

En canvi, els anuncis locals d'IB3 no sempre tenen presència de català perquè alguns d'ells 

són monolingües en castellà.  
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b) Països Catalans  

 

El segon grup a analitzar és el dels anuncis d'abast dels Països Catalans. És a dir, tots 

aquells que són creats exclusivament per als mitjans de comunicació catalans i que, per tant, 

en aquest cas només són emesos a IB3 i a TV3.  

No obstant això, cal destacar que no n'hem pogut trobar cap de creació pròpia. Tots els 

anuncis que veurem a continuació són les adaptacions al català dels anuncis originals. Així 

doncs, aquests anuncis s'emeten a tot l'estat espanyol, però a IB3 i TV3 només se'n fa ús de 

les adaptacions. Per consegüent, farem l'anàlisi sobre les adaptacions i no de les versions 

originals.  

 

Tot seguit, en la Taula 36, tenim la classificació dels anuncis d'abast dels Països Catalans 

emesos a IB3, dividits segons la llengua o les llengües utilitzades.  

 

 

D'acord amb la taula anterior, veim que els anuncis d'abast dels Països Catalans emesos a 

IB3 són monolingües en català, bilingües en català i castellà, bilingües en català i angles, 

bilingües en català i francès o trilingües en català, castellà i anglès. Així, els resultats de 

l'anàlisi sobre les llengües dels anuncis d'abast dels Països Catalans extrets de la Taula 36 

queden de la següent manera: 

 

 
Taula 36 

Classificació de les llengües dels anuncis dels Països Catalans d'IB3 
 

 
Monolingües 

català 
 

Bilingües 
català-castellà 

Bilingües 
català-anglès 

Bilingües 
català-francès 

Trilingües 
català-castellà-

anglès 

Glovo Chocolates Valor HUGO BOSS Carrefour: 3x2 Ariel Estrella Damm 
Napolitanas Campurrianas Ultima Carrefour: 3x2 Pijames Bankinter 

Casa Tarradellas TostaRica Bexident   
General Òptica Nocilla Pascual   

Tena Lady WC-Net El Pozo   
Conforama Balay    

Chilly Ariel    
 OCASO    
 ARGAL    

Total: 7 Total: 9 Total: 5 Total: 2 Total: 2 
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Taula 37 

Anàliside les llengües dels anuncis dels Països Catalans d'IB3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües català 7 28,00 % 

Bilingües català-castellà 9  36,00 % 

Bilingües català-anglès 5  20,00 % 

Bilingües català-francès 2 8,00 % 

Trilingües català-castellà-anglès 2 8,00 % 

TOTAL 25 100 % 

 

 

D'aquesta manera, segons la Taula 37, a IB3 s'han emès un total de 25 anuncis comuns als 

Països Catalans. La variable que té més anuncis és la de català i castellà, amb un total de 9 

(36,00 %). Seguida dels 7 (28,00 %) anuncis exclusivament en català i dels 5 (20,00 %) que 

són bilingües en català i anglès. Per acabar, tenim les combinacions més minoritàries: 2 

(8,00 %) anuncis bilingües en català i francès i 2 (8,00 %) anuncis trilingües en català, castellà 

i anglès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusió, tots els anuncis d'abast dels Països Catalans emesos a IB3 sempre, d'alguna 

manera, tenen presència de català, exclusiva o compartida amb altres llengües. És a dir, totes 

les combinacions tenen presència de català. No obstant això, hi ha un predomini pràcticament 

absolut de la variable d'anuncis bilingües en català i castellà.  

Gràfic 41  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Per altra banda, pel que fa als anuncis d'abast dels Països Catalans emesos a TV3, a 

continuació, en la Taula 38, tenim la classificació segons les llengües emprades:  
 

 
Taula 38 

Classificació de les llengües dels anuncis dels Països Catalans de TV3 
 

 
Monolingües 

català 
 

Bilingües 
català-castellà 

Bilingües 
català-anglès 

Trilingües 
català-castellà-anglès 

Habitaclia KFC Ultima Estrella Damm 
Gerblé Bankinter Kave Home Lindt Excellence 

CaixaBank OCASO NISSAN Micra BMW Sèrie 3 
CaixaBank Family Banc Sabadell Freshly Cosmetics Expedia 

Don Simon Balay SsangYoung Tivoli  
General Òptica Ariel  HONDA Civic  
Pans&Company La Piara JEEP Freedom days  

Òptica Universitària ONCE KIA Ceed Tourer  
Carburant BP Ultimate Milanuncios HYUNDAI Tucson  
OPEL 120 Aniversari  Citroën C3 Aircross  

FRESKIBO  Varilux (1)  
Cacaolat Veggie  Varilux (2)  

Nestlé  SEAT Tarraco  
Roca In-Wash    

YOSOY Avena    
O2    

SUNBITES    
Pizza Casa Tarradellas    

Total: 18 Total: 9 Total: 13 Total: 4 

 

Per tant, veim que els anuncis d'abast dels Països Catalans emesos a TV3 són monolingües 

en català, bilingües en català i castellà, bilingües en català i angles o trilingües en català, 

castellà i anglès. Així, els resultats de l'anàlisi sobre les llengües dels anuncis d'abast dels 

Països Catalans extrets de la classificació de la Taula 38 queden de la següent manera: 
 

 
Taula 39 

Anàlisi de les llengües dels anuncis dels Països Catalans de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües català 18 40,91 % 

Bilingües català-castellà 9 20,45 % 

Bilingües català-anglès 13 29,55 % 

Trilingües català-castellà-anglès 4 9,09 % 

TOTAL 44 100 % 
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D'aquesta manera, d'acord amb la Taula 39, a TV3 s'han emès un total de 44 anuncis 

comuns als Països Catalans. Entre aquests, hi sobresurten els monolingües en català, amb un 

total de 18 (40,91 %). Seguits, amb no gaire diferència, dels 12 (29,55 %) anuncis que 

corresponen a la combinació de català i anglès. Les variables restants són més escasses: 9 

(20,45 %) anuncis són bilingües en català i castellà i només 4 (9,09 %) són trilingües en 

català, castellà i anglès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusió, tots els anuncis d'abast dels Països Catalans emesos a TV3 sempre tenen 

presència de català. A més, hi ha un predomini quasi absolut dels anuncis monolingües en 

català, seguit, sorprenentment, dels anuncis bilingües en català i anglès, amb no gaire 

diferència pel que fa a la quantitat d'anuncis.  

 

Una vegada estudiades les diferents possibilitats de les llengües dels anuncis d'abast dels 

Països Catalans emesos a IB3 i a TV3, en la Taula 40 i el Gràfic 43 hi podem trobar el resum 

de l'anàlisi comparativa de les diferents llengües que es fan servir en aquest abast d'anuncis: 

 
 

 
Taula 40 

Comparació de les llengües dels anuncis dels Països Catalans d'IB3 i TV3 
 

Llengües 
IB3 TV3 

Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Monolingües  
català 7 28,00 % 18 40,91 % 

Bilingües  
català-castellà 9  36,00 % 9  20,45 % 

Gràfic 42  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Bilingües  
català-anglès 5 20,00 % 13  29,55 % 

Bilingües  
català-francès 2 8,00 % 0 00,00 % 

Trilingües 
 català-castellà-anglès 2  8,00 % 4  9,09 % 

TOTAL 25 100 % 44 100 % 

 

Així, veim que les llengües coincidents en els anuncis d'abast dels Països Catalans emesos 

a IB3 i a TV3 són el català, el castellà i l'anglès. A part, també hi ha presència del francès, 

però només a IB3 i amb un percentatge molt baix.  

Si comparam la coincidència de llengües entre els dos mitjans de comunicació, tenim els 

següents resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per tant, la conclusió general és que, en el cas dels anuncis d'abast dels Països Catalans, hi 

ha un predomini dels anuncis bilingües en català i castellà, seguits dels monolingües en català 

i els bilingües en català i anglès. En canvi, a TV3 hi sobresurten els monolingües en català, 

seguit dels bilingües en català i anglès i els bilingües en català i castellà. No obstant això, hem 

pogut observar que en els dos casos totes les variables tenen presència de català.  

 

 

 

Gràfic 43  
Llengües anuncis Països Catalans IB3 i TV3
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c) Estat espanyol  
 

El tercer grup a analitzar és el dels anuncis d'abast de l'Estat espanyol emesos a IB3 i TV3. 

És a dir, aquells anuncis que s'emeten i tenen la mateixa versió tant per als mitjans de 

comunicació espanyols com per als mitjans de comunicació catalans.  
 

Tot seguit, en la Taula 41, tenim la classificació dels anuncis d'abast de l'Estat espanyol 

emesos a IB3, dividits segons la llengua o les llengües utilitzades.  
 

 
Taula 41 

Classificació de les llengües dels anuncis de l'Estat espanyol d'IB3 
 

 
Monolingües castellà 

 
Bilingües castellà-anglès 

 
Voltadol 

 
Federópticos (2) 

 
Castilla-La Mancha 

 
Federópticos (3) 

 
Kukident 

 
Adolfo Domínguez - Aguas frescas 

 
Wella Professionals 

 
Calvin Klein Eternity 

 
UNICEF 

 
 

Total: 5 Total: 4 

 

D'acord amb la taula anterior, veim que els anuncis d'abast de l'Estat espanyol emesos a 

IB3 són monolingües en castellà o bilingües en castellà i anglès. Així, els resultats de l'anàlisi 

sobre les llengües dels anuncis comuns a l'Estat espanyol extrets de la classificació de la 

Taula 42 són els següents: 
 

 
Taula 42 

Anàliside les llengües dels anuncis de l'Estat espanyol d'IB3 
 

Llengua Nombre Percentatge 

Monolingües castellà 5 55,56 % 

Bilingües castellà-anglès 4  44,44 % 

TOTAL 9 100 % 
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D'aquesta manera, segons la Taula 63, dels 9 anuncis comuns a l'Estat espanyol emesos a 

IB3, només un poc més de la meitat (55,56 %) són monolingües en castellà —Voltadol, 

Castilla-La Mancha, Wella Professionals, Kukident i UNICEF— i, la resta (44,44 %) són 

bilingües en castellà i anglès —Federópticos (1), Federópticos (2), Adolfo Domínguez i 

Calvin Klein—.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusió, tots els anuncis d'abast de l'Estat espanyol emesos a IB3 sempre tenen 

presència de castellà, tot i que alguns comparteixen aquesta presència amb la coexistència de 

l'anglès. Per tant, ens trobam davant un cas on no hi ha cap mena de presència de la llengua 

catalana. 

 

 

Per altra banda, pel que fa als anuncis comuns a l'Estat espanyol emesos a TV3, a 

continuació, en la Taula 43, tenim la classificació segons les llengües emprades:  
 

 
Taula 43 

Classificació de les llengües dels anuncis de l'Estat espanyol de TV3 
 

 
Monolingües castellà 

 
Bilingües castellà-anglès 

 
Voltadol 

 
Adolfo Domínguez - Aguas frescas 

 
GAES 

 
Calvin Klein Eternity 

 
UNICEF 

 
 

Gràfic 44  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44,44%
55,56%

Monolingües castellà
Bilingües castellà-anglès



 71 

 
Kukident 

 
 

 
Pantera Rosa 

 
 

Total: 5 Total: 2 

 

Com podem observar, els anuncis d'abast de l'Estat espanyol emesos a TV3 són 

monolingües en castellà o bilingües en castellà i anglès. Així, els resultats de l'anàlisi sobre 

les llengües dels anuncis comuns a l'Estat espanyol extrets de la classificació de la Taula 43 

queden de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'aquesta manera, d'acord la Taula 44, dels 7 anuncis comuns a l'Estat espanyol emesos a 

TV3, la majoria (71,43 %) són monolingües en castellà —Voltadol, GAES, UNICEF, 

Kukident i Pantera Rosa—, a excepció de 2 (28,57 %), que són bilingües en castellà i anglès 

—Adolfo Domínguez i Calvin Klein—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 44 

Anàliside les llengües dels anuncis de l'Estat espanyol de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües castellà 5 71,43 % 

Bilingües castellà-anglès 2 28,57 % 

TOTAL 7 100 % 

Gràfic 45  
Llengües anuncis Estat espanyol TV3

28,57%

71,43%

Monolingües castellà
Bilingües castellà-anglès



 72 

En resum, tots els anuncis comuns a l'Estat espanyol emesos a TV3 sempre tenen presència 

de castellà. No obstant això, una petita minoria comparteix la presència de castellà amb 

l'anglès. Per tant, dels anuncis de TV3 comuns a tot l'Estat espanyol no n'hi ha cap que sigui 

en català.  

 

Una vegada estudiades les diferents  llengües dels anuncis comuns a l'Estat espanyol 

emesos a IB3 i a TV3, en la Taula 45 i el Gràfic 46 hi podem trobar el resum de l'anàlisi 

comparativa de les diferents llengües que es fan servir en aquest abast d'anuncis: 
 

 
Taula 45 

Comparació de les llengües dels anuncis de l'Estat espanyol d'IB3 i TV3 
 

Llengües 

 
IB3 

 
TV3 

 
Nombre 

 
Percentatge Nombre Percentatge 

Monolingües castellà 5 55,56 % 5 71,43 % 

Bilingües castellà-anglès 4  44,44 % 2  28,57 % 

TOTAL 9 100 % 7 100 % 

 

Així, veim que en els anuncis comuns a l'Estat espanyol emesos a IB3 i a TV3 

coincideixen les mateixes llengües: el castellà i l'anglès. A part, també se'n fa ús de la mateixa 

manera: anuncis monolingües en castellà i anuncis bilingües en castellà i anglès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusió global és que, en aquest cas, hi ha un predomini dels anuncis monolingües en 

castellà enfront dels bilingües en castellà i anglès. Per tant, ens trobam davant un abast que no 

té presència ni ús de la llengua catalana.  

Gràfic 46  
Llengües anuncis Estat espanyol IB3 i TV3
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d) Internacionals 

 

El darrer grup a comentar és el dels anuncis internacionals. És a dir, els anuncis que són 

emesos en una única versió original, normalment en anglès, comuna a tots els països.  

Cal destacar que només s'han trobat anuncis internacionals en l'enregistrament de TV3 i 

que, per tant, l'anàlisi només es farà a partir d'aquest canal. 

 

Tot seguit, en la Taula 46, tenim la classificació dels anuncis internacionals de TV3, 

dividits segons la llengua o les llengües utilitzades.  

 

 
Taula 46 

Classificació de les llengües dels anuncis internacionals de TV3 
 

 
Monolingües anglès 

 
Bilingües francès-italià 

 
Pure XS - Paco Rabanne 

 
Jean Paul 

 
One Million - Paco Rabanne 

 
 

Total: 2 Total: 1 

 

Com podem veure, els anuncis internacionals de TV3 són monolingües en anglès o 

bilingües en francès i italià. Així, els resultats de l'anàlisi sobre les llengües dels anuncis 

internacionals de TV3 són els següents: 

 

 
Taula 47 

Anàliside les llengües dels anuncis dels Països Catalans de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Monolingües anglès 2 66,67  % 

Bilingües francès-italià 1 33,33 % 

TOTAL 3 100 % 
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D'aquesta manera, d'acord amb la Taula 47 i el següent gràfic, a TV3 hi ha un total de 

només 3 anuncis internacionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre aquests, hi ha un predomini dels monolingües en anglès, amb un 66,67 % (2)  —Pure 

XS i One Million—, enfront d'un 33,33 % (1) que són bilingües en francès i italià —Jean 

Paul—. Per tant, en els anuncis internacionals tampoc no hi ha presència de la llengua 

catalana.  

 

Com a conclusió general de l'apartat de les llengües dels anuncis segons l'abast de 

l'anunciant podem dir que en els anuncis locals i en els anuncis comuns als Països Catalans hi 

ha un predomini de la llengua catalana. Però, per contra, en els anuncis comuns a l'Estat 

espanyol i en els anuncis internacionals la presència de català és totalment nul·la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 47  
Llengües anuncis internacionals TV3

33,33%

66,67%

Monolingües anglès
Bilingües francès-italià
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Diferents usos de les llengües 

 

L'ús de les llengües en els anuncis d'IB3 i TV3 és un dels altres objectius del nostre treball. 

Per això, després d'analitzar els tipus de presència de la llengua catalana i de les diferents 

llengües dels anuncis, el que ara ens interessa és saber quin ús es fa de cada una d'aquestes 

llengües. Així, prèviament, hem estudiat amb quins canals es fa un ús de la llengua i, a la 

vegada, quins són els anuncis que disposen d'aquests mitjans. Per tant, segons l'anàlisi 

individual de cada anunci [per a més informació vegeu l'apartat 2 de l'annex], hem pogut 

arribar a la conclusió que en els enregistraments hi podem trobar quatre àmbits diferents en 

els quals es fa ús de la llengua: l'oralitat, el text escrit, la música i els subtítols. Després, 

l'objectiu principal serà analitzar quines llengües s'empren en cada un d'aquests àmbits i, 

consegüentment, quina és la situació de la llengua catalana, tant en els anuncis d'IB3 com en 

els de TV3.  

Però, abans de començar amb l'anàlisi, és necessari fer algunes anotacions sobre cada 

àmbit. En primer lloc, pel que fa a l'oralitat, hem tengut en compte tant els actors com les veus 

en off dels anuncis. En segon lloc, en l'àmbit del text escrit, hi hem inclòs tots els tipus de 

textos que apareixen en els anuncis, és a dir, els textos principals i secundaris, els càirons, els 

bàners, els eslògans, etc. L'únic text que no s'ha tengut en compte i que tampoc serà objecte 

d'aquest estudi és el de l'etiquetatge i els textos impresos sobre els productes anunciats. En 

tercer lloc, respecte a la música, només s'ha tengut en compte la que tenia lletra. No obstant 

això, en alguns casos ha estat impossible distingir si els fons musicals tenien lletra o no. Per 

acabar, respecte als subtítols, hem pogut observar que no hi ha gaires anuncis amb subtítols, 

tot i que n'hem trobat de diferents tipus. És a dir, per una banda, hi ha els subtítols que són per 

a reproduir en un altre idioma allò que diuen els actors i la veu en off, i per altra banda, hi ha 

els subtítols amb el mateix idioma que el dels actors o de les veus en off, que estan adaptats, 

principalment, per a les persones sordmudes. En relació a això, i com a fet curiós, només hem 

trobat un cas en què es faci ús del llenguatge de signes: l'anunci institucional del Consell de 

Mallorca sobre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, emès a IB3.  

A més a més, en aquest apartat també aprofitarem per comentar diverses errades 

lingüístiques que s'han detectat durant tot el procés de treball de camp, com per exemple 

errors ortogràfics i gramaticals, traduccions automàtiques o algunes incorreccions en la parla.  

Una vegada definits els quatre àmbits diferents, s'ha fet un estudi de quina quantitat 

d'anuncis correspon a cada un dels àmbits, ja que un mateix anunci tant pot fer ús de les 

quatre vies com només d'algunes.  
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D'aquesta manera, en la Taula 48 hi podem trobar els resultats dels nombres i els 

percentatges dels anuncis que correspon a cada àmbit.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, veim que el 97,91 % dels anuncis d'IB3 i el 100 % dels anuncis de TV3 fan ús de 

la llengua oral; el 93,75 % dels anuncis d'IB3 i el 92,10 % dels anuncis de TV3 tenen text 

escrit; el 27,08 % dels anuncis d'IB3 i el 27,63 % dels anuncis de TV3 tenen música amb 

lletra; i, finalment, el 8,33 % dels anuncis d'IB3 i el 9,21 % dels anuncis de TV3 fan servir 

subtítols.  

 

 

a) L'oralitat 

 

El primer àmbit a comentar és l'oralitat en els anuncis. En aquest apartat, estudiarem 

quines llengües utilitzen els actors i les veus en off que formen part dels diferents anuncis 

d'IB3 i TV3.  

 

A continuació, en la Taula 49, tenim les relacions dels anuncis d'IB3 que fan ús de 

l'oralitat, classificats segons la llengua o les llengües que utilitzen per a expressar-se oralment.   

 

 

 

 

 
Taula 48 

Ús de les llengües en els anuncis d'IB3 i TV3 
 

Mitjà/Canal 

 
IB3 

 
TV3 

Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Oral 47/48 97,91 % 76/76 100 % 

Escrit 45/48 93,75 % 70/76 92,10 % 

Música 13/48 27,08 % 21/76 27,63 % 

Subtítols 4/48 8,33 % 7/76 9,21 % 
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Taula 49 

Classificació dels anuncis d'IB3 segons l'ús de les llengües en l'oralitat 
 

 
Català 

 
Castellà Anglès Català-Castellà Català-Anglès 

Consell de Mallorca Federópticos (1) HUGO BOSS P. IB3: Memòria negra Bexident 

Carrefour: 3x2 Ariel Federópticos (2) Calvin Klein Chocolates Valor  

Carrefour: 3x2 Pijames Federópticos (3)  Ariel - Iniesta  

Glovo Adolfo Domínguez  TostaRica  

Napolitanas Cuétara Voltadol  Estrella Damm  

Nocilla P. IB3: Enfeinats  WC-Net  

Pizza Casa Tarradellas Castilla- La Mancha    

P. IB3: ZOOM P. IB3: El cas Asunta    

P. IB3: Treufoc Balay    

U Energia Kukident    

Bankinter Wella Professionas    

Ultima Eroski (1)    

General Òptica Eroski (4)    

Tena Lady UNICEF    

Conforama     

Eroski (2)     

Eroski (3)     

Pascual     

OCASO     

El Pozo     

Chilly     

P. IB3: Fred i calent     

Campurrianas Cúetara     

ARGAL     

Total: 24 Total: 14 Total: 2 Total: 6 Total: 1 

 

 

Per tant, observam que per a la llengua oral dels anuncis d'IB3 es fa servir el català, el 

castellà o l'anglès, per una banda o la combinació del català i el castellà i la del català i 

l'anglès, per altra banda. Els resultats de la classificació queden de la següent manera: 
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Taula 50 

Anàlisi de l'ús de les llengües en l'oralitat dels anuncis d'IB3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Català 24 51,06 % 

Castellà 14 29,79 % 

Anglès 2 4,26 % 

Català-Castellà 6 12,77 % 

Català-Anglès 1 2,13 % 

TOTAL 47 100 % 

 

Així, d'acord amb la Taula 50, el català és la llengua de preferència per a l'ús oral, amb un 

total de 24 anuncis (51,06%). Seguit dels 14 (29,79 %) en castellà i dels 6 (12,77 %) de la 

combinació de català i castellà. La minoria correspon als 2 (4,26 %) anuncis en anglès i a 

l'únic (2,13 %) anunci que fa servir la variable de català i anglès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Per altra banda, en la Taula 51, tenim la relació dels anuncis de TV3 que fan ús de 

l'oralitat, classificats segons la llengua o les llengües que utilitzen per a expressar-se oralment.   
 

Gràfic 48  
Ús de les llengües  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Taula 51 

Classificació dels anuncis de TV3 segons l'ús de les llengües en l'oralitat 
 

Català Castellà Anglès 

33 Recomana: Flamingos Pantera Rosa Calvin Klein Eternity 
33 Recomana: Entre dos aguas Voltadol Pure XS - Paco Rabanne 

Ultima GAES One Million - Paco Rabanne 
Rosa dels vents: colònies UNICEF Kave Home 

Rosa dels vents: cursos d'anglès Kukident  
Programació TV3: Valor afegit Adolfo Domínguez   

Habitaclia Balay  
Programació TV3: Al cotxe (1)   
Programació TV3: Al cotxe (2)   
P. TV3: Benvinguts a la família   

SEAT Tarraco   
KFC   

Generalitat de Catalunya   
Bankinter   

Gerblé   
Botiga de TV3   

CaixaBank   
CaixaBank Family Assegurances   

NISSAN Micra   
Freshly Cosmtics   

Programació TV3: El Celobert   
Don Simon   

HONDA Civic   
General Òptica   
Pans&Company   

Òptica Universitària   
TV3 La Marató   

Carburant BP Ultimate   
OPEL 120 Aniversari   

OCASO   
Assistència Sanitària   

FRESKIBO   
JEEP Freedom days   
Galerías del Tresillo   
Loteria de Catalunya   
HYUNDAI Tcuson   

Lindt Excellence   
Cacaolat Veggie   

Citroën C3 Aircross   
Programació TV3: No pot ser!   

Nestlé   
La festa dels supers   

Varilux (1)   
Varilux (2)   

Roca In-Wash   
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YOSOY Avena   
HolaLuz   
Expedia   

O2   
SUNBITES   

Pizza Casa Tarradellas   
P. TV3: La gran pel·lícula   
P. TV3: La nit dels Òscars   

Total: 53 Total: 7 Total: 4 
 

 
Francès 

 
Català-Castellà Català-Anglès 

Jean Paul Programació TV3: Sense ficció SsangYoung Tivoli 
 Estrella Damm KIA Ceed Toyrer 
 Banc Sabadell P. TV3: Trenquin tòpics 
 Ariel - Iniesta  
 La Piara  
 BWM Sèrie 3  
 ONCE  
 Milanuncios  

Total: 1 Total: 8 Total: 3 
 

Per tant, observam que per a la comunicació oral dels anuncis de TV3 es fa servir, per una 

banda, el català, el castellà, l'anglès o el francès, i, per altra banda, la combinació del català i 

el castellà i la del català i l'anglès. A continuació, en la Taula 52 i als següents gràfics hi 

apareixen reproduïts els resultats extrets a partir de la Taula 51: 

 

 
Taula 52 

Anàlisi de l'ús de les llengües en l'oralitat dels anuncis de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Català 53 69,74 % 

Castellà 7 9,21 % 

Anglès 4 5,26 % 

Francès 1 1,32 % 

Català-Castellà 8 10,53 % 

Català-Anglès 3 3,95% 

TOTAL 76 100 % 

 



 81 

Així, segons la Taula 52, podem afirmar que un gran nombre d'anuncis fa ús del català 

com a única llengua oral, més concretament un total de 53 (69,74 %). Seguit, amb una gran 

diferència, dels 8 (10,53 %) que en comparteixen l'ús amb el castellà i dels 7 (9,21 %) que són 

exclusivament en castellà. La resta representen la minoria: 4 (5,26 %) són íntegrament en 

anglès i 3 (3,95 %) són en català i anglès. I, per acabar, només en tenim 1 (1,32 %) que sigui 

en francès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d'estudiar les diferents llengües en l'ús oral dels anuncis d'IB3 i de TV3, en la 

Taula 53 i el Gràfic 50 hi podem trobar el resum de l'anàlisi comparativa de les llengües que 

fan servir en aquest primer àmbit els dos mitjans de comunicació: 

 
 

 
Taula 53 

Comparació de l'ús de les llengües segons l'oralitat en els anuncis d'IB3 i TV3 
 

Llengües 

 
IB3 

 
TV3 

 
Nombre 

 
Percentatge Nombre Percentatge 

Català 24 51,06 % 53 69,74 % 
Castellà 14 29,79 % 7 9,21 % 
Anglès 2 4,26 % 4 5,26 % 

Francès 0 00,00 % 1 1,32 % 
Català-Castellà 6 12,77 % 8 10,53 % 
Català-Anglès 1 2,13 % 3 3,95 % 

TOTAL 47 100 % 70 100 % 

Gràfic 49  
Ús de les llengües  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La primera observació que podem fer és que, per a la comunicació oral, tant IB3 com TV3 

utilitzen el català, el castellà, l'anglès, la combinació de català i castellà i la combinació de 

català i anglès; amb l'excepció del francès, en el cas de TV3.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La conclusió final és que tant a IB3 com a TV3 hi preval el català com a llengua de 

preferència per a la comunicació oral dels anuncis, ja sigui individualment o compartida amb 

altres llengües, com per exemple el castellà i l'anglès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 50  
Ús de les llengües  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b) Text escrit 

 

El segon àmbit a tractar és el del text escrit dels anuncis. En aquest apartat, analitzarem 

quines llengües s'utilitzen en els diferents textos (textos principals i secundaris, bàners, 

càirons, eslògans, etc.) que apareixen en els anuncis d'IB3 i TV3.  

 

Tot seguit, a la Taula 54, tenim la relació dels anuncis d'IB3 que fan ús de text escrit, 

classificats segons la llengua o les llengües que utilitzen per a expressar-se per aquest canal.  

 

 
Taula 54 

Classificació dels anuncis d'IB3 segons l'ús de les llengües en el text escrit 
 

 
Català 

 
Castellà Català-Castellà Català-Anglès Català- 

Castellà- Anglès 

P. IB3: Memòria negra Federópticos (2) Campurrianas Bexident Federípticos (1) 
Consell de Mallorca Federópticos (3) TostaRica   
Carrefour: 3x2 Ariel Voltadol Nocilla   

Carrefour: 3x2 Pijames Castilla-La Mancha WC-Net   
Glovo Balay ARGAL   

Chocolates Valor Kukident    
Napolitanas Wella Professionals    

Pizza Casa Tarradellas Eroski (1)    
P. IB3: ZOOM Eroski (4)    
P. IB3: Treufoc UNICEF    
Estrella Damm OCASO    

U Energia     
P. IB3: Enfeinats     

Bankinter     
P. IB3: El cas Asunta     

Ultima     
General Òptica     

Tena Lady     
Ariel - Iniesta     

Conforama     
Eroski (2)     
Eroski (3)     
Pascual     
El Pozo     
Chilly     

P. IB3: Fred i calent     
P. IB3: El temps     

Total: 27 Total: 11 Total: 5 Total: 1 Total: 1 
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Per tant, veim que les llengües que es fan servir en els texts escrits dels anuncis d'IB3 són, 

per una banda, el català o el castellà i, per altra banda, la combinació de català i castellà, de 

català i anglès o de català, castellà i anglès. Així, els resultats de la classificació queden de la 

següent manera: 

 

 
Taula 55 

Anàlisi de l'ús de les llengües en el text escrit dels anuncis d'IB3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Català 27 60,00 % 

Castellà 11 24,44 % 

Català-Castellà 5 11,11 % 

Català-Anglès 1 2,22 % 

Català-Castellà-Anglès 1 2,22 % 

TOTAL 45 100 % 

 

Així, d'acord amb la Taula 55, hi ha un predomini del català com a única llengua per al text 

escrit, amb un total de 27 anuncis (60,00 %), enfront dels 11 (24,44 %) que corresponen a l'ús 

exclusiu del castellà. La resta opta per les combinacions d'aquestes dues llengües o d'altres: 5 

(11,11 %) han escollit la mescla de català i anglès, 1 (2,22 %) la de català i anglès i 1 (2,22 %) 

la de català, castellà i anglès.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Per això, podem afirmar que quasi tots fan ús del català com a llengua escrita, seguit del 

castellà, enfront de la minoria representada per la resta de llengües.  

Gràfic 51  
Ús de les llengües  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Respecte als anuncis de TV3, s'ha seguit el mateix procés que en els d'IB3. A continuació, 

a la Taula 56, tenim la relació dels anuncis de TV3 que fan ús del text escrit, classificats 

segons la llengua o les llengües que utilitzen per a expressar-se per aquest mitjà.   

 

 
Taula 56 

Classificació dels anuncis de TV3 segons l'ús de les llengües en el text escrit 
 

 
Català 

 
Castellà Francès 

33 Recomana: Flamingos Voltadol Jean Paul 
33 Recomana: Entre dos aguas GAES  

Ultima UNICEF  
Rosa dels vents: colònies Kukident  

Rosa dels vents: cursos d'anglès OCASO  
Programació TV3: Valor afegit Balay  

Habitaclia Pantera Rosa  
Programació TV3: Al cotxe (1)   
Programació TV3: Al cotxe (2)   
P. TV3: Benvinguts a la família   

SEAT Tarraco   
Programació TV3: Sense ficció   

Generalitat de Catalunya   
Bankinter   

Gerblé   
SsangYoung Tivoli   

CaixaBank   
CaixaBank Family Assegurances   

Banc Sabadell   
Ariel - Iniesta   

Programació TV3: El Celobert   
Don Simon   

P. TV3: Trenquin tòpics   
General Òptica   
Pans&Company   

Òptica Universitària   
TV3 La Marató   

Carburant BP Ultimate   
OPEL 120 Aniversari   

Estrella Damm   
Assistència Sanitària   

FRESKIBO   
Galerías del Tresillo   
Loteria de Catalunya   
HYUNDAI Tcuson   

Cacaolat Veggie   
Programació TV3: No pot ser!   

Nestlé   
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La festa dels supers   
Varilux (1)   
Varilux (2)   

Roca In-Wash   
YOSOY Avena   

HolaLuz   
ONCE   

O2   
SUNBITES   

Pizza Casa Tarradellas   
P. TV3: La gran pel·lícula   
P. TV3: La nit dels Òscars   

Total: 50 Total: 7 Total: 1 
 

 
Català-Castellà 

 
Català-Anglès Castellà-Anglès 

KFC Kave Home Lindt Excellence 
La Piara NISSAN Micra  
Expedia HONDA Civic  

Milanuncios JEEP Freedom days  
 KIA Ceed Tourer  
 Citroën C3 Aircross  
 BMW Sèrie 3  

Total: 4 Total: 7 Total: 1 
 

Com podem veure, les llengües que es fan servir en els textos escrits dels anuncis de TV3 

són, per una banda, el català, el castellà o el francès i, per altra banda, la combinació de català 

i castellà, de català i anglès o de castellà i anglès. Així, els resultats de la classificació queden 

de la següent manera: 
 

 
Taula 57 

Anàlisi de l'ús de les llengües en el text escrit dels anuncis de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Català 50 71,43 % 

Castellà 7 10,00 % 

Francès 1 1,43 % 

Català-Castellà 4 5,71 % 

Català-Anglès 7 10,00 % 

Castellà-Anglès 1 1,43 % 

TOTAL 70 100 % 
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D'aquesta manera, segons la Taula 57, observam que un gran nombre (71,43 %) d'anuncis 

utilitza el català de manera exclusiva en els textos escrits. Pel que fa als altres, 7 (10,00 %) 

prefereixen combinar el català amb l'anglès i 4 (5,71 %) amb el castellà. En canvi, els restants 

utilitzen el castellà (10,00 %), el francès (1,43 %) o la combinació de castellà i anglès 

(1,43 %).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a conclusió, podem dir que tots els anuncis, excepte sis, utilitzen en català com a 

llengua escrita. Així doncs, hi ha un predomini absolut de la llengua catalana escrita enfront 

de les altres llengües. 

 

Una vegada estudiades les diferents llengües en el text escrit dels anuncis d'IB3 i de TV3, 

en la Taula 58  i el Gràfic 53 hi podem trobar el resum de l'anàlisi comparativa de les llengües 

que fan servir els dos mitjans de comunicació en aquest segon àmbit: 
 

 
Taula 58 

Comparació de l'ús de les llengües segons el texts en els anuncis d'IB3 i TV3 
 

Llengües 

 
IB3 

 
TV3 

 
Nombre 

 
Percentatge Nombre Percentatge 

Català 27 60,00 % 50 71,43 % 
Castellà 11 24,44 % 7 10,00 % 
Francès 0 00,00 % 1 1,43 % 

Català-Castellà 5 11,11 % 4 5,71 % 
Català-Anglès 1 2,22 % 7 10,00 % 

Castellà-Anglès 0 00,00 % 1 1,43 % 
Català-Castellà-Anglès 1 2,22 % 0 00,00 & 

TOTAL 45 100 % 70 100 % 

Gràfic 52  
Ús de les llengües  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La primera observació és que, tant IB3 com TV3, per a la comunicació escrita utilitzen el 

català, el castellà, la combinació de català i castellà i la combinació de català i anglès. A més, 

a IB3 també hi hem d'afegir l'ús de la combinació de català, castellà i anglès, que per contra 

no és a TV3. Però, a diferència d'IB3, a TV3 també hi ha un ús del francès i de la combinació 

de castellà i anglès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusió general és que, tant a IB3 com a TV3, hi ha un predomini absolut i quasi total 

de la llengua catalana en l'àmbit de la comunicació escrita dels anuncis, seguida de la llengua 

castellana a IB3 i de la combinació de català i anglès, juntament amb el castellà, a TV3.  

 

 

 

c) Música 

 

El tercer àmbit a examinar és el del fons musical dels anuncis. En aquest apartat, 

analitzarem en quina llengua són les cançons dels anuncis d'IB3 i TV3. Tots els anuncis tenen 

fons musical, però només uns pocs tenen música amb lletra, i aquests són els que s'estudiaran 

a continuació. 

 

Gràfic 53  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Escrit IB3 i TV3

0

13

25

38

50

IB
3

TV3

Cata
là

Cast
ell

à

Fran
cès

Cata
là-

Cast
ell

à

Cata
là-

Ang
lès

Cast
ell

à-A
ng

lès

Cata
là-

Cast
ell

à-A
ng

lès
Cata

là

Cast
ell

à

Fran
cès

Cata
là-

Cast
ell

à

Cata
là-

Ang
lès

Cast
ell

à-A
ng

lès

Cata
là-

Cast
ell

à-A
ng

lès

01 10
7

1 45 10
7

11

50

27

Català
Castellà
Francès
Català-Castellà
Català-Anglès
Castellà-Anglès
Català-Castellà-Anglès



 89 

Tot seguit, en la Taula 59, tenim la classificació dels anuncis d'IB3 que fan ús de música 

amb lletra, classificats segons la llengua o les llengües que utilitzen per a expressar-se a través 

d'aquesta via. 

 

 
Taula 59 

Classificació dels anuncis d'IB3 segons l'ús de les llengües en la música 
 

 
Castellà 

 
Anglès Francès Castellà-Anglès 

Castilla- La Mancha Federópticos (1) Carrefour: 3x2 Ariel Bankinter 
OCASO Federópticos (2) Carrefour: 3x2 Pijames  

 Federópticos (3)   
 Adolfo Domínguez   
 Estrella Damm   
 Ultima   
 Pascual   
 El Pozo   

Total: 2 Total: 8 Total: 2 Total: 1 

 

Per tant, veim que les llengües presents en les cançons dels anuncis d'IB3 són el castellà, 

l'anglès, el francès i la combinació de l'anglès i castellà. Així, els resultats de l'anàlisi sobre 

l'anterior classificació queden de la següent manera: 

 

 
Taula 60 

Anàlisi de l'ús de les llengües en la música dels anuncis d'IB3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Castellà 2 15,38 % 

Anglès 8 61,54 % 

Francès 2 15,38 % 

Castellà-Anglès 1 7,69 % 

TOTAL 13 100 % 

 

D'aquesta manera, pel que fa als 13 anuncis que contenen cançons, la majoria d'aquestes 

són en anglès, amb un total de 8 (61,54 %), seguit dels 2 (15,38 %) en què ho són en castellà i 

uns altres dos (15,38 %) en francès. Per acabar, només tenim un anunci on apareix la variable 
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de castellà i anglès. En aquest darrer cas, és important esmentar que aquesta combinació de 

llengües no és que sigui coexistent en una mateixa cançó, sinó que a aquest anunci hi 

apareixen dues cançons per separat: una en castellà i una en anglès. A part, pot sorprendre que 

no hi hagi cap anunci amb cançons en català.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En canvi, en el cas de TV3 hi ha algunes diferències respecte a IB3. A continuació, en la 

Taula 61, tenim la relació dels anuncis de TV3 que fan ús de fons musical, classificats segons 

la llengua o les llengües que utilitzen per a expressar-se per aquest canal.   

 

 
Taula 61 

Classificació dels anuncis de TV3 segons l'ús de les llengües en la música 
 

 
Català 

 
Castellà Anglès Italià 

TV3 La Marató 33: Flamingos Ultima Jean Paul 
 33: Entre dos aguas SEAT Tarraco  
 Bankinter One Million  
 OCASO Adolfo Domínguez  
 Milanuncios Freshly Cosmetics  
  Pans&Company  
  Estrella Damm  
  JEEP Freedom days  
  KIA Ceed Tourer  
  BMW Sèrie 3  
  Varilux (1)  
  Varilux (2)  
  Expedia  
  HYUNDAI Tucson  

Total: 1 Total: 5 Total: 14 Total: 1 

Gràfic 54  
Ús de les llengües  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Com podem veure, les llengües de les cançons amb lletra utilitzades en els anuncis de TV3 

són el català, el castellà, l'anglès i l'italià. Així, els resultats de l'anàlisi sobre la classificació 

de la Taula 61  són els següents: 

 

 
Taula 62 

Anàlisi de l'ús de les llengües en la música dels anuncis de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Català 1 4,76 % 

Castellà 5 23,81 % 

Anglès 14 66,67 % 

Italià 1 4,76 % 

TOTAL 21 100 % 

 

 

D'aquesta manera, segons la Taula 62, d'entre el total de 21 anuncis que tenen música amb 

lletra, en sobresurten 14 (66,67 %) que són en anglès enfront dels 5 (23,82 %) que són en 

castellà. La resta correspon a una minoria bastant petita: un en italià i un en català. Per tant, hi 

predomina l'anglès, seguit del castellà, enfront de les altres llengües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d'estudiar les llengües de les cançons dels anuncis d'IB3 i de TV3, en la Taula 63 i 

el Gràfic 56 hi podem trobar el resum de l'anàlisi comparativa de les llengües que fan servir 

els dos mitjans de comunicació en aquest tercer àmbit: 

Gràfic 55  
Ús de les llengües  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Taula 63 

Comparació de l'ús de les llengües en la música dels anuncis d'IB3 i TV3 
 

Llengües 

 
IB3 

 
TV3 

 
Nombre 

 
Percentatge Nombre Percentatge 

Català 0 00,00 % 1 4,76 % 
Castellà 2 15,38 % 5 23,81 % 
Francès 2 15,38 % 0 00,00 % 

Castellà-Anglès 1 7,69 % 0 00,00 % 
Anglès 8 61,54 % 14 66,67 % 
Italià 0 00,00 % 1 4,76 % 

TOTAL 13 100 % 21 100 % 
 

La coincidència d'aquest tercer àmbit és que IB3 i TV3 utilitzen cançons en anglès i en 

castellà per als seus anuncis. La diferència és que a IB3 una de les tres cançons que hi ha en 

castellà coexisteix amb una altra en anglès en un mateix anunci. En canvi, a TV3 les cançons 

en castellà només apareixen individualment i a més d'un anunci.  

Pel que fa a la resta de diferències, cal destacar que IB3 té anuncis amb cançons en francès, 

cosa que TV3 no té. Però, per contra, TV3 en té en català i en italià, i IB3 no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusió global és que, tant a IB3 com a TV3, hi ha un predomini absolut i quasi total 

de la llengua anglesa en l'àmbit del fons musical, seguit del castellà i les altres llengües que 

formen part de la minoria.  

Gràfic 56  
Ús de les llengües  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 d) Subtítols 

 

El quart i darrer àmbit a estudiar és la presència de subtítols en els anuncis. En aquest 

apartat, analitzarem quines llengües s'utilitzen en els diferents tipus de subtítols dels anuncis 

d'IB3 i TV3. No obstant això, aquest àmbit, com veurem, és molt minoritari i per això té un 

paper més secundari, però no menys important.  

 

Tot seguit, en la Taula 64, tenim la classificació dels anuncis d'IB3 que fan ús de subtítols, 

classificats segons la llengua utilitzen per a expressar-se a través d'aquest canal. 

 

 
Taula 64 

Classificació dels anuncis d'IB3 segons l'ús de les llengües en els subtítols 
 

 
Català 

 
Castellà 

 
HUGO BOSS 

 
Voltadol 

 
Balay 

 
Calvin Klein Eternity 

Total: 2 Total: 2 

 
 

Com podem observar, els subtítols dels anuncis d'IB3 són en català o en castellà, és a dir, 

en aquest àmbit no es fa ús de les altres llengües estudiades. Així, els resultats de l'anàlisi 

sobre la classificació de la Taula 64 són els següents: 

 

 
Taula 65 

Anàlisi de l'ús de les llengües en els subtítols dels anuncis d'IB3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Català 2 50,00 % 

Castellà 2 50,00 % 

TOTAL 4 100 % 
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D'acord amb la Taula 65, només existeix un total de 4 anuncis amb presència de subtítols. 

D'entre aquests quatre anuncis, la meitat (50 %) tenen els subtítols en català i l'altra meitat 

(50 %) els tenen en castellà. Per tant, els subtítols són emprats només en les dues llengües 

pròpies i no estrangeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas dels anuncis HUGO BOSS, Balay i Calvin Klein, els subtítols serveixen per a 

traduir el que diuen els actors i les veus en off. En canvi, en el cas de l'anunci Voltadol, els 

subtítols són una adaptació de l'anunci per a les persones sordmudes, i també perquè en alguns 

llocs públics on no es pot sentir el so, com per exemple bars, es pugui llegir la informació. 

Pel que fa als subtítols que són una traducció de la comunicació oral, podem trobar 

diverses combinacions: a l'anunci HUGO BOSS es fa la traducció anglès-català; a l'anunci 

Balay es fa la traducció castellà-català i a l'anunci Calvin Klein es fa la traducció anglès-

castellà.  

Per acabar, pel que fa a l'anunci de Voltadol, veim que la traducció es correspon amb la 

mateixa llengua que utilitzen els actors i la veu en off: el castellà. Segurament, això es deu a 

l'ús dels subtítols com a adaptació de l'anunci i no com una traducció. 

 

 

 

 

Gràfic 57  
Ús de les llengües  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Pel que fa als anuncis de TV3, a continuació, en la Taula 66, tenim la relació dels anuncis 

que utilitzen subtítols, classificats segons la llengua que utilitzen per a expressar-se per 

aquesta via.   

 

 
Taula 66 

Classificació dels anuncis de TV3 segons l'ús de les llengües en els subtítols 

 

 
Català 

 
Castellà 

 
Generalitat de Catalunya 

 
Voltadol 

 
Balay 

 
Calvin Klein Eternity 

 
Programació TV3: Trenquin tòpics 

 
 

 
ONCE - Dia del pare 

 
 

 
HolaLuz 

 
 

Total: 5 Total: 2 

 

Per tant, observam que els subtítols dels anuncis de TV3 són en català o en castellà, és a 

dir, en aquest àmbit no es fa ús de les altres llengües. Així, els resultats de l'anàlisi sobre la 

classificació de la Taula 66 són els següents: 

 

 
Taula 67 

Anàlisi de l'ús de les llengües en els subtítols dels anuncis de TV3 
 

 
Llengua 

 
Nombre Percentatge 

Català 5 71,43 % 

Castellà 2 28,57 % 

TOTAL 7 100 % 
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D'aquesta manera, segons la Taula 67, només existeix un total de 7 anuncis amb presència 

de subtítols. En aquest cas, hi ha un predomini quasi absolut dels subtítols en català, amb un 

total de 5 anuncis (71,43 %), enfront dels 2 (28,57 %) únics anuncis amb subtítols en castellà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas dels anuncis Balay, Programació TV3: Trenquin tòpics, ONCE i Calvin Klein, 

els subtítols serveixen per a traduir el que diuen els actors i les veus en off. En canvi, en el cas 

de l'anunci Generalitat de Catalunya, HolaLuz i Voltadol, els subtítols són una adaptació de 

l'anunci per a les persones sordmudes.  

Pel que fa als subtítols que són una traducció de la comunicació oral, podem trobar 

diverses combinacions: als anuncis Balay i ONCE es fa la traducció castellà-català; a l'anunci 

Calvin Klein es fa la traducció anglès-castellà; i a l'anunci Programació TV3: Trenquin tòpics 

es fa la traducció anglès-català. En aquest darrer cas, els subtítols només apareixen en un 

moment en què parlen en anglès, perquè l'anunci realment és en català.  

Per acabar, pel que fa a la resta d'anuncis amb subtítols, veim que la traducció es correspon 

amb la mateixa llengua que utilitzen els actors i les veus en off: el castellà per a l'anunci 

Voltadol i el català per als anuncis Generalitat de Catalunya i HolaLuz. Com ja hem comentat 

anteriorment, això es deu a l'ús dels subtítols com a adaptació de l'anunci en lloc de com una 

traducció. 

 

Una vegada estudiades les llengües dels subtítols dels anuncis d'IB3 i de TV3, en la Taula 

68 i el Gràfic 59 hi podem trobar el resum de l'anàlisi comparativa de les llengües que fan 

servir els dos mitjans de comunicació en aquest darrer àmbit: 

 

Gràfic 58  
Ús de les llengües  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Així, veim que els dos mitjans de comunicació coincideixen en les dues llengües 

utilitzades en els subtítols: el català i el castellà. Només s'utilitzen aquestes dues llengües 

perquè els subtítols dels anuncis, generalment, serveixen per a la traducció dels anuncis 

originals.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En resum, pel que fa als anuncis amb subtítols en català, a IB3 hi ha 2 i a TV3 n'hi ha 5. 

Per altra banda, pel que fa als anuncis amb subtítols en castellà, a IB3 n'hi ha 2 i a TV3 també 

n'hi ha 2. Però, el total d'anuncis diferents entre els dos canals és de 8. I, d'entre aquests 8 

anuncis, tres fan ús dels subtítols com a adaptació —Voltadol, Generalitat de Catalunya i 

 
Taula 68 

Comparació de l'ús de les llengües en els substítols dels anuncis d'IB3 i TV3 
 

Llengües 

 
IB3 

 
TV3 

 
Nombre 

 
Percentatge Nombre Percentatge 

 
Català 

 
2 50,00 % 5 71,43 % 

 
Castellà 

 
2 50,00 % 2 28,57 % 

 
TOTAL 

 
4 100 % 7 100 % 

Gràfic 59  
Ús de les llengües  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HolaLuz— i cinc fan ús dels subtítols com a traducció —Balay, ONCE, Calvin Klein, 

Programació TV3: Trenquin tòpics i HUGO BOSS—. 

Dels anuncis que fan ús dels subtítols com a traducció, dos —Balay i ONCE— fan la 

traducció del castellà al català, dos —HUGO BOSS  i Programació TV3: Trenquin tòpics—la 

fan de l'anglès al català i un —Calvin Klein— de l'anglès al castellà.  

La resta d'anuncis, els quals fan ús dels subtítols com a adaptació, en els subtítols 

mantenen la llengua de l'anunci original, com ja he esmentat anteriorment. Per tant, els 

subtítols dels anuncis Generalitat de Catalunya i HolaLuz són en català i els de Voltadol són 

en castellà.  

Com a conclusió final, podem dir que a TV3 hi ha un predomini absolut dels subtítols en 

català enfront dels subtítols en castellà. En canvi, a IB3 el percentatge de subtítols en català i 

en castellà és igualat.  

 

L'ús de les llengües en els diferents tipus de comunicació ha estat l'objecte d'estudi d'aquest 

apartat. Després d'aquesta anàlisi, hem pogut comprovar que el català és la llengua de 

preferència en l'àmbit oral i escrit, tant a IB3 i TV3. En el cas dels subtítols també hi 

predomina el català, però seguit del castellà amb no gaire diferència. En canvi, en l'àmbit del 

fons musical hi predominen les cançons en anglès, seguit del castellà. Per tant, aquest darrer 

cas és l'únic on no trobam un percentatge elevat de l'ús de la llengua catalana. 

El fet d'escollir el català com a llengua prioritària en la majoria dels àmbits de comunicació 

és bastant positiu, sobretot per a la situació actual de la llengua catalana. Però, hem de tenir en 

compte que això serà més beneficiós si se'n fa un ús correcte. Per això, voldria comentar 

algunes de les mancances i incorreccions que hem pogut trobar durant el procés d'anàlisi dels 

anuncis: 

En primer lloc, els actors de l'anunci U Energia d'IB3 utilitzen l'article salat; una forma poc 

adient pel grau de formalitat que requereix la publicitat en un mitjà de comunicació.  

En segon lloc, i amb relació a l'anterior exemple, a l'anunci Eroski (2) d'IB3 la veu en off fa 

una combinació de l'article salat i l'article literari: “Es millors ingredients són la base de la 

bona cuina”. Una incorrecció que, igual que l'anterior, també hauria de ser totalment 

inadmissible, ja que en els mitjans de comunicació sempre s'hauria de fer un ús formal de la 

llengua. 

En tercer lloc, tenim l'anunci SUNBITES de TV3, en el qual s'utilitza el terme "disfrutar", 

que hauria de ser substituït per “gaudir”, ja que no és d'ús normatiu ni formal.  
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En quart lloc, tenim l'anunci de Pizza Casa Tarradellas, on l'actriu diu: “La meva feina pot 

ser una nova oportunitat per tots”. Aquí, aquest “per” hauria de ser “per a tots”. En 

conseqüència, en el text escrit dels subtítols també hi apareix la mateixa errada. 

Finalment, tenim el cas l'anunci Ultima, on l'actiu diu: “A menjar!”; una expressió 

utilitzada de manera incorrecta, possiblement a causa d'una traducció automàtica o poc curosa 

de l'anunci original en castellà.  

A més a més, a part d'aquestes incorreccions, també hem pogut notar que l'anglès a poc a 

poc va agafant força. En alguns casos, hem trobat bastants d'anuncis en català i en castellà on 

s'introdueixen paraules o expressions en anglès, però sobretot en els anuncis en català. Alguns 

exemples són els termes “Partner” a l'anunci Assistència Sanitària, “Check” a l'anunci O2, 

“Snack” a l'anunci SUNBITES i “On Tour” a l'anunci La festa dels supers; tots emesos a TV3. 

La valoració d'aquest fet és que, en els anuncis en català —sobretot en els de TV3—, l'anglès 

té més pes que el castellà. No obstant això, en aquests casos és probable que sigui a causa de 

la gran importància que s'està donant a l'anglès i, també, pel grau d'acceptació i prestigi 

d'aquesta llengua.  
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CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte va sorgir amb l'objectiu d'estudiar la situació de la llengua catalana en els 

espais publicitaris dels mitjans de comunicació audiovisuals. Així, es va decidir agafar com a 

mostra els dos canals de televisió catalans que es poden sintonitzar des de les Illes Balears i 

que més força i abast tenen en l'actualitat: IB3 i TV3. Després, es va procedir a fer el treball 

de camp, del qual en vàrem obtenir el recull d'anuncis. A partir d'aquí, es va dur a terme 

l'anàlisi individual i comparativa dels resultats obtinguts. Per tant, gràcies al treball de camp i 

als reculls aconseguits, hem pogut arribar a una sèrie de conclusions de manera satisfactòria.  

Els mitjans de comunicació són una de les principals eines de difusió i d'unificació de la 

llengua catalana. Mentre el català es troba en una situació delicada com a conseqüència de la 

coexistència amb altres llengües —com per exemple el castellà i l'anglès—, hi ha sectors que 

diàriament contribueixen al procés de normalització. I un d’aquests és el de la televisió en 

català, que, alhora, impulsa la presència d’aquesta llengua en l’activitat publicitària. 

Així, amb IB3 i TV3 com a models, hem pogut comprovar que els mitjans de comunicació 

—o almenys aquests dos— fan una tasca de divulgació de la llengua catalana amb relació als 

espais publicitaris. Però, no hem d'oblidar que les agències de publicitat també tenen un paper 

molt important en tot això, atès que tots els anuncis emesos són producte de la feina dels 

publicitaris.  

D'aquesta manera, les anàlisis fetes a partir dels anuncis recollits són les que ens han ajudat 

a descobrir quin és el tractament de la llengua catalana en els anuncis d'IB3 i TV3. Així 

doncs, la quantitat d'anuncis —48 a IB3 i 76 a TV3— ha estat suficient per a arribar als 

objectius desitjats. No obstant això, cal remarcar que el fet de tenir més anuncis en la mostra 

de TV3 que en la d'IB3 no ens ha afectat de cara a l'estudi, perquè les observacions s'han fet 

sobre els percentatges de cada mitjà per separat.  

Primerament, la classificació general del recull d'anuncis ens ha permès observar que entre 

els anuncis coincidents en els dos canals no hi ha cap diferència respecte als aspectes 

lingüístics. Tots els anuncis del recull que són comuns a IB3 i a TV3 són en un català 

estàndard o més ben dit en un català central formal. Per això, veim que no es distingeixen 

trets dialectals en les versions dels dos canals, és a dir, les versions són exactament iguals. 

Ara bé, l'ús d'un català central ens fa pensar que és bastant probable que aquests anuncis 

coincidents emesos a IB3 procedeixin de les versions adaptades per a TV3. I deim adaptades 

perquè la majoria d'aquestes versions deriven dels anuncis originals en castellà, 

principalment, o en anglès. Aquesta deducció la feim, per una banda, perquè sabem que en els 
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canals espanyols hi apareixen aquestes versions originals i, per altra banda, perquè hi hem 

pogut observar algunes mancances de qualitat lingüística, les quals són a causa de les 

traduccions poc curoses. 

L'anàlisi individual de cada anunci ens ha permès comprovar que, generalment, la majoria 

dels anuncis tenen presència de català, tant a IB3 com a TV3. Només uns pocs són en altres 

llengües alienes a la catalana. Ara bé, el nombre dels anuncis que comparteixen l'existència de 

català amb una o més llengües és més alt a IB3 que no pas a TV3. Així doncs, a TV3, a 

diferència d'IB3, hi predominen els anuncis íntegrament en català.  

Durant el procés, vàrem pensar que la presència de la llengua catalana podria variar 

depenent de la tipologia dels anuncis. Per consegüent, vàrem decidir classificar-los en 

corporatius, institucionals i comercials. D'aquesta manera, els resultats indiquen que els 

anuncis institucionals, tant d'IB3 com de TV3, sempre són íntegrament en català, llevat dels 

que procedeixin d'institucions externes al territori, com per exemple el cas de l'anunci 

Castilla-La Mancha d'IB3. En canvi, en els anuncis corporatius, hem pogut observar que 

alguns són parcialment en català, és a dir, coexisteixen amb una o més llengües. De tota 

manera, en els dos canals hi predominen els anuncis que són totalment en català. Finalment, 

pel que fa als anuncis comercials, en podem trobar una minoria que no fan ús del català; més 

en el cas d'IB3 que no pas en el de TV3. A més a més, en els dos canals hi sobresurten els 

anuncis que comparteixen el català amb altres idiomes, seguits d'aquells que són 

exclusivament en llengua catalana.  

Per tant, en els anuncis corporatius i institucionals d'alguna manera sempre hi ha presència 

de català. Cosa que no passa en els anuncis comercials, atès que n'hi ha una minoria que 

presenten una presència nul·la de català. 

Davant això, i també a causa del gran nombre d'anuncis comercials en comparació a les 

altres tipologies, vàrem decidir fer-ne una subdivisió. Així doncs, els anuncis comercials 

varen quedar classificats de la següent manera: Alimentació, Salut/Farmàcia, 

Perfums/Cosmètica/Bellesa/Òptica, Bancs/Assegurances/Energia, ONG i Productes de la 

llar/Electrodomèstics/Mobles. A part d'aquestes, a TV3 també hi hem d'afegir les categories 

Cotxes i Oci, les quals són inexistents a IB3. D'acord amb els resultats obtinguts, tant a IB3 

com a TV3 només hi ha presència nul·la de català en les categories Alimentació, 

Salut/Farmàcia, Perfums/Cosmètica/Òptica/Bellesa i ONG. Així doncs, els anuncis de les 

categories Bancs/Assegurances/Energia, Productes de la llar/Electrodomèstics/Mobles, 

Cotxes i Oci sempre són en català, alguns íntegrament i d'altres parcialment.  
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Vist que molts anuncis comparteixen l'existència de català amb una o més llengües, vàrem 

pensar que era convenient estudiar quines eren aquestes altres llengües i quines possibles 

variables hi havia. El resultat ha estat el següent: monolingües en català, monolingües en 

castellà, bilingües en català i castellà, bilingües en castellà i anglès, bilingües en català i 

francès i trilingües en català, castellà i anglès. A més d'aquests, a IB3 hi hem d'afegir els 

bilingües en francès i italià i a TV3 els monolingües en anglès. En els dos canals hi ha un 

predomini gairebé absolut dels anuncis monolingües en català. No obstant això, aquest ús és 

més alt a TV3 que no pas a IB3. La diferència que trobam entre els dos canals és que a IB3 els 

anuncis bilingües en català i castellà ocupen la segona posició i, en canvi, a TV3 l'ocupen els 

bilingües en català i anglès. Així doncs, com a segona llengua de preferència, a TV3 s'aposta 

més per l'anglès i a IB3 pel castellà. La resta de variables representen una petita minoria que 

no té molta importància si ho comparam amb les quantitats de les altres categories.  

Després, un altre factor que vàrem tenir en compte és el de l'abast de l'anunciant, car això 

pot afectar en l'ús de les llengües. Així doncs, de menor a major abast, tenim els anuncis 

d'abast local, els d'abast als Països Catalans, els d'abast a l'Estat espanyol i els d'abast 

internacional. En aquest apartat també es va utilitzar la metodologia de variables per a la 

classificació de les llengües. Quant als anuncis d'abat local, en els dos canals hi sobresurten 

els monolingües en català, seguits dels bilingües en català i castellà. En aquest cas cal destacar 

que en els anuncis exclusius d'IB3 s'hi han detectat trets dialectals propis de les Illes Balears, 

com per exemple l'ús de l'article salat. Pel que fa als anuncis d'abast als Països Catalans, a IB3 

hi prevalen bilingües en català i castellà i, en canvi, a TV3 els monolingües en català. No 

obstant això, aquí hem de tenir en compte que tots són les adaptacions al català de les versions 

originals. Respecte als anuncis d'abast a l'Estat espanyol i als anuncis d'abast internacional, 

observam que en els dos casos hi ha una presència nul·la de català. Així doncs, els anuncis 

comuns a l'Estat espanyol són monolingües en castellà o bilingües en castellà i anglès. Per 

altra banda, els anuncis internacionals només els hem trobat a TV3 i són monolingües en 

anglès o bilingües en francès i italià.  

Finalment, el que ens pareixia més atractiu de l'anàlisi era estudiar l'ús de les llengües 

segons l'oralitat, el text escrit, el fons musical i els subtítols. D'acord amb els resultats, hem 

pogut comprovar que en els dos canals el català és la llengua de preferència en la comunicació 

oral i en el text escrit. Per contra, en el cas del fons musical, en els dos canals hi ha quasi un 

predomini absolut de les cançons en anglès. A més, només podem trobar una única cançó en 

català a TV3 i cap a IB3. La resta de cançons són en castellà, en francès o en italià. Per 

acabar, pel que fa als subtítols, només n'hi ha en català i en castellà: a TV3 hi sobresurten els 
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subtítols en català enfront dels que són en castellà. En canvi, a IB3 n'hi ha la mateixa quantitat 

per a cada llengua. No obstant això, aquí també s'ha tengut en compte si els subtítols eren 

traduccions o reproduccions del text oral.  

Per concloure, farem una valoració global dels resultats. La majoria d'anuncis del nostre 

recull són en català, tant a IB3 com a TV3. No obstant això, alguns en comparteixen la 

presència amb altres llengües: el castellà, l'anglès, el francès o l'italià. Així doncs, hem pogut 

observar que la segona llengua de preferència era el castellà o l'anglès, tot i que en molts de 

casos hem vist que TV3 opta més per l'anglès i IB3 pel castellà. Per tant, es confirmen la 

irrupció de la llengua anglesa i el llast de la llengua castellana.  

Així doncs, hem pogut comprovar que la situació de la llengua catalana en els espais 

publicitaris d'IB3 i TV3 és positiva si tenim en compte les circumstàncies de l'època i 

l'etiqueta de llengua minoritzada. No obstant això, no és gaire lògic que el català hagi de 

compartir la seva presència amb altres llengües quan és la llengua pròpia dels dos mitjans de 

comunicació. Un fet que per exemple no passa amb el castellà en els mitjans de comunicació 

espanyols. Per tant, veim que, al cap i a la fi, la situació de la llengua catalana en els espais 

publicitaris d'IB3 i TV3 no és del tot favorable, atès que el seu ús és millorable en alguns 

aspectes. 

En definitiva, la finalitat d'aquest treball és informar de la importància que tenen els 

mitjans de comunicació i el món de la publicitat per a la difusió i la normalització de la 

llengua catalana.  

Gràcies a tot el ventall de possibilitats que ens ofereix el recull d'anuncis, aquest treball 

convida a continuar la investigació o a originar-ne de noves, com per exemple la comparació 

amb altres mitjans de comunicació catalans, com Betevé i À Punt, l'anàlisi detallada de la 

qualitat lingüística dels anuncis i la comparació amb estudis d'altres anys o amb els anuncis 

dels anys vinents, entre altres opcions diverses.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 104 

BIBLIOGRAFIA 

 
 
Alsius, Salvador (2000). «Diccionari de comunicació empresarial: publicitat, relacions 

públiques i màrqueting». Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 17: 66-67. [en 

línia]. <https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/129202> [consulta: 

07/05/2019]. 

 

Bibiloni, Gabriel (2007). Llengua catalana a IB3 Televisió. Palma: Grup de Recera 

Sociolingüística de les Illes Balears. [en línia] <http://curs.uib.cat/numero-1/> [consulta: 

08/05/2019].  

 

Caldentey, Joan; Massanet, Mercè (2007). La llengua a la publicitat de Televisió de 

Catalunya. Palma: Grup de Recera Sociolingüística de les Illes Balears. [en línia] 

<http://curs.uib.cat/numero-1/> [consulta: 08/05/2019].  

 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. [en línia]. <https://www.ccma.cat/tv3/>. 

 

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. [en línia]. <https://ib3.org/> 

 

Ferraz, Antonio (1993). El lenguaje de la publicidad. Madrid: Arco Libros.  

 

Franquesa, Ester; Sabaté, Joan (eds.). Màrqueting lingüístic i consum. Barcelona: Trípodes.  

 

Galindo, Mireia (2003). «La traducció en publicitat. Cohèrencia i qualitats lingüístiques». 

Dins Martinez, Vicent (coord.). Llengua, societat i ensenyament, vol. II:289-331. [en línia] 

<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/90988/2/Llengua-societat-i-ensenyament_vol-

II.pdf> [consulta: 09/05/2019]. 

 

Guarro, Beatriu (2006). «L'eslògan publicitari, una nova fraseologia per a la consolidació de 

vells valors». Dins Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes, vol. II: 102-112. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. [en línia]. 

<http://www.lipgrup.cat/media/arxius/Leslogan_publicitari,_una_nova_fraseologia.pdf> 

[consulta: 08/05/19].  



 105 

LIPGRUP. Llengua i publicitat. [en línia].  <http://www.lipgrup.cat/> [consulta: 08/05/2019]. 

 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Article 35. La publicitat.  [en línia]. < 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/ll

ei_1_1998_de_7_de_gener_de_politica_linguistica/> [consulta: 10/05/19]. 

Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística de les Illes Balears. Article 28. [en 

línia]. <https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/182888> [consulta: 10/06/19]. 

 

Melià, Joan (2010). «Publicitat i mitjans públics». Diari de Balears. [en línia]. 

<https://www.dbalears.cat/opinio/2010/02/04/231114/publicitat-i-mitjans-publics.html> 

[consulta: 10/05/19]. 

 

Pons, Lídia (2002). «Presència d'altres llengües a la publicitat en català». Estudis de Llengua i 

Literatura Catalanes XLIV. Miscel·lània Giuseppe Tavani, 3:323-343. [en línia]. 

<http://www.lipgrup.cat/media/arxius/presencia_altres_llengues_publicitat.pdf> [consulta: 

08/05/19].  

 

Pons, Lídia (2012). «La llengua de la publicitat a la televisió: un projecte de recerca sobre 

l'activitat comunicativa multimodal». Estudis Romàtics [Institut d'Estudis Catalans], 34: 327-

334. [en línia] <https://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/255648> [consulta: 

08/05/19].  

 

Rom, Josep; Sabaté, Joan (2007). Llenguatge publicitari. Estretègia i creativitat publicitàries. 

Barcelona: Editorial UOC. 

 
Sabaté, Joan (2000). «Les agències de publicitat i la publicitat en català». Llengua i ús: 

revista tècnica de política lingüística, 17: 49-54. [en línia]. < 

https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/129180/178197> [consulta: 

07/05/2019]. 

 

Servei de Normalització Lingüística (1997). «Opinions sobre el comportament lingüístic del 

món publicitari». Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 10: 4-8. [en línia]. 

<https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/129450> [consulta: 07/05/19]. 

 



 106 

ANNEX 

 

Annex 1. Els enregistraments i els anuncis d'IB3 i de TV3 
 

Els enregistraments definitius de les tres hores d'emissió de cada canal es facilitaran 

mitjançant un USB. Per altra banda, els vídeos individuals de cada anunci els podeu trobar en 

línia en el següent enllaç: 

<https://drive.google.com/open?id=1RpbE2x98CRKMA4U7swC5G_O_gu6ijrTA> 

 

 

Annex 2. L'anàlisi individual dels anuncis d'IB3 i de TV3 
 

A continuació es deixa l'anàlisi individual dels anuncis d'IB3 i TV3. 

Anuncis IB3 

 

1. Programació IB3: Memòria negra. Gran torrentada de 1989 

- Veu actors: castellà / català 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

2. Federópticos (1) 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off 1: castellà 

- Veu en off 2: castellà  

- Text: castellà / català / anglès («Varilux Solutions: drive, sun, digital»...) 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 
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3. Federópticos (2) 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

4. Federópticos (3) 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

5. Consell de Mallorca: IMAS. Persones majors 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: «Està abocat a donar suport a les persones» 

- *Llenguatge de signes 

 

6. Adolfo Domínguez - Aguas frescas 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: ø 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 
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7. Voltadol  

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: castellà 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

8. Carrefour: 3x2 Ariel (1) 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: francès 

- Errors: ø 

 

9. Carrefour: 3x2 Pijames (2) 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: francès 

- Errors: ø 

 

10. Glovo 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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11 a). Chocolates Valor [Anunci extens] 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

11 b). Chocolates Valor [Anunci breu] 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

12. Napolitanas Cuétara 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

13. Campurrianas Cuétara 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / castellà («0 azúcares añadidos»; «www.habitosdevidasaludables.com»...) 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

 

 



 110 

14. TostaRica Cuétara 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català / castellà  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

15. Nocilla 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / castellà («sin aceite de palma»; «0 azúcares añadidos»...) 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

16. Pizza Casa Tarradellas 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: «La meva feina pot ser una nova oportunitar per tots» 

 

17. Programació IB3: ZOOM. Trot, èxits i boires 

- Veu actors: català 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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18. Programació IB3: Treufoc 

- Veu actors: català 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

19. Estrella Damm [Anunci extens] 

- Veu actor 1 (Anna Castillo): català i castellà  

- Veu actor 2 (Alberto Chicote): castellà 

- Veu actor 3 (Oriol Pla): català 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 
 

20. U Energia 

- Veu actors: ø 

- Veu en off 1: català 

- Veu en off 1: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: article salat. «A U Energia xerram com tu»; «De sa mà de Grup el gas de Sóller» 
 

21. Programació IB3: Enfeinats 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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22 a). Bankinter [Anunci extens] 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música 1: anglès  

- Música 2: castellà 

- Errors: ø 

 

22 b). Bankinter [Anunci breu] 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 

23. Castilla-La Mancha 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 

24. WC-Net  

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: desembussador? *Acceptat DIEC. 
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25. HUGO BOSS: Bottled 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: anglès 

- Text: ø 

- Subtítols: català  

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

26. Programació IB3: El cas Asunta. El lector de huesos 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

27. Ultima [Anunci extens] 

- Veu actors: català  

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: «A menjar!». Expressió calcada de l'anunci original en castellà.  

 

28. Bexident - ISDIN 

- Veu actors: ø 

- Veu en off 1: català 

- Veu en off 2: anglès (ISDIN: Love your skin) 

- Text: català / anglès (ISDIN: Love your skin) 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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29. General Òptica 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

30. Tena Lady 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

31. Balay 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: ø 

- Text: castellà 

- Subtítols: català 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

32. Kukident 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: ø 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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33. Ariel - Iniesta 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

34. Wella Professionals 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

35. Conforama: Dies sense IVA 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

36. Eroski (1) 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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37. Eroski (2) 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: «Es millors ingredients són la base de la bona cuina i al teu Eroski els trobaràs ben 

freds»; «Passaràs gust d'omplir la sanalla».  

 

38. Eroski (3) 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

39. Eroski (4) 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

40. UNICEF 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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41. Pascual 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

42. OCASO [Anunci breu] 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 

43. Calvin Klein Eternity 

- Veu actors: anglès 

- Veu en off: anglès 

- Text: ø 

- Subtítols: castellà 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

44. El Pozo - Javier Fernández 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 
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45. Chilly 

- Veu actors: català 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

46. Programació IB3: Fred i calent. El millor pa amb oli del món 

- Veu actors: català 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

47. Programació IB3: Tot d'una el temps 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

48. ARGAL 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / castellà («El respeto por lo bueno») 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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Anuncis TV3 
 

1. 33 Recomana: Flamingos 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 

2. 33 Recomana: Entre dos aguas 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 

3. Ultima [Anunci breu] 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

4. Rosa dels vents: colònies 
 

- Veu actors: ø 

- Veus en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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5. Rosa dels vents: crusos d'anglès 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

6 a). Kave Home [anunci extens] 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: anglès 

- Text: català / anglès 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

6 b). Kave Home [anunci breu] 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: anglès 

- Text: català / anglès 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

7. Programació TV3: Sense ficció. La Sagi, una gran pionera del Barça 
 

- Veu actors: català / castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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8. Programació TV3: Valor afegit. Dones, ciències i poder 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

9. Habitaclia  
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

10. Programació TV3: Al cotxe (1) 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: ø 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

11. Programació TV3: Al cotxe (2) 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: ø 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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12. Programació TV3: Benvinguts a la família 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø  

 

13. SEAT Tarraco 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

14. KFC: Dimarts cruixents 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / castellà («El #PolloPollo se hace en Kentucky») 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

15. Generalitat de Catalunya. 012. Reempresa de Catalunya 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: ø 

- Text: català 

- Subtítols: català 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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16. Calvin Klein Eternity 

- Veu actors: anglès 

- Veu en off: anglès 

- Text: ø 

- Subtítols: castellà 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

17 a). Voltadol [Anunci extens] 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: castellà 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

17 b). Voltadol [Anunci breu] 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: castellà 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

18. Pure XS - Paco Rabanne 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: anglès 

- Text: ø 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

 



 124 

19. One Million - Paco Rabanne  
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: anglès 

- Text: ø 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

20. GAES 
 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

21. Bankinter [Anunci breu] 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 

22. UNICEF 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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23. Jean Paul 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: francès 

- Text: francès 

- Subtítols: ø 

- Música: italià 

- Errors: ø 

 

24. Kukident 
 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: ø 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

25. Adolfo Domínguez - Aguas frescas 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: castellà 

- Text: ø 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

26. Gerblé 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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27. Botiga de TV3: Buff Mic 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: ø 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

28. CaixaBank  
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

29. CaixaBank Family Assegurances 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

30. NISSAN Micra 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / anglès («Innovation that excites») 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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31. Freshly Cosmetics 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: ø 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

32. SsangYong Tivoli 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català / anglès («Tivoli, I love it») 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

33. Programació TV3: El Celobert 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

34. Don Simon 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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35. HONDA Civic 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / anglès («The power of dreams») 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

36. General Òptica 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

37. Pans&Company 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

38. Òptica Universitària 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

 



 129 

39. TV3 La Marató 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: català 

- Errors: ø 

 

40. Carburant BP Ultimate  
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

41. OPEL: 120 aniversari 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
 

42 a). Estrella Damm [Anunci breu] 
 

- Veu actor 1 (Anna Castillo): català 

- Veu actor 2 (Alberto Chicote): castellà 

- Veu en off: ø 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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42 b). Estrella Damm [Anunci extens] 
 

- Veu actor 1: (Anna Castillo): català / castellà 

- Veu actor 2 (Alberto Chicote): castellà 

- Veu actor 3 (Oriol Pla): català 

- Veu en off: ø 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

43. OCASO [Anunci extens] 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 

44. Assistència Sanitària 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø  

- Errors: ø 

 

45. FRESKIBO: Marineras 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø  

- Errors: ø 
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46. JEEP Freedom days 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català / anglès («There's only one») 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

47. Banc Sabadell: Històries dels diners. James Rhodes 
 

- Veu actor 1: castellà 

- Veu actor 2: català 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

48. Balay 
 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: ø 

- Text: castellà 

- Subtítols: català 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

49. Ariel: Iniesta 
 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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50. Galerías del Tresillo 
 

- Veu actors: català  

- Veu en off: ø 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

51. Loteria de Catalunya: El trio 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

52. La Piara 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català / castellà («Más buebos que el pan»; «El huerto de la piara») 

- Text: català / castellà («Más buebos que el pan»; «El huerto de la piara»9 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

53. KIA Ceed Tourer 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off 1: català 

- Veu en off 2: anglès («The Power to Surprise») 

- Text: català / anglès («The Power to Surprise») 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 
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54. HYUNDAI Tucson 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

55. Lindt Excellence 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: anglès / castellà («Maestro chocolate suizo») 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

56. Programació TV3: Trenquin tòpics 
 

- Veu actors: català / anglès 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: català 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

57. Cacaolat Veggie 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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58. Citroën C3 Aircross 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català / anglès («Inspired by you since 1919») 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

 

59. Programació TV3: No pot ser! 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

60. BMW Sèrie 3 
 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català / anglès 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

61. Nestlé 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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62. La festa dels supers 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

63. Varilux (1) 
 

- Veu actors: ø  

- Veu en off 1: català  

- Veu en off 2: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 
 

64. Varilux (2) 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off 1: català 

- Veu en off 1: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 
 

65. Roca: In-Wash 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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66. YOSOY Avena 

- Veu actors: ø 

- Veu en off 1: català  

- Veu en off 2: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

67. HolaLuz 

- Veu actors: ø 

- Veu en off 1: català  

- Veu en off 2: català  

- Text: català  

- Subtítols: català 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

68. Expedia 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català / castellà (imatge cercador) 

- Subtítols: ø 

- Música: anglès 

- Errors: ø 

 

69. O2 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 
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70. Pantera Rosa 
 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: castellà 

- Text: castellà 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

71. SUNBITES 
 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català  

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: «Disfruta» 

 

72. Pizza Casa Tarradellas 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català  

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: «La meva feina pot fer una nova oportunitar per tots» 

 

73. Programació TV3: La gran pel·lícula. Bellesa oculta 
 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø  
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74. ONCE - Dia del pare 

- Veu actors: castellà 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: català 

- Música: ø 

- Errors: ø  

 

75. Programació TV3: La nit dels Òscars 

- Veu actors: ø 

- Veu en off: català 

- Text: català 

- Subtítols: ø 

- Música: ø 

- Errors: ø 

 

76. Milanuncios 

- Veu actors: català 

- Veu en off: català / castellà («Garantía por si acaso») 

- Text: català / castellà («Garantía por si acaso») 

- Subtítols: ø 

- Música: castellà 

- Errors: ø 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


