
D e  re lexicografica, per Maria Pilar Perea* 

Introduccid ció, el Diccionari de rims de Jacrne March 
-El llibre de concordances apellut dicciona- 

D'uns anys en$, la tasca lexicografica ri (1371)-, obra cabdal que recull 6.000 
ha experimentat I'avenc gairebé simultani rnots disposats se ons la consonancia, arnb 
de dues tendkncies complement~ries: la la finalitat de faciktar la tasca del poeta que 
generalització i l'especialització. La gene- cercava rimes per a les seves composicions. 
ralització ha estat el resultat de la incorpo- Es de tothom sabut, perb, que, en l'arn- 
ració de tkcniques informitiques a la lexi- bit del coneixernent hurni, generalització i 
cografia, la qual cosa ha permks la creació especialització són contriries i inabastables: 
de nous tipus de diccionaris que ofereixen la voluntat d'assolir un coneixernent gene- 
al lector una aproximació renovada a l'es- ral exhaustiu impedeix I'especialització i 
tudi del Ikxic, tot superant, a més, els in- afavoreix la superficialitat; en contraparti- 
convenients de les lirnitacions hurnanes i da, l'aprofundiment en un determinat es- 
rnaterials. L'especialització, perla seva ban- trat del coneixernent el fa esdevenir un rni- 
da, ha significat -normalment des de l'op- crocosmos inexhaurible que irnpedeix la 
tica de vocabularis, glossaris, Ikxics o no- possibilitat d'obtenir una penetració de les 
rnenclatures- l'elaboració de diccionaris rnateixes característiques en la resta d'es- 
terrninologics o de ternitiques específiques, trats. Sortosarnent, la lexicografia, a travks 
que cobreixen arees determinades de la de l'elaboració de diccionaris de tipologies 
ciencia, de la tkcnica o d'ambits concrets diverses, sembla superar aquestes limita- 
del coneixement. cions hurnanes i perrnetre I'aglutinació 

Les dues tendkncies, perb, són antigues d'arnbdues tendkncies. Així, el mercat le- 
en la lexicografia catalana, en particular la ~ i c o g r ~ c  posa a l'abast del consumidor des 
segona. Recordem, per posar un exemple, de diccionaris enciclopkdics fins a vocabu- 
com a mostra de I'esrnentada especialitza- laris específics, pensats per cobrir els reque- 

riments rnés generals i rnés particulars del 

* Vull expresar el meu agraiment a Josep lector que els consulta. 
Murgades per les seves valuoses obsewacions i su ge Cornplernentariarnent, els diccionaris 
riments en llegir la pimera redacci6 d'aquest rreiall presenten dtres tipologies que, tot i acom- 

96 ~ o t r s  

tingut ni en el ri or. 
Tot plegar, toncs, són rnassa faltes, potser fins i tot de respecte, perquk es pugui 

parlar d'un diccionari que, més que per potestat «normativa)), s'imposi per la propia 
autoritat: és a dir, parafrasant la definició fabriana, pels seus mkrits i per la seva superi- 
oritat. 
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lir un mateix objectiu -la descripció del 
Lxic-, responen a finalitats diverses.' Una 
divisió bhica s'establiria en hnció del nom- 
bre de Ilengües que tracta un diccionari. 
D'aauesta manera. uot uarlar-se de diccio- , I 

naris'mono~in~ües, bilingües o luriiingües. 
D'altra banda, cal distingir tam ! é entre dic- 
cionaris enerals i diccionaris tkcnics, en 
els quals k a relació semantica que s'estableix 
entre els termes estudiats és distinta - e n  
general, poliskmica, en el primer cas, i 
monoskmica, en el segon. Els diccionaris 

ue presenten la llista alfabktica del Ikxic 
]'una llengua són anomenats diccionaris de 
la llengua i desenvolupen una doble h n -  
cid: donar informació sobre l'ortografia i 
el significat dels mots i determinar-ne I'ús, 
normalment des d'una bptica prescriptiva 
i amb I'objectiu d'oferir un model de cor- 
recció lingüística. Un diccionari d'aques- 
tes característiques hauria d'incloure un 
nombre molt elevat d'informacions adja- 
cents: la categoria gramatical, la definició, 
la construcció, la pronúncia, I'etimologia, 
la flexió, els exemples d'ús, les formes sinb- 
nimes i antbnimes, els barbarismes, etc. 
Davant la dificultat material de congre ar 
tota aquesta informació en una sola o 6 ra 
apareixen, doncs, altres diccionaris-apkn- 
dix que tenen una hnció complementaria: 
diccionaris de sinbnims, d'antbnims, de 
barbarismes, de frases fetes, de ronúncia ... P 1, encara, segons qui en sigui e destinatari, 
aquesta informació, per tal de oder ser di- X gerida de manera adequada, S' a de reduir 
quantitativament. Així sorgeixen els pri- 
mers diccionaris o els vocabularis basics. 

En darrer terme, els diccionaris, ente- 
sos com a recull de mots, poden concen- 
trar-se en informacions o en dades, orde- 
nades alfabkticarnent, relatives a ambits sin- 
gular~: a llocs -diccionaris geografics-, 

1. La ti o10 ia de diccionaris que presentem 
s'adequa a la cf>assifgcació més general, per bé que se'n 
separa en alguns punts -vegeu la classificació pro- 
posada a M. T. CABFG i M. LORENTE, Els diccionaris 
catalaw: de 1944 a 1988 (Barcelona, Publicacions 
Universitat de Barcelona, 1991)- i integra diferents 
criteris: el seu abast, el nombre de Ilengües que in- 
clouen i els tipus de dades que contenen. Es prescin- 
deix, ateses les característiques d'aquest escrit, d'al- 
tres classificacions que prenen en consideració aspec- 
tes més específics (vegeu, per exem le A REY, Le 
&que: images et modclrr, París, A. &riin; i 977). 

a personatges Aiccionaris biografics-, a 
fets histbrics 4cc iona r i s  histbrics-. a mo- 
viments artístics Aiccionaris d'art- o a 
altres aspectes del coneixement. En alguns 
casos aquests diccionaris freguen la fronte- 
ra dels diccionaris tkcnics, tanmateix llur 
voluntat bbicament divulgadora i allunya- 
da de l'especialització real desmenteix 
aquesta insinuada interferencia. Ara com 
ara, aquestes denominacions particulars 
augmenten considerablement, de manera 
aue esborren la definició tradicional de dic- 
cionari, de caracter eminentment enciclo- 
pkdic. 

L'objectiu d'a uest escrit és realitzar una 
aproximació als Iiccionaris que han estat 
publicats des del 1995 fins al 1997.* La 
data inicial respon a una elecció arbitraria 
que s'empara en la publicació impresa del 
Diccionari de la llengua catalana (DIEC) 
de 1'Institut d'Estudis Catalans, i que ha 
estat editat enguany en suport magnktic. 
L'esmentada aproximació es dura a terme a 
partir de I'agrupació cronolb ica i tipolb- P gica de les obres publicades al larg d'aquest 
~e r íode  i del comentari d'dguns dels dic- " 
Cionaris, especialment els de caracter lin- 
güístic i els que incorporen aspectes nous i 
rellevants. Es dedicara un apartat addicio- 
nal als diccionaris editats en versió electrb- 
nica així com al Diccionari de ji-eqüencies 
de l'Institut d'Estudis Catalans pel seu ca- 
racter innovador dins I'ambit de l'explora- 
ció lexicografica catalana actual. En darrer 
terme, es plantejara una prospectiva en re- 
lació amb la tasca de la lexicografia, en ge- 
neral, i de I'elaboració de diccionaris de la 
llengua, en particular. Complementa- 
riament, es fari un breu esment de les ten- 
dkncies editorials en l'imbit lexicografic. La 
bibliografia final recollira les referkncies de 
tots els diccionaris citats. 

l. Eh nous diccionaris (1995-199a 

A la llum de la classificació genkrica 

2. El recull de diccionaris presentan, per bé 
ue corn let, no és exhaustiu. A causa de limitacions 

j'espai, sPha de les publicacions locals i amb 
un tirat e redu'it difícilment accessibles a un lector 
mitji. tal atribu'ir a una omissió involuntiria quel- 
sevol mancanca que incompleixi aquestes caracterís- 
tiques. 

Els Marges, 60. 1998 



exposada en la introdiicció, un cop d'ull a 
la cinquantena de diccionaris sipare uts 
durant aquests tres darrers anys mani P esta 
una marcada tendencia vers els diccionaris 
d'especialització. Especialització, perb, que 
no implica tecnicisme sinó divulgació sis- 
temitica d'un aspecte específic de l'interes 
huma, que pot coincidir amb l'imbit tec- 
nic o científic -Diccionari de mesures ca- 
talanes- o pot restringir-se al sirriple hobby 
-Diccionnri de plantes de jardi. iiquest fet 
s'expliea basicament per un desig de frag- 
mentació del coneixement aue el lector 
mitji reclama (en forma de dic'cionari; perb 
també en forma de Eascicles d'aparició set- 
manal) i que les editorials, comercialment 
amatents a tot el que pugui significar 
guanys, no dubten a oferir. 

D'altra banda, és justificable que les 
publicacions de diccionaris de la llengua o 
de diccionaris ericiclopkdics sigu.' i n  numk- 
ricament més escasses i temporalment més 
distanciades. No es oot menvstenir el cost 
econbrnic i huma que suposa la seva elabo- 
ració. En general, se solen editar perib- 
dicamcnt complements o annexos que ac- 
tualitzen les seves iriformacions fins arri- 
bar al punt que, amb el pas del Itemps, cal 
elaborar una nova obra perque la de refe- 
rencia ja ha quedat obsoleta. Actualment, 
aquests diccionaris, i gricies als avencos in- 
formitics, es presenten paral.lelament en 
suport electrbnic. D'aquesta manera s'agi- 
lita la consulta de les dades, que amb aquest 
nou format tenen Ikvantatge adclicional de 
requerir un espai forca reduit. 

Les dades que es presenten a continua- 
ciá fan referencia a I'agrupació tipolbgica 
dels diccioriaris publicats des de 1995. Per 
tal de no fer iin llista excessivament im- 
plia, s'ometen les segones edicions i les re- 
inipressions. 

Al llarg de 1995 es publiquen vint-i- 
dos diccionaris que cobreixen necessitats i 
expectatives ben diverses. D'una banda, en 
I'imbit dels diccionaris bilingües, a arei- 
xen un nou Diccionrri esse~zcinl: arias-ca- 
talh, catald-nnglk, editat per VOX, i el Dic- 
cionari rnarzz4al catah-cc~stelh, castella-catala 
de Joan Nadal i Serrahima. Incloent-lo en 

una primera tipologia basica -de diccio- 
naris poliglots-, el Diccionari k po~ts i 
costes: catalh, castellh, fianct$ arzgl2s, coor- 
dinat per Francesc Vilaró i Angel Vilches, 
pot encaixar també simultiniament eri Ics 
categories de diccionaris geogrifics i termi- 
nolbgics. D'una altra banda, en I'imbit dels 
diccionaris de la llengua, cal destacar el Dic- 
cionari de la llen ua catalana de 1'Insti- 
tut d'Estudis Cat d' ans. Ates que, en el nú- 
mero 57 (desembre de 1996) d'a uesta re- 
vista, Jaume Macii i Guili en ? eia unes 
obse~acions precises i pertinents, en aquest 
escrit es comentaran les característiques de 
la versió electrbnica apareguda el 1997. Pel 

ue fa als diccionaris tecnics, sense deixar & banda l'edició inforrnitica, Enciclopk- 
dia Catalana publica el Diccionari enciclo- 
pedic de medicina. 

El Diceionlzri valencid, coeditat per 
1'Institut Interuniversitari de Filologia Va- 
lenciana i per la Generalitat Valenciana, 
sembla compartir novament tipologies: des 
de la erspectiva interdialectal, es tracta 
d'un Lcionari  dialectal i, des &una pers- 

ectiva intradialectal, d'un diccionari de la 
[engua. Un visió superficial, perb, detecta 
que en aquest diccionari I'abast de la sego- 
na perspectiva sobrepassa la primera, tot i 
que en cap moment queda clar si la seva 
pretensió és la de ser un diccionari norma- 
tiu o un diccionari descriptiu. El concepte 
de llengua valenciana es mariifesta especial- 
ment en els exemples, en algunes remissions 
de les entrades i en solucions pro ies que 
substitueixen les del catali estan B ard -i, 
així, I'entrada de sortir remet a eixir o la de 
guineu a rabosa, per exemple, o es canvien 
treure per traure, ésser per ser o abadeig per 
abadejo. Tanmateix, es constata que, en al- 
guns casos, les entrades, formalment i per 
contingut, són f o r p  similars -tot i que 
numericament inferiors- a les que com- 
ponen altres diccionaris, per exemple, el 
Diccionari de La llengua catalana &Enciclo- 
pedia Catalana. Aquesta coincidencia no és 
gens sorprenent si es llegeix el breu prbleg 
que encapcala el diccionari i que no dóna 
informació sobre el nombre d'entrades que 
posseeix ni sobre els criteris adoptats en la 
seva elaboració, sinó que destaca la impor- 
tancia dels factors hereditaris en la realitza- 



ció d'aquesta obra. Tot sembla indicar que 
el present diccionari s'adequa a les caracte- 
ríGiques que, aparentmeni, són connatu- 
rals a tot diccionari: s'ha compilat a artir P de I'herkncia d'altres obres lexicogr' iques 
-amb el risc potser d'admetre també els 
seus mateixos errors-, a partir de la su- 
perposició o de la tria de diverses solucions 
Iexiques ja existents o a artir d'una manca 
d'originalitat a que sem ! la que han d'aspi- 
rar els treballs de lexicografia. Creiem 9" ressupbsits, per be que recul en 
una tra ició conservadora innegable, han aquests'f 
d'experimentar forcosament una evolució. 
Actualment, els mktodes emprats -vegeu 
I'apartat 4 d'aquest treball, que fa una pros- 
pectiva en relació amb la futura tasca lexi- 
cogrhfica- haurien de conduir a elaborar 
diccionaris que reflectissin l'estat actual de 
la llengua o, en funció dels seus objectius, 
a fixar un criteri normatiu pel que fa a l'ús 
de determinats mots; en cap cas, perb, no 
s'haurien de limitar a recopilar el patrimo- 
ni Iexic basant-se exclusivament en les apor- 
tacions d'altres diccionaris, generats en al- 
tres kpoques, se ons I'aplicació d'altres me- 
todologies i am E objectius ben distints dels 
actuals. En contrapartida, el Diccionari va- 
fencid té el merit d'omplir un buit lexico- 

f rhfic i de constituir-se en una obra de re- 
erencia en l'elaboració de treballs lexico- 

grhfics posteriors, els quals haurien d'adap- 
tar uns metodes innovadors per adequar- 
se a uns objectius prkviament establerts, que 
en tots els casos haurien de conduir a ma- 
nifestar l'ús real dels mots. Des d'un punt 
de vista comercial, aquest diccionari s'afe- 
geix al conjunt d'obres relatives a I'esthn- 
dard valencih -Efs verbs valencians i la 
Gramdtica vafenciana- que han aparegut 
durant I'any 1995 i ue són fruit de la 
col.laboració esmenta 2 a anteriorment. En 
tots els casos, perb, la resentació inicial 
hauria de fer esment de f S criteris científics 
que han estat aplicats en la seva elaboració. 

en castellh. Recordem que el TERMCAT 
va néixer l'any 1985, fruit d'un acord en- 
tre 1'Institut d'Estudis Catalans i el De ar- 
tament de Cultura, amb la finalitat d'a 1 ap- 
tar i d'atorgar un carhcter normatiu a mots 
que el parlant va incorporant rogressiva- f ment en el seu lexicó particu ar. Aquests 
mots acostumen a ser manlleus d'altres 
Ilengües, especialment de l'anglks i del cas- 
tellh. La incorporació de nous mots, so- 
vint de carhcter especialitzat, que cobrei- 
xen noves realitats que cal anomenar, res- 
pon al procés dinhmic que 6s propi del ca- 
rhcter viu de la Ilengua. El risc, perb, és 
l'absorció de nous termes en detriment 
d'altres que ja existeixen com a propis en 
el cabal lexic del catala. Per aquest motiu, 
el consell supervisor del TERMCAT, in- 
tegrat per tres representats de I'IEC i dos 
terminblegs del TERMCAT, s'encarrega 
d'aprovar o desestimar els termes nous que 
sorgeixen progressivament com a resposta 
als requeriments de I'evolució social. Dins 
l'hmbit estricte de la terminologia s'inclo- 
uen també altres ublicacions que prenen 
el títol general B e Iexics -es tracta en 
aquest cas dels termes resentats pel L2xic 
de f a  indJstria de f a  efE el L2xic departa, 
paper i cartó, tots B os eIa 1 orats pei mateix 
TERMCAT- i de vocabularis -&una 
banda, el Vocabufari de navegacid de Francesc 
Oller, que penetra en la ciencia naval i, d'una 
altra, el Vocabufari valencid de cerdmica 
d'Albert Pérez i Marco, ue s'introdueix en 

tal. 
? una terminologia especí ica d'hmbit dialec- 

En paral-lel al Diccionari &historia de 
Catafunya (Barcelona, Edicions 62, 1992), 
Edicions 62 publica el Diccionari d'histb- 
ria universal Chambers en versió catalana. 
En contrapartida, el Petit diccionari de Sant 
Boi de Lfobregat d'Eloi Babiano i Ferran 
Cobo se centra en una perspectiva histbri- 
ca molt més restringida. Sense deixar aques- 
ta temhtica. werb amb una finalitat estric- , I 

Quant als diccionaris terminolb ics, el tament educativa, que ha caracteritzat l'edi- 
TERMCAT presenta el Diccionari P e bom- torial Castellnou des del seu naixement, cal 
bers. Aquest diccionari segueix la linia dels esmentar el Diccionari d'histbria: 12xic dels 
altres diccionaris especialitzats elaborats per fenbmens histbrics. Des de I ' h b i t  dels dic- 
aquest organisme. Els termes estan presen- cionaris biogrhfics, I'obra Homes del cata- 
tats en ordre alfabetic i inclouen la catego- fanisme: Bases de Manresa. Diccionari bio- 
ria gramatical, la definició i l'equivalencia grdjc, dirigida per Josep M. 011é i Romeu, 



Fa un retrat dels personatges més destaciits 
del nacionalisme catali des del segle XVIII 
al segle XX. Pel que fa als diccionaris bisics, 
cal destacar el cornplet diccionari dirigit per 
M. Teresa Cabré. DIDAC. Diccionari de 
catala. En darrer terrne, el capítol dedica.t a 
altres tipus de diccionaris4 compren tenii- 
tiques ben diverses: prirnerament, I'antro- 
ponírnia, amb el Diccionari dth noms de noia 
i el Diccionari deh noms de noi de Jose M .  

B P Albai és,4 que repassen el significat i 'ori- 
gen els antropbnims rnés habituals, no 
només dels que apareixen en el santoral sinó 
dels que són fruit de les rnodes actuals; en 
segon Iloc, el món audiovisual, arnb el Llic- 
cionari deh mitjans audiovisuah de Miquel 
Pérez Mas, que inclou glossaris en castellh- 
catali i en angles-catala; en tercer Iloc, I'irn- 
bit literari, arnb el Dicciorzari de catalans de 
jccid de Josep Faulí, que s'endinsa en la lite- 
ratura catalana a través dels personatges li- 
teraris de ficció, i el Diccionari de gure.r re- 
thriques i altres recursos expressius di e Joari A. 
Oriol Daudier i Joan Oriol i Giralt, que con- 
templa aspectes forrnals aplicats especial- 
rnent a l'expressió escrita; i, finalmenit, el 
rnón de les ernocions, arnb el Diccionari dels 
sentiments de Véronique Fleurquin i Martine 
Lafíon. 

El 1996 es manté aproximadarnent, 
amb una certa tendencia a la baixa, el norn- 
bre de diccionaris publicats en relació arnb 
el 1395: de vint-i-dos a vint. Algunes de 
les tipologies esmentades anteriorrneiit es 
cobreixen tarnbé aquest any. Es tracta, en 
primer Iloc, dels diccionaris bilingües -el 
Diccionari hongares-catald, de Kálrnán 
Faluba i Károly Morvay, el Diccionari cata- 
la-danes de Henrik Brockdorff, el Diccio- 

3. La denominació czltres dicciotzaris irlplica 
una categoria iniprecisa i fa referencia a dicci'onaris 
esprcífics -cada cop més abiindosos- que, per les 
seves particularitats, s'allunyen de les temitiques més 
habituals, les qiials han originat des &un principi 
categories prbpies de classificació. 

4. Uns quants anys abaiis, el niateix Albaigés 
havia piiblicat a Edicions 62 iin altre recull de noms, 
el Diccio7zari de tzonzs de persona i llur sig,nr zcat .f (Barcelona 1980), obra de característiques sinri ars a 
les esmentades, destinada a un públic ampli i no es- 
pecialitzat en aritroponlmia. 

nari angl2s-catala, catald-angles, de Núria 
Vilanova i el Diccionari bhic llati-catala, 
dirigit per Antoni Seva i elaborat a partir 
del Diccionari llati-catala &Enciclopedia 
Catalana-, en segon Iloc, dels diccionaris 
tecnics -el Diccionari de mesures catala- 
nes, elaborat per Claudi Alsina, Gas ar 
Feliu i Lluís Marquet- i, Bnalment, 8e1s 
diccionaris bisics -el Diccionari bdsic ca- 
tala-angles, angles-catald, editat per Enci- 
clopedia Catalana, el Diccionari catala bk- 
sic de Lluís López del Castillo i el Primer 
diccionari, redactat per Montserrat Ayats, 
M. Carrne Bernal, Francesc Codina i As- 
surnpta Fargas. Hi ha, perb, diccionaris que 
cobreixen altres tipologies: el Diccionari 
etimolhgic de Jordi Bruguera, el Diccionari 
visual DUDEN, coordinat per Guillern 
Verger i Oriol Gil, la versió catalana del 
Diccionari d'art Oxford, dirigida per Joan- 
Ramon Triadó, el Diccionari nomenclator 
de les vies públiques de Barcelona de Jesús 
Portavella i el Diccionari de termes literaris 
de Margarida Aritzeta. 

El Diccionari etimolhgic de Jordi Bru- 
guera forma part, juntament arnb el Diccio- 
nari visual DUDEN, de la ((Serie Diccio- 
naris Com~lernentaris)) d'Enciclo~edia 
Catalana. Es tracta de la primera iniciativa 
d'elaboració d'un diccionari etirnolbgic 
després del Diccionari etimolhgic i com$e- 
mentari de la llengua catalana de Joan Co- 
romines (Barcelona, Curial, 1980- 199 l )  en 
nou volums, per bé que altres obres han 
repassat també, arnb rnés o rnenys profun- 
ditat, I'etimologia dels rnots -el Diccio- 
nari catala-valencid-balear d'Alcover-Moll 
(Palma 1926- 1969), el Diccionari Barca- 
nova de la llengua (Barcelona 1985) o el 
Salvat catald. Diccionari enciclopedic (Bar- 
celona 1968). El Diccionari etimolhgic esti 
concebut com un manual i inclou 55.000 
mots. La disposició visual de les entrades 
té l'avantatge de perrnetre relacionar Acil- 
ment les paraules de la rnateixa família. 
Cada entrada (o subentrada) conté, en ge- 
neral, una definició breu, la datació rnés 
antiga, la primera documentació conegu- 
da -sense contextualitzar, perb-, I'expo- 
sició de l'etimologia del mot i la relació de 
rnots derivats, compostos, derivats cultes i 
cornpostos cultes. 

Notes 



El Diccionari etimolbgic esta enca~calat 
per una introducció que repassa breument 
el paper de l'etimologia en l'antiguitat, l'eti- 
mologia moderna i l'etimologia popular. Fa 
referencia, a més, a les fonts histbriques del 
lkxic catala i descriu succintament els tres 
procediments que aplica la llengua er a la 
creació de nous mots: I'habilitació, f' a deri- 
vació (l'autor inclou, per aquest motiu, la 
llista dels sufixos, dels infixos i dels prefi- 
xos més habituals) i la composició. Final- 
ment, un apendix esbossa unes breus no- 
cions de gramitica histbrica, tot fent esment 
dels sistemes vocalics i consonantics del Ilatí 
i del catala i dels fenbmens morfolbgics més 
importants en relació arnb l'evolució del 
Ilatí vulgar a les Ilengües romaniques. En 
darrer terme, un breu glossari tanca la in- 
troducció. Estructuralment, dues terceres 
parts de I'obra componen el diccionari, 
mentre que una tercera part esta destinada 
a un índex alfabetic de tots els mots'que hi 
apareixen. Cobra esta destinada a estudio- 
sos de la llengua i a lectors interessats per 
la lexicologia diacrbnica. 

Dins l'ambit dels diccionaris d'art, Edi- 
cions 62 resenta el Diccionari d'art Oxford. 
Aquest J' iccionari, juntament amb el dic- 
cionari d'histbria citat en l'apartat dedicat 
al 1995, manifesta una dinimica, cada cop 
més freqüent per part de les editorials, de 
traducció de diccionaris foranis al catala. 

Un altre tipus de diccionari el consti- 
tueix el nomenclator. Així, el Diccionari no- 
mencldtor de les vies publiques de Barcelona 
-un diccionari del nom dels carrers-ha 
significat la revisió i I'actualinació del No- 
menclator de les viespúbligues de Barcelona 
de 1980. Les entrades contenen, per a cada 
vial, informació histbrica sobre el seu ori- 
gen o un conjunt de notes biografiques, en 
el cas que es tracti d'un determinat perso- 
natge. Addicionalment, s'inclou la data 
d'aprovació del carrer, si es coneix, o I'any 
o se le en que es tenen dades de l'existen- 
cia d eI seu nom actual. 

Del tres diccionaris basics publicats el 
1996, ens centrarem exclusivament en el 
Diccionari catala &sic de Lluís López del 
Castillo. Com s'ha vist en la introducció, 
el terme diccionari pot anar acompanyat 

-sol anar acompanyat, de fet- d'un ad- 
jectiu que determina les seves característi- 
ques i la seva funcionalitat. Així, i per a uns 
destinataris en procés de formació, els ma- 
terial~ lexicografics de caracter estrictament 
educatiu s'apleguen en forma de dicciona- 
ris essencials, diccionaris escolars, diccionaris 
breus o diccionaris bdsics. Aquest ProCés de selecció 1Uuca s'empara P n c i p a  ment en 
els vocabularis basics. E s vocabularis ba- 
sics són, doncs, llistes que resenten els f mots més importants d'una lengua en re- 
lació arnb el seu ús. La finalitat dels esmen- 
tats vocabularis i, de retruc, dels dicciona- 
ris citats és de donar a conkixer i de conso- 
lidar el vocabulari usual i necessari per po- 
der establir una activitat comunicativa idb- 
nia. 

El Diccionari catala bdsic conté 7.100 
entrades, arnb un total de 8.430 accepci- 
ons. Cal afegir a aquestes xifres 285 lemes 
de sinbnims d'ús estandard al País Valen- 
cia i a les Illes Balears, i 400 variants for- 
mals també d'ús estandard. De cada entra- 
da s'ofereix la categoria gramatical, la va- 
riant -si s'escau-, la definició, les possi- 
bles accepcions i, en la majoria dels casos, 
un exemple orientador. 

El present diccionari s'ha basat en la 
comparació entre els vocabularis bisics de 
quatre Ilengües -el catala, el frances, l'ita- 
lia i el castella- que presenten, al marge 
del seu parentiu histbric, un ambie cultu- 
ral relativament proper. Tanmateix, aques- 
ta comparació, com afirma el mateix autor 
en el prbleg, ha presentat una certa proble- 
matica en relació arnb l'existencia dels ele- 
ments específics i peculiars de cada llengua 
i arnb la presencia de dificultats derivades 
de la polisemia. 

Capendix fa referencia al metode i als 
criteris utilitzats en l'elaboració del diccio- 
nari, enumera les referencies bibliografiques 
utilinades i presenta la llista alfabitica dels 
mots dividits en quatre nivells, aplicant-los 
un criteri tipografic segons pertanyin a un 
nivell o a un altre. Aauests auatre nivells 
són el resultat de la cbmparació entre les 
quatre Ilengües. En efecte, segons l'autor, 
els mots que corresponen als tres rimers 
nivells formen part del vocabulari $ic in- 
ternacional comparat. Els mots del quart 
nivell són mots que apareixen en un dels 



qJatre idiomes. Aquests rups, perb, no 
iriclouen els mots que ? orrnen part de 
c;irnps sernintics moli restringits. Integren, 
pero, rnarcats arnb un asterisc, els sinbnims 
d'ús estindard no central, citats en el parh- 
g a f  anterior. 

I'el que fa al c~ta l i ,  els treballs de Llobera 
--El catala bdsic (Barcelona, Teide, 1968) i 
I'rácticar del catalrr'n básico (Barcelona, Teide, 
1969)-, que van ser reelaborats el 1976 pcr 
I'Assessoria de Didictica del Catali en el b- 
cabulnri bdic infzntil i dadults (Barcelona, 
E)iblo raf, 1976) constitueixen el punt de 
parti d a. Per al francks s'han pres com a re- 
ferkncia Le fiancais finamental (1 r. degrk i 
;?e. degré) del Ministkre de 1'Education 
Iúationale (París, Institut National de 
lleeherche et de Docurnentation Péda- 
gogiques 1972- 1973) i un vocabulari d'iis, 
'Vrz Niveau-senil (París, Hatier, 1976). 
Quant a I'italiii, el Diccionari catala blisi~ 
pren corn a model el Vocabolario di base 
della Lingua Italiana, de Tullio de Mauro 
(1980) (aquesta obra, perb, no consta en 
I'apartat de les referkncies bibliogrifiques) 
i el I/ocabolario minimo della lingua italia- 
na per stranieri (Florkncia, Le Monnier, 
1985). Finalment, pel que fa al castelli, 
l'obra de referencia és el Vocabulario bdsico 
en la EGB (Madrid, Ministerio de Edu- 
cación y Ciencia 1 Espasa Calpe, 1989). 

Els criteris principals emprats en l'e:la- 
boració del diccionari descansen, d'iina 
bünda, en la freqükncia d'ús i, d'una altra, 
en la necessitat d'ús. El terrne fieqii2l;icia 
remet necessiriament al rimer Diccionari 
defieqü2ncies del catali, d' irigit per Joaquirn 
Rafe1 i Fontanals i editat per I'Institut &Es- 
tudis Catdans, que sera ressenyat al llarg 
d'aquest escrit. Ates que existeix una rela- 
ció directarnent proporcional entre fre- 
qükncia d'aparició d'un mot en un deter- 
rninat corpus i el seu ús, és innegable la 
vinculació que es pot establir entre els dic- 
cionaris de freqükncies i els vocabularis 
bisics. El mateix López del Castillo sugge- 
reix que un diccionari de freqükncies hau- 
ria de nodrir un futur diccionari bisic, el 

ual, més que constituir-se a partir de mots Y e vocabularis xbisics» -com fa el present 
Diccionari blisic-, hauria d'estar integrat 
per elernents d'un corpus lkxic del catali 
actual que respongués a uns criteris homo- 

genis i que contemplés tant el vessant oral 
corn l'escrit. 

Quant als aspectes descriptius, una vo- 
luntat de simplificació i I'exigkncia &una 
necessiria brevetat en I'aoartat corresDonent 
als criteris d'elaboracióLdel diccionari han 
motivat que algunes referkncies a la meto- 
dologia hagin quedat parcialrnent diluides: 
així. els nivells de cadascun dels corDus ore- 

I ' 
sos com a referencia er a cada llengua són 
susceptibles de con ? ondre's amb les agru- 
pacions resultants de I'acararnent del con- 
junt, les quals, al seu torn, són anornena- 
des nivells en l'apkndix que fa referencia al 
vocabulari catali bksic. En relació arnb la 
metodologia, doncs, creiem que el caricter 
selectiu'd'aquesta mena d'obres justifica 
arnb escreix la descripció del rnarc tebric 
que s'ha pres en consideració a I'hora d'apli- 
car uns criteris que accepten un rnots i que 
en refusen d'altres. 

Per la seva temlica, el Diccionari ami- 
liar de Josep Ruaix es pot incloure dins els 
diccionaris de barbarisrnes. Tanmateix, se'n 
desmarca estructuralment. Cobra aplega, 
d'una banda, un Repertori lexico rlijc d'in- 
te$r?ncies en e/ cata/d djlvui i, Buna aitra, 
el primer Diccionari de dubtes, incorreccions, 
prefer2ncies i remarques lingüístiques. Les 
diverses qüestions plantejades, recollides al- 
fabkticament, detecten les incorreccions 
rnés o rnenys freqüents, indiquen les prefe- 
rkncies entre variants o sinbnims i tenen 

er objectiu la depuració del catali dels 
Earbarisrnes que I'impregnen. El terrne bar- 
barisme, perb, no s'em ra al llarg de I'obra. P El mateix autor, arnb a voluntat d'aplicar 
uns criteris moderns en I'elaboració 
d'aquest diccionari, indica que el substitu- 
eix per interfer?ncia, rnot que té un caric- 
ter més neutre i objectiu. Sí que s'utilitza, 
perb, en la presentació, i Ruaix en distin- 
geix grificament quatre ti us: els mots o 
expressions provinents d'a P tres Ilengües o 
arnb una pronúncia més o rnenys foraste- 
ra, els barbarismes que tenen el seu origen 
en el castelli, els barbarismes catalanitzats 
fonkticament i els barbarismes discutits o 
dubtosos. 

La primera part aplega per ordre alfa- 
bktic un repertori que inclou els noms, els 
adjectius, els verbs, les locucions, les con- 
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juncions, les frases fetes, els refranys ... que lització del diccionari: el Diccionari defia- 
presenten una interferencia, especialment sesfetes catala-castella, castella-catala de Joan 
arnb el castelli, de caricter ortogrific, fo- Abril, el Diccionari dels gentilicis catakzns 
netic o semintic. La voluntat, perb, de con- d'August Bover i el Diccionari tematic de 
fegir entrades breus té la contrapartida de modismes de Susana Rodriguez-Vida. Ens 
deixar-ne algunes d'incompletes. Així, concentrarem en els dos primers. El Diccio- 
Ruaix detecta I'ús incorrecte de determi- nari defrasesfetes cata&-castelld, castelld ca- 
nats mots en algunes de les seves accepci- tala de Joan Abril esdevé un diccionari 
ons, perb no n'indica els significats correc- d'equivalencies"de la frase feta catalana 
tes. El lector ha de complementar necessi- relacionada arnb la corresponent castella- 
riament aquest aspecte arnb la consulta d'un na i viceversa- i de significats -ex res- P diccionari normatiu que aclareixi les accep- sats entre parentesis al costat de cada rase. 
cions admeses. Vegeu, per exemple, l'en- Hi ha constancia, a més, de les possibles 
trada assecar (p. 31), que dóna compte del formes sinbnimes, que poden funcionar 
castellanisme, perb que es limita a afirmar com a solucions intercanviables, tot i que, 
«El verb assecar és correcte en altres sen- des d'un unt de vista semintic, cal qües- P titsn. D'altra banda, el fet que aquesta obra tionar-se 1 existencia &una sinonímia estric- 
no tingui pretensions academi ues justi- ta, en el sentit d'una total equivalencia de 
fica I'aparició de mots -prece 8 its per un les unitats Iexiques. D'altra banda, amb el 
asterisc- ue són barbarismes discutits o Diccionari dels gentilicis catalans, August 
dubtosos, %els quals es dona la informa- Bover s'endinsa en el món de la toponímia 
ció corresponent. És el cas dels mots casi, catalana a través de la publicació de tots els 
cego o decepcionar, per posar-ne uns exem- noms de municipis, comarques i re ions f ples, que no es troben en el DIEC, per bé dels Paisos Catalans acompanyats de a de- 
que, en el darrer cas, normativament s'ad- nominació amb que són coneguts els seus 
met, decepció i deceptiu -iva. habitants. El llibre pretén aglutinar tota la 

La segona part planteja la resolució de informació referent als gentilicis mitjaricant 
determinats dubtes de caricter fonetic, or- I'agrupació alfabetica dels noms de regions, 
togrific, gramatical o semhntic, indica la cornarques i municipis -les formes dels 
preferencia per I'ús de determinades solu- quals han estat aprovades per l'lnstitut &Es- 
cions duals i detecta les formes considera- tudis Catalans i pel Gabinet d'Us i Ense- 
des vulgars, ultracorrectes o dialectals. nyament del Valencia- i I'associació amb 

L'elaboració d'un diccionari d'aquestes el seu corres onent gentilici flexionat. Es P característiques requereix la disposició al- tracta, en de initiva, d'un recull monogra- 
fabetica dels mots estudiats. El fet que cada fic,' sistemitic i precís que, a més del seu 
llista esdevingui un calaix de sastre que in- caricter informatiu, permet de resoldre els 
corpori, a més de les categories gramaticals, dubtes que sovint es generen en relació arnb 
topbnims, antropbnims, frases fetes, locu- el sufix que cal aplicar per formar una de- 
cions i refranys sembla que tingui més avan- 6. Recordem també les edicions de J. AAI,- 
tatges que desavantatges en relació la t%~Si"i' i FERRER -Recull de modisw.res ifiasesfites 
cerca del mot en qüestió. L'únic inconve- catali-rastellil, castellil-catnlil (Barcelona, Pbrtie, 
nient 6s el car&cter de rnescla heterogenia 1973), 241 S ,  i NOU recull de modisnzes ifiasesfites 

que presenta la seriacid alfaberica dels dife- cntali-casteii, castelli-catali (Barcelona, Pi>rtic, 
1977), 460 ps.- com a aplecs conjunts de frases fe- 

rents termes. res i modismes de caricter bilingüe. 
7. Fins ara I'estudi l e x i c ~ g r ~ c  dels gentilicis 

Altres categories ti olbgiques -diccio- s'havia integrar en diccionaris que contemplaven tam- 

nariS de frases feres, le gentilicis, de mo- bé altres temitiques mis o menys relacionades: ve- 
geu, per exemple, I'apiec de Josep M. SOLER iJANRR, 

dismes5- s'omplen en funció de l'es~ecia- Gentiliris dels Paiios Catalans: aragentilicis, nzal?*ovrs 
i sobreno?ns (Barcelona, M i l i ,  1979), aCol~lcccih 

5 .  Si bé els diccionaris de locucions, barbaris- Llengua viva», núm. 3,  130 ps., o el Dirciorrari Regi- 
mes, modismes i frases fetes podrien a rupar se eri na d'ús delratrrlri: barbrcrisn~es, si?zi>ninis, equiual2nci- 
una sola categoria d'abast mhltiple, preferim Lncap- ei ratak-~aitellh, ~ a ~ t t l l i i - ~ ~ ~ t ~ ~ l O ,  et~tiliicii, ~ocnbrrl~zri~ 
Gaiar-los en categona particulars. a ekctes de siste- r a r a ~ - r a s t e l ~  úe ueReta~i i a.imaf, &Aifons TARRIL>A 
matització i d'especialirzació temitica. i Emili PASCC'AL (Barcelona, Regina, 1984), 600 ps. 
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terminada denominació, malgrat la inexis- 
tencia d'una regla futa de selecció. 

D'altra banda, tot i que no representa 
una novetat el que fa a la tipologia -i:xis- 
teixen, des cf e fa temps, diccionaris de fre- 

üencies de l'angles, del frances, de l'italii, 
%el basc o del castelli-, el Diccionari de 

e üencies, sota la direcció de Joaquim " Ra i! el i Fontanals, a més de ser el primer 
diccionari de freqüencies de la llengua ca- 
talana té el valor afegit de basar-se en un 
corpus abundosíssim -55 milions de pa- 
raules- i representatiu establert a partir 
d'uns criteris objectius. En termes generals, 
la voluntat d'aquesta obra és determinar el 
valor dels mots del catali en funció del 
nombre de vegades que apareixen en un 
corpus de referencia. Aquest diccionari es 
ressenyari impliament en el punt 2. 

L'apartat dedicat a altres tipus de d.iccio- 
naris es cobreix arnb el Diccionari de ,termes 
literaris de Margarita Aritzeta, ue recull 4. més de mil termes i n'ofereix de inicions i 
exemples, arnb el Diccionari de sants de 
Ramon Sargatal i, en darrer terme, arnb el 
Diccionari de mitologia grega i romana de 
Jordi Parramon. Tots tres són publicats per 
Edicions 62 i formen part de I'exteinsa se- 
rie «El Cangur. Diccionaris)). 

En contra de les tendencies manifesta- 
des els anys 1995 i 1996, durant el 1997 
s'aprecia una minva en la publicació de dic- 
cionaris en llengua catalana: solamerit onze. 

En primer lloc, cal destacar I'eclició en 
suport informitic del DIEC (versió 1.0), 

ue, tot complementant I'obra impresa, 
Facilita la consulta i la recuperació (en pa- 
per o en forma de fitxers informbtics) de 
les dades del diccionari. La versió iiiformi- 
tica permet accedir a la informaci6 no no- 
més a través de les entrades dels artilcles sinó 
per frases fetes -la ual cosa facilita la cerca 9 de més d'un mot a hora- o per trunca- 
ment -introduint només un fragrnent del 
mot consultat mitjanqant la utilització de 
comodins: I'asterisc (*), que representa 
qualsevol valor (un caricter, diversos o cap), 

I'interrogant (?), que representa un sol ca- 
ricter, i el sostingut (#), que representa un 
caricter o diversos, pero no cap. Aquest dic- 
cionari electrbnic incorpora els textos pre- 
liminar~ del Ilibre, el suplement arnb les 
modificacions de les dues reimpressions que 
s'han fet fins ara i el recull de documents 
normatius de la Secció Filolbgica de 1'Ins- 
titut d'Estudis Catalans Documents norma- 
tius. 1962-1996 (amb les novetats del dic- 
cionari), d'aparició recent. 

La consulta és certament molt simpli- 
ficada. Cal triar, en primer lloc, la modali- 
tat: és a dir. seleccionar la consulta wer en- 
trada, truncament o subentrada, a conti- 
nuació, escriure el mot en la casella corres- 
ponent i, finalnient, activar el botó que en 
facilita el resultat. Altres menús i eines sim- 
plifiquen la consulta: la remissió a articles 
previáment consultats, que permet d'acce- 
dir als articles examinats durant la mateixa 
sessió; I'hipertext, que facilita I'accés a l'en- 
trada de qualsevol mot que apareix en el 
text del diccionari: I'accés directe a les re- 
missions internes que presenten alguns ar- 
ticles; la possibilitat d'afe ir, recuperar, 
modificar i eliminar notes a f es entrades del 
diccionari; la capacitat de co iar llistes o P articles del diccionari i trans erir-los a al- 
tres aplicacions o processadors de textos. 

Tot i els aspectes positius, s'hi han apre- 
ciat dos inconvenients, que probablement 
seran resolts en les versions posteriors. Un, 
ja detectat per la mateixa guia de I'usuari 
que acompanya el CD-ROM, fa referencia 
a la transferencia de les dades a altres apli- 
cacions; l'altre fa referencia a la recupera- 
ció de les dades. En el primer cas, existeix 
la limitació de les opcions de co iar i en- P ganxar, que només ermeten de er-ho ín- 
tegrament amb les kstes de mots inferiors 
a dos-cents termes. En el segon cas, exis- 
teix la impossibilitat de recuperar les en- 
trades acompanyades de la categoria gra- 
matical correswonent. Cal tenir en comwte 

ue ~'objectiuka~uesta versió informitica 
!el DIEC hauria de ser no nomks la divul- 
gació del catali normatiu sinó l'afavoriment 
del desenvolupament de recerques lin üís- 
tiques. En efecte, els estudiosos de la 7 len- 
@a, arnb aquesta eina, tenen a I'abast 
67.569 entrades i 16.215 subentrades arnb 
les quals poder fer consultes mitjan~ant 
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I'a licació de determinats criteris. La difi- 
cu P tat que es ~lanteja,{erb, és que el resul- 
tat de les cerques, en orma de llista, no va 
acompanyat de la categoria gramatical cor- 
responent. Aixb entorpeix molt les consul- 
tes fetes per truncament, a que si l'usuari i desitja llistar, per exemp e, els verbs que 
acaben en -ar, el resultat -per u6 la pre- 9 sentació de les dades no permet er consul- 
tes complexes; és a dir, aplicant dos o més 
criteris simultaniament- sera el conjunt 
de tots els mots del diccionari que acaben 
en -ar, incloent-hi substantius i adjectius. 
En no haver-hi cap marca categorial, cal 

ue l'usuari els repassi un per un per tal de 
jescartar les solucions inadequades. Evi- 
dentment, si els resultats -fruit d'una con- 
sulta simple- continguessin la categoria, 
un cop exportats a un processador de tex- 
tos, I'eliminació dels elements sobrers seria 
molt més sim le. Sorgeix aquí novament 
la referencia a P límit mbíim de dos-cents 
mots que es poden incorporar en una altra 
aplicació. Si el resultat d'una consulta s'ele- 
va a cinc mil mots, per exemple, no cal dir 
el nombre de vegades que cal fer l'operació 
de copiar i enganxar er obtenir la llista 
sencera dels mots resu !' tants. Seria desitja- 
ble, a més, ue les versions posteriors in- 7 corporessin a possibilitat d'executar con- 
sultes complexes, que permetessin no sola- 
ment I'accés a I'entrada dels articles amb la 
vinculació a la definició corresponent o la 
generació de llistes alfabktiques, sin6 la 
possibilitat de combinar els criteris de con- 
sulta de manera que es poguessin realitzar 
cerques molt restrictives. Naturalment, les 
noves versions integraran també les correc- 
cions tipografiques, ortogrhfiques i d'estil 
que encara no han estat introduides. 

D'altra banda, el TERMCAT, de la m& 
d'Ester Franquesa, presenta el Diccionari de 
neologismes. En general, el neologisme de- 
signa un objecte o un concepte científic 
nous. Mentre que els neologismes formals 
es basen en fenbmens de formació de mots 
-la prefixació, la sufixació, la composi- 
ció-, en les sigles o els manlleus a una al- 
tra llengua, els neologismes semintics adap- 
ten un significat ve11 a un significat nou. Per 
a la formació de neologismes es recorre al 
grec i al ilatí, i actualment, també a l'angles. 

El Diccionari de neologismes és el resul- 
tat dels deu primers anys d'activitat nor- 
malitzadora del TERMCAT. Les propos- 
tes fetes al llarg d'aquest període es troben 
sistematitzades en aquesta obra per bé que 
ja se n'havia fet difusió a través de les di- 
verses publicacions d'aquest organisme. El 
diccionari conté una llista de 2.989 termes, 
cadascun dels quals incorpora l'ex licació P del significat i l'equivalent en castel a, fran- 
ces i angles. Els mots estan agrupats 
temes i. dins de cada tema. dis~osats Jer fa- 

I 

beticament. L'estructuració tematica con- 
templa vint-i-un a artats, alguns dels quals 
poden estar sub d!' ividits. Les definicions 
presenten els trets necessaris per identifi- 
car la noció, pero defugen I'addició d'in- 
formació enciclo kdica. 

Per facilitar P a consulta s'incor~oren 
índexs en catala, castella, frances, Italia, 
angles i alemany que remeten al número 
d'entrada corresponent. Cobra, que ha 
adaptat algunes de les seves solucions a les 
proposades en el DIEC, és certament útil 
per a tots els professionals de la llengua. 

Alguns aspectes particulars mereixen 
comentari. En primer Iloc, és rellevant la 
incorporació al catala de termes anglesos 
adaptats que són usats amb molta freqükn- 
cia. En alguns casos és previsible que la for- 
ma sinbñima alternat-iva que el 
Diccionari de neologismes tingui un futur 
incert en relació amb el seu ús real. Es el 
cas d'estiratge o deca atge en substitució dels 
manlleus usuals &ing i píling. Com- 
plementariament, es constata la tendencia 
a adaptar estructures de I'angles a mots que 
no la presenten originalment. Així, per bé 
que rhnquing prové de ranking, zdping no 
ve de l'inexistent angles zappingsinó de l'in- 
finitiu to zap. Observem exemples d'ana- 
logia semblant en el cas de la forma no ac- 
ce tadafooting, que es genera a partir del 
su E stantiufoot, . . o en la designació d'un dels . .  - 
esports considerats de risc, terponting, cre- 
ació comparable amb l'existent surfing, que 
en catala pren el nom de surf. Addi- 
cionalment, és curiós constatar com el mot 
catali proposat pel TERMCAT contrasta 
amb l'equivalent castella. Així, dessuadora 
equival a sudadera (que té l'origen en l'an- 
gles sweat shirt), o chmera im ermeable es 
correspon amb chmara mojab& Finalment, 
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cal destacar, en paral.le1 amb I'interks 
-passió, per a alguns- que des de fa tins 
quants anys s'experimenta per I'esport, el 
nombre elevüt de mots que integren la te- 
mitica esportiva - airebé mil termes 
nous-, que són, de f luny, comparativa- 
ment parlant, els més abundosos. 

Des d'una perspectiva dialectal cal dles- 
tacar dos diccionaris, un d'explícit i un 
d'implícit. El primer, El vocabulari ,ros- 
sellon2s de Renat Botet, completa i com- 
plementa una skrie de vocabularis -<:di- 
tatsX o inkdits- referida al rossellonks, amb 
un recull rigorós, precís i documentat del 
Ikxic de la Catalunya del Nord. Els mate- 
rials provenen de dues fonts: d'una barida, 
d'enquestes lkxiques que pretenen recollir 
la parla real de I'irea nord-pirinenca; d'una 
altra, del buidatge de textos literaris d'au- 
tors de la zona i de la consulta de mailus- 
crits inkdits. Cadascuna de les entrades del 
vocabulari és susceptible, en termes gene- 
rals, de donar informació sobre la categoria 
gamatical, el genere, les possibles variants 
ortografi ues (tipogrificament niarcades en 
ne reta), a definició en francks -que ma- k 9 
ni esta els diferents significats possiblcs-, 
les locucions o expressions idiomitiques, la 
ubicació geografica es ecífica -si es tracta 

{una contrada deter- 

refekncia 
bibliografica, els exemples d'ús, i, en negre- 
ta i cursiva, I'equivalkncia en catali estin- 
dard. Pel conjunt d'informacions que inte- 
gra, i al mar e de la seva voluntat peciagb- 
gica, el Voca f ulari rossellon?s presenta forca 
possibilitats d'explotació que, per tal de ser 
optimitzades, haurien de ser implementa- 
des amb recursos informitics. En darrer 
terme, per les seves característiques formals, 

8. Es tracta del Vocrrbulrtri rossellotz?~ dins 
Miscel.lOnir¿ h b r a  (Buenos Aires, Impremta i Casa 
Editora «Con¡», 1943) i el Vocnbulrzire rouaillo~~ais 
~zuec tradz~ctio?~ e12 catnlan nor~nalisé et en fi'rzfais = 
Vocnbz~hri rossellonks nmb trnducció en cutald norma- 
tiu i e71frnticks (Association Polytechnique des P.-O., 
1987, 54 ps.) de Carles GRANDO, el Dicciontzri bdsic 

fra~zcks-catald de Lluís CW~IXELL (Perpinyi, Centre 
Pluridisciplinari d'Estudis Catalans / Univeisitat de 
I'erpinyi, 1974 / 1975 1 1980 / 1981), 203 ps. i el 
Vocabulari eatnlri: ri lúsage (les institz~teurs e t  
irzstitutrices des QrétzPes-Orientales (Perpinyi, Univer- 
sitat de Perpinyi, 1979), 55 f. 

el Vocabukzri rossellon2s esdevé un document 
etno~rafic valuós i orecís de I'irea nord-oi- 
rinelca. Per la sevibanda, el segon dicdo- 
nari dialectal constitueix la primera part del 
llibre Lafrdnja de kzfianja d'Antoni Babia. 
Si el títol del llibre fa referencia, des d'un 
punt de vista lingüístic, als parlars de la 
franja, el subtítol, La parla de la Ihll de 
Benasc, on el catald és patués, en situa geo- 
rificament la temitica. En la segona part, 

fautor, barceloní de naixement, perb riba- 
gorci d'ascendkncia, realitza una aproxima- 
ció al benasquks d'avui i d'ahir tot partint 
de la disjuntiva ((benasquks, llengua o dia- 
lecte» i allunyant-se, per tant, de la disjun- 
tiva clissica ((benasquks, aragonks o cata- 
la», establerta per alguns lingüistes. D'al- 
tra banda, proposa una contrapartida de sal- 
vació per a aquest parlar que, segons Babia, 
pateix de nombroses nafres: minorització, 
inclusió, interposició, recessió geogrifica i 
recessió generacional. El diccionari,' que 

a la 2 14 (més de la 

estat rescrits en ortografia catalano-occita- 
na, ates ue, en general, s'empra en 1"s- 
criptura le1 benasquks una base ortogrifi- 
ca castellana o aragonesa. La compilació 
lexicogrifica s'inicia amb un breu manual 
d'ús, que dóna informació sobre els aspec- 
tes fonktics i orrogrifics més generals, i es 
clou amb la flexió completa d'alguns verbs 
benasquesos. 

Cobra, escrita en un estil abrandat i re- 
ivindicatiu, incPou alguns textos recents i 
viatja per la historia del benasquks a través 

9. El Diccio~~ario del benasyués (Saragossa, La 
Editorial, 1978), d'An el BALLAR~N, en constitueix 
el precedent lexicogrif!c immediat. Aitres aportaci- 
ons en relació amb el lexic de la Val1 de Benasc cal 
buscar-les en i'article de Manuel ALVAR, Léxico de 
Benusyue según el ALC («Archivo de Filología Ara o 
nesar, X-XI, ps. 367-37ú) o en el Ilibre'dr ~ a k d  
VIDALLER, Dizionario sobre espezies y bexetnls en o 
vocabulario altoaragovzks (Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1989), de caricter mes específic. D'al- 
tra banda, el llibre Llengzra, vidn y ct~ltrtra en t.1 Wzlle 
de Benusyue, de Ricard MORANT i IvLiRCO (Madrid, 
Ediciones Libertarias, 1995) i I'article Sobre el be~ms- 
yu?s, de Joa uim U F E L  i FONTANALS dins Actes del 
Cin u2 ~ o l l o y u i  I~lternacional de Llerzgz~a i Literntu- 
ra &talanes (Barcelona, Publicacions de i'Abadia de 
Montserrat, 1980) ofereixen una visi6 lingüística del 
benasquhs que s'estén mis enlli de I'imbit Ihxic. 
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&una Cronologia de la llengua icultura be- Vinyoles, en el seu Vocabulari de lkrgot de 
nasqueses dels últims mil anys que, a més la delinqütncia (Barcelona, Milla, 1978). 
d'informar el lector sobre les incidencies de Aquest diccionari esta emmarcat en una 
la parla de Benasc, li fa prendre conscien- col.lecció que integra diccionaris especia- 
cia de l'avancat procés de substitució en que litzats de caracter col~loquial o popular. Re- 
es troba. L'actitud que se'n despren, pero, cordem, per exemple, el Diccionari popu- 
no és I'actitud lacrimbgena de la impoten- lar catald-castelld / Diccionario popular 
cia sinó una actitud activa i depuradora, castelhno-catalán (Barcelona, Milla, 1966), 
que separi el benasques de l'aragones, des el repertori Llenguat esubterrani de lapoli- 
d'un primer moment, i que incideixi en rica (Barcelona, ~ i f i ,  1982), elaborar pel 
aspectes ortografics i Iexics per tal d'ator- mateix Vinyoles juntament amb J. Ferran, 
gar al benasques I'especificitat que li perto- i el Diccionari erbtic i sexual, novament de 
ca com a Ilengua. Vinyoles, aquest cop amb la col.laboració 

de Ramon Piqué. El segon diccionari, en 
Altres diccionaris llisten barbarismes ,anv;, pretén donar a coneixer i aclarir el 

(prop de tres mil) -el Diccionan de bar- significat d'expressions que provenen del 
barismes1° de David Paloma i Aibert Rico- món clbsic. Per tal de dur a terme aquests 
i refranys (més de mil) -el Diccionari de objectius s'ha recopilat el material en tres 
refranys catala-castdld, castelld-catald parts: la part recull els llatinismes 
d'Anna Parés. que s'han lexicalitzat, tot adaptant-se for- 

malment al catala, els llatinismes ue han 
Incorporats en una categoria incer- sofert una evolució semantica o els 9 latinis- 

ta -altres diccionaris- donen informa- mes que mantenen la seva forma llatina 
ció sobre plantes ornamentals -el Diccio- ori ind; la segona part aplega les dites, pro- 

d'p""' deidrdide Josefa Duran-, ver%is, refranyS -senpntjat- provinents 
se centren en 'lenguatge col'loquial del món antic, tot excloent les sentencies 
Diccionari del catala popular i de Iárgot de del món medieval les anonimes; la tercera 
Joaquim 'Omares- o recuperen 'legat par, dóna compte de l'origen i de les moti- 
lingüisticocultural de l'antiguitat -el Dic- vacions semantiques auna serie aexpres- 
cionari de llatinismes i expressions classiques sions catalanes aús freqüent. Aquesta obra 
de Josep M. Escolh. ens suggereix una obra clissica en llengua 

dos darre's tenen un catalana que cracta aquesta mateixa terna- 
caracter ben bé 'Posat. primer tica, YAurea dicta, Paraules de /kntiga sauje- 
mots i les expressions de l'dmbit més col.10- Sa, de ~~~d~ Lombardll (Barcelona, Funda- 
quid i s'endinsa en aquells repertoris Iexics ció Bernat Met e, 1960, 457 ps.), que cons- 
que habitualment no contem~lats en titueix un recu k 1 d'aforismes i proverbis lla- 
la majoria de diccionaris: en particular, els tins, classificats per materies, comentats i 
termes tabú, vinculats principalment amb tradu,ts al catala. Complementariament, en 
l'erOtisme sexe, pertanyents a 'len- castella, cal destacar, pel seu rigor científic, 
guatges d'argot. -en Djccjonarjo de expresiones yfiases latinas 
argots relacionats amb les activitats de- (Madrid, Gredas, 1g80, 530 ps.) de VIc- 
lictives amb determinats grups margi- ter-José Herrero Llorente, que constitueix 
nals- havia ja tractat per Joan J. un repertori de frases, sentencies, prover- 

10. Poden considerar-se precursors d'aquest dic- bis i refranys &ús comú en l'epoca cl&ssica, 
cionari, a més de diversos vocabularis, el Diccionari ue han esdevingut aús freqüent en les general de barbarirmer i altres incorreccions de J. 
MIRAVITLLES (Barcelona. Claret. 1982). 223 pr. i e1 QengüeS modernes. Aquest diccionari, en 
Diccionari de barbarismes de 1. GIMENO (Barcelona, 
De Vecchi-Cap Roig, 1987), 159 ps. Una llista de 11. Recordem que el nom de Jordi Lombard fa 
barbarismes pot [robar-se també en el diccionari de referencia a un psrudbnim col.iectiu. En efecte, cal 
S. PEY, Diccionan de sinbnims i antbnims amb voca- atribuir I'autoria del llibre a Eduard Valentí, de qui 
bulari de barbarismes (Barcelona, Teide, 1983), 847 sorgí I'estructura del llibre i que aplegi el conjunt 
ps. En relació amb aquest tipus de diccionari, tot i dels textos que I'integren, a Carles Riba i a un grup 
que al llarg d'aquests tres anys s'han reeditat o reim- de col~laboradors de la Fundació Bernat Metge: el 

res alguns diccionaris de sinbnims i antbnims, no Reverend Josep M. Aragonks, i els senyors Nonell, 
Ei ha hagut cap producció nova. Mariné i Solervicens. 
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contrast amb el Diccionari de llatinismes i castella/castellh-catala, esmentat anterior- 
expressions clhssiques que ressenyem, té ment, i, d'una altra, el Diccionari de la mala 
I'avantatge d'incloure el text exacte on es llet de Víctor Alba. El primer, novament 
troba una determinada frase o citació. La adrecat a un públic mitja, pretén ser una 
comparació entre els dos diccionaris és pa- obra practica de consulta que pren la for- 
radigmatica del que s'indicava en la intro- ma d'un diccionari de quatre-centes entra- 
ducció en relació amb la feble línia diviso- des gramaticals; és a dir, que desenvolupa 
ria que separa els diccionaris especialitzats els termes que poden apareixer en l'índex 
dels diccionaris tecnics. L'especialiització analític d'una gramitica con~encional'~ or- 
monotematica converteix el diccioriari de denats segons una classificació alfabetica 
Josep M. Escola en un llibre de divulgació discontínua per tal d'evitar interrupcions 
monogrifica d'abast general, i, per aixo ma- en algunes series de termes gramaticals. No 
teix, superficial; converteix, en canvi, el es tracta, doncs, i el mateix autor ho indi- 
diccionari &Herrero Llorente -malgrat no ca, d'una enciclopedia gramatical -I'ex- 
tractar-se d'un recull exhaustiu- en una tensió mai no ho propiciaria- ni és la seva 
obra d'especialització. D'altra banda, r t  pretensió teoritzar. L'objectiu de Joan Abril 
intuir-se que els destinataris d'ambdós ic- és que el lector consulti les qüestions gra- 
cionaris seran ben diferents: en el primer matical~ proposades d'una manera senzilla 
cas, un lector mitji, interessat perla tema- i practica. Proposa, per tal d'afavorir-ne la 
tica i amb uns coneixements del Ilatí min- consulta, un índex analític que complemen- 
sos o, fins i tot, inexistents; en el segon cas, ta les entrades del diccionari. En darrer ter- 
professors i llatinistes en general que desit- me, s'inclouen tres annexos ue repassen, B gin consultar exemples o verificar la docu- respectivament, la formació els mots, els 
rnentació de sentencies i frases 1latin.e~. Uns criteris de redacció i els signes de puntua- 
receptors tan heterogenis requereixen, ció. Com a aportació innovadora, aquest 
doncs, una atenció diferenciada: alíiter cum diccionari, a més de recollir els aspectes 
alio agendum. Addicionalment, cal tenir en gramaticals necessaris, conté informació 
compte dos factors significatius: e:l factor nova sobre aquelles qüestions en que la 
econbmic i el factor extensió. En general, normativa s'ha definit poc o gens. El segon 
els diccionaris de la col.lecció «El Cangur. diccionari a que Giem referencia, de títol 
Diccionaris)) tenen un preu asequible i un ben poc convencional, inte ra un conjunt F .  format reduit. ElDiccionario de expresiones miscel.lani de materials d altri13 -cita- 1 

y frases latinas, a més de prendre estruc- 
turdment la forma d'un diccionari conven- 12. L'estructura i les entrades recorden va ment 

cional, quintuplica el preu i el nombre de Ies dues darreres aportacions que s'han fet en Rmbi t  
gramatical amb la finalitat d'ajudar a escriure amb 

pagines- Nurnericament, el contrast correcci6: Manual destil. La redaccid i l'edicid de tex- 
s'exhibeix el que fa al total d'entrades: tos de J. M. MESTRES, J. COSTA, M. OLIVA, R. FITB 

han 1 a, les 303 paraules i locucions (Barcelona, Eumo editorial-Universitat de Barcelona- 

llatines, les 390 sentencies llatines i les 286 Universitat Pompeu Fabra-Associació de Mestres Rosa 
Sensat, 1995), 902 ps. i El llibre de la lletzgua catala- 

referencies i expressions d'origen c'lassic del per a uyiuye mrrec~mevt cataii de J. BADIA, 
Diccionari, amb uns índexs dels termes Ila- N. BRUGAROLAS, R. Tome i X. FARGAS (Barcelona, 
tins a areguts i de termes catalaris; zuna Castellnou, 1997), 933 PS. Ambdues obres -de di- 

P mensions i reu similars-, diver eixen, bhsicament, altra' es 9'366 expressions frases llatines en alguns Lis seus contin uts Efpresent diccionari 
del Diccionario, amb un índex complet de constitueix, doncs, una keriat iva resumida i eco- 
noms propis i de temes. nbmica. Alguns dels lectors, especialment els que 

No es tancar aquest apafiat desti- busquen solucions ripides, estaran agraits. 
13. En efecte, sovint preii I'aparenca d'un dic- nat a diccionaris poc habituals sense esmen- cionari de citacions convencional, ue, &al- 

tar-ne dos de publicats a les daf'reries de tra banda, no s'ha conrear en catalh. ~n castjlh, perb, 
1997 i de carjcter ben antagbnic: d'una les darreres obres publicades són: el Diccionario de 
banda, el Diccjonarjprhctjc de qüeftionsgra- citas, compilat per Agustí BARTKA (Barcelona, 

matical(r de J~~~ ~ b ~ i l  ~ ~ ~ ~ f i ~ l ,  autor que Grijalbo, 19861, 364 ps., el Diccionario de citm 
literarias de Florence MON'TREYNAUD (Madrid1 

ja havia col.laborat en la col'lecció ((E1 Can- Barcelona, Everest, 1990, 638 ps.), el Diccionario de 
gurn amb el Diccionari defrasesfe,tes catalh- citas de Wenceslao CASTASARES i José Luís GON- 
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cions, anecdotes, comentaris, acudits, Ile- de I'estadística i de la informiticaI5 a la lin- 
tres de cancons- que el periodista Víctor güística Sha materialitzat, en I ' h b i t  del le- 
Alba havia anat emmagatzemant i col- xic, en l'elaboració dels diccionaris de freqüen- 
locant en tres ca ses de sabates i que, un cies. L'objectiu d'un diccionari de freqühncies 
cop ordenats i c f assificats, han vist ara la és delimitar els mots més utiitzats en unallen- 
llum. El títol, forca suggerent, pero no del gua determinada. Aquesta iniciativa, més o 
tot re resentatiu del contingut del Ilibre,14 menys comuna quant al títol, diversa, perb, P mani esta l'esperit que anima a uest recull en relació amb els metodes utilitzats, I'ex- 
de termes: l'humor, la ironia i, 7 ins i tot, el tensió i naturalesa del Corpus en que es ba- 
sarcasme. La pretensió del diccionari s'ex- sen, el període de temps que comprenen o 
plicita en la introducció: desenvolupar la el tractament lingüístic de les dades que 
mala llet en les noves generacions que, a inclouen -per enumerar diferents factors 
diferencia de la que ha viscut I'autor, curu- condicionants-, sorgí als voltants dels anys 
Ila d'esdeveniments trigics, han tingut, en vint i es desenvolupi entre els anys cinquan- 
general, les coses més ficils i compten amb ta i setanta per a l'angles, el frances, I'italii, 
un esperit poc combatiu. Sembla, doncs, el castelli o el basc. 
que la mala llet -plasmada materialment Pel que fa al catali, no hi ha hagut fins 
en forma d'humor i d'ironia- s'hauria ara cap voluntat d'elaborar un diccionari 
d'adjuntar als típics seny i rauxa que carac- de freqühncies,'Qer bé que s'han desen- 
teritzen els catalans; així actuaria d'antídot volupat vocabularis bisics o diccionaris es- 
contra les adversitats. Estructuralment, el sencials que, motivats per una finalitat ex- 
diccionari esti dividit en dues parts: la pri- clusivament educativa, han descansat en 
mera de caricter temitic i la segona de ca- uns criteris subjectius d'ús -i no en una 
ricter onomistic. Heus ací una mostra del objectivament l'ús 
recull i, en concret, I'entrada que fa refe- determinats mots. 
rhncia al terme diccionari. <Entre els tra- El projecte del present diccionari s'ini- 
ductors dels organismes internacionals cir- cii aproximadament fa tretze anys. L'ob- 
culava un butlletí burlesc en que s'hi podia jectiu del rojecte, empres per la Secció 
Ilegir: "Als diccionaris hi sobren paraules i Filolbgica c! e 1'Institut d'Estudis Catalans i 
hi manquen solucions" i també: "Un dic- dirigit per Joaquim Rafel, abasta, en reali- 
cionari amb rnoltes accepcions no és sinó tat, uns horitzons més amplis: l'elaboració 
un mitji de multiplicar dubtesn.» (p. 49). d'un diccionari exhaustiu de la llen ua ca- 
e s  indubtable que aquestes expressions irb- talana -un diccionari de carhcter d escrip- 
niques, dirigides especialment als dicciona- tiu: el Diccionari del catala conternporani 
ris de la ilengua, inclouen una part de veri- (DCC), que en l'apartat 4 tindrem ocasió 
tat, que deixa entreveure aspectes encara no de comentar. 
resolts en I'elaboració d'aquest tipus d'obres. El present Diccionari defre üencies és, 

doncs, un fill avanpt del DCC i és fruit, 
d'una banda, de la constitució d'un corpus 

2. Una mesura objectiva de IUs lingüístic: eh 
diccionaris defieqü?ncies 15. L'aplicació dels mitjans informhtics a la re- 

cerca lexicogrhfica ha estat experimentada pel mateix 

una de les contribucions de raplicació Joa uim W E L ,  juntament amb Joan MASCARO, en 
I'elaboració d'un altre tipus de diccionari que s'allu- 
nya del formar convencional: el Diccionari catala in- 
uers amb informaci morfolbgica (Barcelona, Publica- 

ZALEZ QUIRÓS (Madrid, Nóesis, 1993), 649 ps. i el cions de I'Abadia de Montserrat, 1990) 1.144 ps., 
Diccionario general de citas de Gregorio D u v o ~  obra destinada a un públic es ecialitzat que permet 
(Madrid, Ediciones del Prado, 1994). el desenvolug.me~< dc trebale lingiiistics diversos a 

14. Certament, el terme mala llctsembla ser més travks de la is osició inversa de tots el mots del Dic- 
indicatiu d'una qualitat o condició propia d'algú, en cionari gtnerafde la lkngua catalana, amb les seves 
general negativa, que d'una actitud que pot oscil.lar expansions inflectives verbals i nominals. 
entre I'humor, la rialla burleta i el sarcasme. El tltol, 16. Cal esmentar, pero, el Dictionnaire de 
doncs, pot servir d'esquer comercial, perb els futurs J2qucncc du catalan, Ka Domitia, 17, ps. 13-49, que 
lectors es trobaran com a mixim amb fragments d'iro- constitueix una llista alfaberica de 5.303 mots esta- 
nia mordag. blerta a partir d'un corpus de 50.494 ocurrkncies. 
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textual representatiii -cronolbgicament i 
tematicament- del catala (el Corpus Tex- 
tual Inforvnatitzat de la Llengua Catalana) 
i, d'una dtra, de I'aprofitament i imple- 
mentació dels recursos informitic:j en les 
tasques lexicografiques. La selecció ciels tex- 
tos que havien de formar part del corpus 
(un total de 3.302 obres) i l'elaboració de 
programes que permetessin I'enti-ada de 
dades, la correcció i verificació dels resul- 
tats, I'obtenció d'índexs diversos, la crea- 
ció d'un sistema de lematització (a través 
del qual s'associaven les diferents formes 
flexives del ue es pot considerar un ma- 
teix element I exie -o lema- i es clissocia- 
ven les diferents ocurrencies de formes ho- 
mbgrafes corresponents a elements lexics 
diferents) ha estat una tasca llarga i no ha 
comptat sempre amb un suport econbmic 
esponerós i estable. 

El corpus textual abraca el període com- 
pres entre el 1833 -moment paradigma- 
tic de la represa del conreu literari en l'epoca 
moderna- i el 1988 -una data arbitraria 
que tanca una primera fase, pero que deixa 
una porta oberta a futures actualitzacions 
del corpus. Ides 3.302 obres esmentades en 
el parigraf anterior es divideixen en 2.296 
corresponents a textos no literaris i en 1 .O06 
corresponents a textos literaris. Aquest dic- 
cionari és, doncs, el primer volum d'una 
serie de tresI7 que globalment comprendran 
la llengua no literaria (primer volum, ja pu- 
blicat), la llengua literaria (segon volum) i 
el conjunt de la llengua literaria i iio litera- 
ria (tercer volum) -que es publicaran al 
llarg del 1998, en format impres i electrb- 
nic. Els dos darrers volums incorporaran 
innovacions formals significatives, espe- 
cialment en relació amb la preseiitació de 
les dades, així com Sedició inforrnatica, la 
qual contindra la globalitat de les dades, 
amb l'addició de les possibles formes asso- 
ciades a cada lema, i permetra Sestabliment 
de comparacions pel que fa als resultats 
d'ambdós subcorpus. 

L'extensió global del corpus arriba als 
55 milions de paraules. Els textos seleccio- 

17. Dec aquesta i altres informacioris a la enti 
lela de Jonquim Kafcl, que més $un cop m f a  fe; 
particip dels objectius, del funcionameni. i dels resul- 
tats d'üquest projecte. 

nats, vinculats a la llengua no literaria i a la 
llengua literaria, encaixen en diverses tipo- 
logies: deu arees tematiques pel que fa a la 
llengua no literaria ( l .  Filosofia, 2. Religió 
i teologia, 3. Cikncies socials, 4. Premsa, 5. 
Ciencies pures i naturals, 6. Cikncies apli- 
cades, 7. Belles arts, oci i esports, 8. Llen- 
gua i literatura, 9. Historia i geografia, 0. 
Correspondencia) i quatre generes (1. As- 
saig, 2. Narrativa, 3. Teatre, 4. Poesia) pel 
que fa a la llengua literaria. Cronolbgica- 
ment, el corpus es divideix en 23 grups cro- 
nolbgics (de 1833 a 1913 de deu anys ca- 
dascun, i de 19 14 a 1988 de cinc anys cada 
un). Les varietats dialectals del catala estan 
també contemplades. 

El cos del Diccionari defieqü&ncies in- 
corpora sis llistes amb ordenacions diver- 
ses de les dades Ikxiques obtingudes a par- 
tir del buidatge dels textos esmentats. Les 
dades que no hi apareixen -pero que es 
poden trobar en la base de dades de i'IEC- 
són termes de caracter taxonbmic utilitzats 
en historia natural, sigles, noms propis, xi- 
fres -aribigues o romanes- i sufixos, pre- 
fixos i infixos usats metalin üísticament. El 
total de lemes, doncs, és d e 107.897, que 
inclouen lemes principals (98.064) i lemes 
secundaris (9.833), associats als primers. 
Les dades quantitatives que s'ofereixen fan 
referencia a la freqüencia absoluta -el 
nombre de vegades que un lema apareix en 
el corpus-, a la freqüencia relativa -el 
resultat de dividir la freqüencia absoluta pel 
conjunt de mots que integren el corpus-, 
l'índex de dispersió -que manifesta nu- 
mericament la major o menor uniformitat 
que presenta la repartició de la freqüencia 
entre les diferents parts en que es pot divi- 
dir un corpus- i i'ús -el resultat de mul- 
tiplicar el valor de la freqüencia de cada mot 
pel seu índex de dispersió. L'ús, en defini- 
tiva ermet destacar el mots que estan més 
ben'blstribuits; és a dir, que s'utilitzen amb 
certa regularitat en textos de naturalesa di- - 
versa. 

Pel que fa a la presentació dels resul- 
tats, el diccionari conté sis llistes de mots: 
la primera és una classificació alfabetica dels 
termes que integren el subcorpus no litera- 
ri acompanyats de la freqüencia absoluta. 
La segona llista conté els mots ordenats en 
funció de la seva freqükncia (fins a la fre- 
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qükncia 10) i presenta, a més, informació 
relativa a l'índex de dispersió i a l'ús. Una 
llista addicional presenta els mots que te- 
nen una freaükncia inferior a 10. La terce- --. 

ra llista presenta els mots ordenats pel coe- 
ficient de dispersió, complementiriament 
apareix també informació relacionada arnb 
la freqükncia absoluta i amb l'ús. La quarta 
llista disposa els mots ordenats per I'ús. La 
cinquena llista conté I'ordenació alfabktica 
de lemes principals que tenen lemes secun- 
daris associats. Finalment, la darrera llista 
mostra I'ordenació alfabktica dels lemes se- 
cundaris vinculats arnb el lema principal. 

Estructuralment, el diccionari esti en- 
capcalat per una extensa i rigorosa intro- 
ducció de Joaquim Rafel que repassa les 
característiques generals dels diccionaris de 
freqükncies elaborats fins ara, considera la 
situació del catali en relació arnb aquests 
tipus de diccionaris, presenta les caracte- 
rístiques del Diccionari defreqü2ncies i dóna 
comDte de cadascuna de les informacions 
de Aricter quantitatiu que conté. Cobra 
es completa arnb una bibliografia específi- 
ca i arnb la llista de les obres que constitu- 
eixen el subcorpus corresponent a la Ilen- 
gua no literaria, ordenats segons dos crite- 
ris: l'ortogrific i el cronolbgic. Es dispo- 
sen, a continuació, les sis llistes esmenta- 
des en els parigrafs anteriors. 

El diccionari es complementa arnb un 
CD-ROM que conté totes les dades Ikxi- 
ques i quantitatives i, addicionalment, la 
informació de caricter cronolbgic i tipolb- 
gic que, per qüestions d'espai, no ha estat 
incorporada a l'obra impresa. El CD-ROM 
permet fer consultes diverses sobre el 
subcorpus no literari, de caricter sim- 
ple -pel que fa ais lemes principals i, en 
funció del lema, de la freqükncia, de la dis- 
persió o de l'ús- i de caricter complex 
-que permet combinar les condicions es- 
pecificades per obtenir determinades con- 
sultes, ue també poden referir-se en aquest 9 cas als emes secundaris. En els dos t i ~ u s  
de consulta poden utilitzar-se comodins 
-0peradors relacionals, matemitics, boo- 
leans i de nivell-, alguns dels quals coin- 
cideixen arnb els usats en la versió infor- 
mitica del DIEC, citats en I'apartat 1.3. 
Per bé que la consulta és molt simple, no 
seria $obrera, perb, la presencia d'un menú 

d'ajuda -paral.lel al d'altres aplicacions 
que també actuen sobre Windows. D'altra 
banda, per efectuar consultes complexes, en 
les quals cal definir el patró i els resultats 
de la consulta, seria recomanable un for- 
mulisme més simplificat i més proper al 
llenguatge d'hipertext. L'únic aspecte que 
caidria millorar fa referencia a la informa- 
ció visual sobre la durada de la consulta. 
En efecte, les consultes complexes perme- 
ten constrknyer I'abast de les informacions 
obtingudes. En alguns casos, perb, la com- 
plexitat de la consulta pot fer que el pro- 
grama necessiti un temps, de vegades mas- 
sa prolon at, per obtenir els resultats re- 
querits. AYllarg de la consulta no hi ha cap 
indicació que assenyali el temps necessari 
per dur-la a terme, el temps restant o el 

ercentatge de consulta efectuada. No hi 
Ea tampoc cap possibilitat &aturar-la. 

En contrapartida, els avantatges que 
comporta el suport magnktic són insupe- 
rables. Un cop executada la consulta, els 
resultats obtinguts poden ser impresos o 
poden exportar-se a un fitxer ASCII edita- 
ble. D'altra banda, la totalitat de la base de 
dades, en tres formats diferents (fitxers .dbf, 
fitxers .txt i fitxers .sdf), pot ser adrecada a 
altres gestors de bases de dades per ser ex- 
plotats en funció de les necessitats particu- 
lars de cada usuari. 

El Diccionari de freqü2ncies és, doncs, 
una eina utilíssima que no propicia només 
I'estudi i la interpretació d'aspectes relacio- 
nats arnb qualsevol branca de la lingüística 
-basats en materials escrits i emmarcats 
en un període cronolbgic determinat-, 
sinó la incursió en aspectes no estrictament 
lingüístics. Arnb l'aparició dels dos darrers 
volums del diccionari es multiplicari la seva 
utilitat i rendiment arnb la possibilitat ad- 
dicional d'efectuar treballs de caricter com- 
paratiu. 

En darrer terme, cal destacar el fet que 
la finalització del diccionari no implica ne- 
cessiriament esgotar el projecte. Per con- 
tra, com a projectes hipotktics de futur, ja 
s'ha insinuat en Iínies anteriors una possi- 
ble continuitat tot ampliant progressiva- 
ment la periodització de cinc anys -ara 
com ara, per exemple, ja es podrien incloure 
dos trams més (1989-1993) i (1994-1998). 
D'altra banda, el model metodolbgic apli- 



cat en la confecció d'aquest diccionari po- 
dria ser adaptat, arnb totes les modificaci- 
ons necessiries, en I'elaboració d'un dicci- 
onari de freqükncies basat en un Corpus 
exclusivament oral. 

3. Una nova presentació dels diccionaris: 
Diccionaris en suport informatic 

El coneixement informitic s'ha anat 
desenvolupant arnb el pas dels anys i s'ha 
accelerat en els darrers. Ha estat -de: fet, 
és, i, previsiblement, seri- un tipus de co- 
neixément generalitzat, especialit2:at i 
globalitzador que ven5 les limitacions hu- 
manes que s'han esmentat en la introiduc- 
ció i que són prbpies d'un individu pero 
que poden ser superades arnb I'esforc 
col.lectiu. 

Així, el món de la informitica ha dei- 
xat d'estar limitat a un nombre reduiit de 
gurús i s'ha posat a I'abast de tot usuari in- 
teressat minimament pels ordinadors, a 
qui no li faci basarda la intel.ligkncia artifi- 
cial i que no sigui un nostalgic del paper i 
de la ploma. Des d'un punt de vistai co- 
mercial, la informitica, preveient el nom- 
bre potencial d'adeptes que podria arrosse- 
gar, ha rebaixat els seus costos i ha desen- 
volupat, entre altres aspectes, la capacitat, 
la membria i la velocitat de processarnent 
de les dades dels ordinadors. Des d'un lpunt 
de vista lexicogrific, aquestes possibi1,itats 
s'han aprofitat i s'han incrementat. E l  re- 

Cions sultat s'ha plasmat, doncs, en les ver.,' 
electrbni ues dels diccionaris.18 Recordem 
que Encic 9 opkdia Catalana va ser capdavan- 

18. Pot afirmarse que I'any 1996 inaugura I'era 
dels diccionaris en suport magnktic. En llengua an- 
glesa cal destacar, entre altres obres, la versió rimova- 
da i actualitzada del Random House Websteri 
UnabridgedElectronicDictionaíy (New York, Random 
House, 1996) i la versió 2.0 del Collins Ele,ctronic 
English Dictionary and Thesaurw (Findon, Harper 
Collins, 1996), que conté el Collins EnglUh Dictionary 
i The Collins Thesaurus in A\Zform. Altres dicciona- 
ris en CD-ROM encaixen en categories especí'hques. 
Així, el Dictionnaire multimkdia de I'art moderne et 
contemporain (París, Hazan, 1996), el Diccionario 
temdtico AUZOU de Fernando GARC~A-PELAYO (Pa- 
rís, Phili e Auzou, 1996), el Routledge German 
TErhnicafiXctiona (Londres, Routledge, 1996) o el 
Diccionario de Josofia en CD ROM d9A,ntoni 
MART~NEZ RiU (Barcelona, Herder, 1996). 

tera d'aquest format arnb I7Hiperdiccionari 
(catali-castelli-anglks en CD-ROM, 
Barcelona 19941. Aauest CD-ROM, aue - ,  L . I  

a lega diversos diccionaris -el Diccionari d: la Illngua catalana (3a ed. L 993), el Dic- 
cionari ortogvhjc i de pronuncia (1 987), el 
Diccionari catala-cactella ( 1  987) i el Diccio- 
nari catala-angles (1 986), permet un ampli 
ventall de consultes, per camps i documen- 
tal, tot plegat a un preu excessiu -en es- 
pecial, quan es coneixen els costos del 
su ort, el disc bptic, on va estampada la P in ormació. D'a.leshores en$ han sorgit 

de! español de María Moliner (Madrid, 
Gredos, 1996) i el Gran diccionario de la 
lengua española (Barcelona, Larousse-Pla- 
neta, 1996), a un preu més reduit, perb 
encara prou elevat per a un consumidor 
mitji. En catali, les cikncies de la salut que- 
den representades en el ja esmentat Diccio- 
nari enciclopedic de medicina, i la llengua 
catalana, en el Diccionari de la llengua ca- 
talana, que rebaixa notablement el preu en 
comparació arnb I'Hiperdiccionari. Més 
econbmica encara és la iniciativa del Diccio- 
nari defreqii2ncies, que, a causa de les seves 
característiques peculiars, comentades en 
l'apartat anterior, incIou obra impresa i 
complement informitic a un preu certa- 
ment asseauible.. ~ - - ~ ~  

En efede, els preus baixen en la tecno- 
logia informitica. Les configuracions actu- 
als tenen un preu irrisori si es comparen 
arnb les inversions que es feien fa només 
dos o tres anys. Els requeriments, doncs, 
dels diccionaris en suport magnktic, pel que 
fa a I'espai lliure en el disc dur o a les exi- 
gkncies de membria RAM, no impliquen 
un cost elevat i responen, en tots els casos, 
als requeriments d'altres aplicacions actuals, 
com ara bases de dades o programes grifics 
i fins i tot jocs. Quant als requeriments del 
sistema, s'aprecia una línia clara i sembla 
que irreversible: un ordinador PC o com- 
patible i una versió prou desenvolupada de 
Windows (des de la 3.1 a la 95). Es descar- 
ten, així, altres entorns i altres sistemes 
operatius. 

El futur dels diccionaris, doncs, és 
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aquest: la cornpilació del coneixernent le- 
xicogrific en discos bptics que ofereixin no 
nornés el contingut de la inforrnació irn- 
presa sinó ue plantegin un contacte inte- 
ractiu arnb 9 'usuari, el qual podri desenvo- 
lupar un rnínim o un rnixirn -en funció 
de la seva preparació o interessos- de les 
potencialitats de les dades contingudes. 
Unes dades que és previsible que siguin pro- 
ressivarnent rnés i més elevades. Paralale- 

Párnent, el futur lexicogrific s'obre tarnbé 
cap a Internet: la consulta dels diccionaris 
a través d'una connexió remota." Es trac- 
ta d'un fenornen tot just a les beceroles que 
progressari indefectiblement al llarg dels 
darrers anys, possiblernent fins a extrerns 
ara insospitats. 

4. Una noua prospectiva per a la lexicogra- 
a. Ca a un nou concepte de diccionari %, d n p a  

La lexicografia actual té una exigencia 
que cal afrontar: I'elaboració d'un corpus 
textual representatiu." La lexicografia, 
pero, cornpta arnb unes eines noves i cada 
cop més perfeccionades que s'emparen en 
el desenvolupament de procedirnents infor- 
rnitics i que poden contribuir a vencer les 

19. Ara com ara es ot consultar el DIEC a tra- 
vés de la connexió amb fa URL de I'Institut d'Estu- 
dis Catalans (http:llwww.iec.esl). L'accés via internet 
a diferents diccionaris és una operaci6 senzilla. 
Contactant amb http:llwww.bucknell.edul, per 
exem le, 4s possible la consulta on-line del dicciona- 
ri ~ I s t e r j .  

20. En llengua anglesa, iniciatives d'aquest ti- 
pus s'han materialinat en dos projectes: el LONG- 
MAN (Longman Corpus Nerwork. British National 
Corpus) i el COBUILD (Collins Birmingham 
University International Language Database) que han 
r t  sengles diccionaris. El primer diccionati es 

asa en una anilisi exhaustiva de I'anglks a través del 
Longman Lancaster Corpus, una base de dades de 
prop de 30 milions de paraules, que s'actualina pro- 
gressivament arnb mots de Ilibres, revistes, radio i TV 
i aportacions individuals de col.laboradors. El 
COBUILD, per la seva banda, ptetén oferir una in- 
formació detallada sobre I'ús de I'angles contempo- 
rani en qualsevol tipus de situació comunicativa. En 
aquest cas, la informaci6 s'ha compilat a ~ a r t i r  d u n  
grup representatiu de textos anglesos, or s i escrits, 1 

els exemples que acompanyen les entrades recullen 
tant la terminologia tecnica com les diverses varie- 
tats socials i geogrifiques de I'angles. 

dificultats sorgides d'establir un corpus de 
referencia objectiu o de tractar un nombre 
rnolt elevat de dades. 

Des d'aquesta perspectiva, i com es pot 
inferir de l'esrnentat Diccionari defieqiiin- 
cies, I'elaboració de nous diccionaris de la 
llengua ha de defugir les actituds tradicio- 
nals basades en l'establirnent apriorístic dels 
significats, la generació d'uns diccionaris a 
partir d'altres ja existents, el buidatge de 
textos de forma selectiva o la redacció de 
definicions i d'exernples que descansen en 
la competencia única del lexicbgraf. Un dic- 
cionari -si més no el diccionari descrip- 
tiu, no de cariicter normatiu, que propug- 
na l'IEC- s'ha de basar en un corpus lin- 
güístic elaborat a partir del buidatge exhaus- 
tiu d'un conjunt de textos representatius 
seleccionats a partir de l'establiment d'uns 
criteris clars, TOS i objectius. 

Ates que e valor sernhtic d'un elernent 
Iexic no es pot establir independentrnent 
del context on és utilitzat, el repertori esta- 
blert2' ha de ser susceptible de recollir tots 
els possibles usos del mot que s'ha de defi- 
nir i els diferents tipus de frases en q d  
aquest rnot apareix. Així, les diverses ac- 
cepcions de cada rnot poden ser fixades a 
~ a r t i r  dels seus usos diversos. D'altra ban- 
da, un corpus textual representatiu perrnet 
també l'exernplificació dels valors i usos de 
cada rnot a partir de frases preses dels tex- 
tos que constitueixen el corpus. A rnés de 
la inforrnació semintica i dels exernples 
d'ús, les definicions lexicogriifiques hauri- 
en d'incloure les estructures sintiictiques on 
s'actualitza cadascun dels significats d'una 
paraula. 

21. Una selecció de mots és, sens dubte, neces- 
siria. En efecte, les revisibles dificultats materials 
apunten, en primer l i c ,  a rendre decisions en rela- 
ció amb la quantitat i tipoigia d'informació que ha 
de contenir un diccionari d'aquestes característiques. 
És obvi que no pot incloure, en el cas del catala, els 
55 milions de paraules de que consta el corpus de 
referencia. La segmentació temitica, doncs, sembla 
ser una via de sortida. El projecte COBUILD, per 
exemple, ha editat, a més del Collins COBUILD 
En lisb Language Dictionary (Londres, Harper 
~ o f l i n s ,  1987), 1.703 s. i el Collins COBUILD 
Englisb Dicrionaty ( ~ o n k s ,  Harper Collins, 1995), 
1.95 1 s , el Collins Cobuild Dictiona of Pbrusal 
Vcrbs Londres, Harper Collins ~ublis?ers, 1989), 
491 ps. o el Collins Cobuild Dictionary ofldioms 
(Londres, Harper Collins Publishers, 1995), 493 ps. 
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Les característiques ideals d'uri diccio- 
nari descriptiu expressades en el pariigraf 
anterior deixen entreveure que la seva pu- 
blicació pot esdevenir una tasca veritable- 
ment hrdua. Tanmateix. aauest és el nou 
repte de la Iexicografia catalana i de la lexi- 
cografia en general. Un repte que deilra de 
banda fins a iin cert punt el caricter nor- 
niatiu" i prescriptiu dels diccionaris tradi- 
cional~. Un repte, perb, que manifest,~ I'ús 
real de la Ilengua. 

5. Les tendencies editorirth 

No 6s pretensió d'aquest escrit fer un 
estudi aprofundit sobre les tendtrncies del 
mhrqueting editorial, simplement es volen 
constatar tendencies de roducció que de- 
terminen, sens dubte, es conducte,~ dels 
compradors. 

f 
Un breii rephs a la producció lexicogri- 

fica en catali concentrada en la ternitica 
lingüística destaca principalment tres tipus 
d'ofertes: els diccionaris bilingües, que con- 

22. Els rnots de Joaquim Rafe1 en I'article El 
~Dicciotiuri de Iitzstitiita i el «Dicciot~uri Fezbiu» dins 
Estziclis (le litzgiiistictz i fi/u/ogict ufirts rr Atztutzi bf Ba- 
dicz i Margczrit III (Barcelona, Deprirtriment de Filo- 
Itogia citalani / Universitat de Barceloria i Publica- 
cions de I'Abadia de Montserrat, 19951, ps. 217-269, 
relatius a I'activitat de I'Institut d'Estudis Critalans 
en relació amb les tasques lexicoghfi ues que desen- 
volupi des de la sevi fiindació fins al I r a l  de la guer- 
ra civil, bo i descontextuali~zits, extrapolats i acotats 
convenientment per tal d'il.lustrar els ob'ectius que 
eris proposein eri el preserit apartar, resulteri del tot 
represeiitatius d'un nou coricepte de dicciorari de la 
llen ua que, en realitit, rio 6s tan nou: .Des de I'ini- 
ci, cfaltra harida, es erfilen dues linies de treball en 
I'activitat lexicogrif!ci de I'Institut: una té com a 
objectiu l'elaboració d'uri diccionari integral que re- 
culli qiialsevol tcstimoni oral o escrit de la Ilengua, 
de ualaevol indret de la seva extensió geografica i de 
q u ~ s e v « i  rnoment de la historia; I'altra prettn I'ela- 
hortició d'un diccionriri riormatiu iie ~ont ingui  els 
rnots neccssaris i suficierits per al I e s e i v o ~ u ~ a m e n t  
de I'activitat coniunicativa en catali i que contribu- 
eixi, a la vegada, a la unificació i a la nornialització 
de la llen iian (1) 238). No es tracta, dones, de ban- 
dejar el5 fjccionaris normatiiis sin6 de I'ela- 
horaciti de diccionaris descriptius. En aquest cas con- 
cret, ferit referencia al projecte del DCC, d'iin diccio- 
iiari descriptiu -i ara parafrasant les paraules ante- 
riors- que rcculli la selecció dels testimoiiis escrits 
in6s rc. reseritatius de la Ilengiia catalaria, <le qualse- 
vol in;l)ret de la seva extensi6 geogrifica i d'un perio- 
de cietermiriat de la seva historia. 

necten lexicalment dues Ilengües a efectes 
de traducció o de correspondencia formal i 
semintica; els diccionaris complementaris, 
que tenen la finditat d'am lificar les in- P formacions del diccionari de a l len~ua amb 
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voluntat, en general, normativa, per bé que 
algunes vegades discrepen de les prescrip- 
cions establertes en el DIEC; i, finalment, 
els diccionaris especialitzats: uns dicciona- 
ris monogrifics que cobreixen visions sin- 
gularitzades de determinades temitiques. 

Pel ue fa al primer grup, cal remarcar 
la tasca 1 'Enciclopedia Catalana, que, amb 
la «Serie Diccionaris Bilingües)), ha acon- 
seguit vincular el Ikxic catalh fins ara amb 
el de dinou Ilengües. D'altra banda, i in- 
troduint-se en la segona tipologia citada, 
la «Serie Diccionaris Com lementaris)) pre- 
senta noves propostes de B iccionaris; recor- 
dem el Diccionari orto rd zc i depronzincia 
(1 990), el Diccionari f i  d reviacions (1 992) 
i els ja esmentats Diccionari etimolhgic i Dic- 
cionari visual DUDEN. Complementi- 
riament, Enciclopedia Catalana enceta, el 
1996, una nova serie de diccionaris en for- 
mat mini, pensats especialment per al viat- 
ger. Així, els diccionaris catali-frances, fran- 
ces-catali, catali-angles, angles-catdi, ca- 
tala-alemany, alemany-catalh, entre altres, 
resulten versions reduides de la «Serie Dic- 
cionaris Bilingües)) i contenen una mitjana 
de 25.000 entrades, amb la corresponent 
transcripció fonetica. Inclouen també 
exemples d'ús i frases fetes, alguns aspectes 
gramaticals, topbnims, antropbnims i un 
vocabulari de gastronomia. 

El tercer grup engloba principalment 
els treballs lexicogrhfics d'Edicions 62 que 
apleguen diccionaris diversos dividits en 
dues col.leccions: la «Serie Diccionaris)), 
que recull la reedició del Diccionari de lo- 
cucions i de frases fetes de Joana Raspall i 
Joanola i Joan Martí i Castell, que incor- 
pora com a novetat un índex de paraules 
clau, i del Diccionariprdctic de sinbnims de 
Joana Raspall i Jaume Riera. Aquesta serie 
també inclou els ja comentats Dicciorzari 
catah bdsic i Diccionari de neologismes. 

Una nova serie de butxaca, emmarcada 
dins la col.lecció «El Cangur)), incorpora 
els diccionaris esmentats editats entre 1996 
i 1997 que recullen aportacions monogri- 
fiques sobre temes diversos, no necesshria- 



ment connectats amb la lingüística -pen- 
sem en la reedició del peoner Diccionari de 
la música de Roland de Candé (Barcelona, 
Edicions 62, 1967, 227 ps., «El Cangur)), 
68)-, tot i que cal dir que aquesta darrera 
temitica és la dominant. D'aquestes edici- 
ons cal destacar tres aspectes: en primer lloc, 
la voluntat d'oferir una eina de consulta a 
un preu asequible i en una presentació de 
butxaca -fet que l'allunya de la morfolo- 
gia &un diccionari tradicional, gruixut i 
amb unes cobertes dures i resistents i, en 
conseqüencia, car. En segon lloc, la volun- 
tat de presentar aportacions monografiques. 
Aixb justifica ue l'esmentat Diccionari de 
locucions i dej?asesfetes, que forma pan de 
la «Skrie Diccionaris)). es trobi ara també 
fragmentat en sengles diccionaris: un Dic- 
cionari de locucions, d'una banda, i un 
Diccionari defiasesfetes, d'una altra, en la 
col.lecció «El Cangur. Diccionaris)). Final- 
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ment, alguns d'aquests diccionaris insinuen 
una realitat in üestionada: la vinculació del 
catali al castel I i i la voluntat última d'eli- 
minar el llast que la segona llen ua repre- 
senta per a la primera. Aquest 1 f igam s'ha 
apreciat ja en el Diccionari auxiliar, pero 
també en el Diccionari de barbarismes, en 
el Diccionari de pases fetes catala-castella, 
castelh-catala o en el Diccionari de re anys 
catala-castelh, castella-catala. En e fi s dos 
darrers casos, aquest fet respon possible- 
ment a una voluntat comerCial més que a 
una impossibilitat material d'elaborar un 
diccionari monolin üe catala de frases fe- 
tes o de refranys. E 7 que ocorre és que el 
fre uent code-switching al castelli en molts 
i m  %' its, pero especialment en el dels pro- 
verbis o el de les expressions fetes, abona la 
presentació pard.lela dels materials lexico- 
grifics, tot i que és innegable que fer-ho 
no deixa de ser una tasca dificultosa. En 
efecte, és prou sabut que la idiosincrisia de 
cada llengua ofereix expressions que sovint 
no tenen equivalent en altres Ilengües. Més 
enlli d'aquesta problemitica intrínseca, cal 
plante'ar-se si aquest pard.lelisme no res- 
pon, d e fet, a una dependkncia efectiva del 
catali envers el castelli. Si no 4s així, i l'aca- 
rament només es justifica per una voluntat 
merament informativa, caldria preveure -i 
seria, sens dubte, ben rebuda- la propera 
publicació de diccionaris bilingües cataii- 

anglks o catali-francks o catali i altres llen- 
gües que tractessin aquestes mateixes temi- 
tiques. 

Finalment, es constaten iniciatives par- 
ticular~ relacionades amb l'imbit lingüís- 
tic, provinents d'altres editorials, pel que 
fa a primers diccionaris, diccionaris bisics 
o vocabularis, que han quedat recollits en 
les relacions temitiques anteriors. 

6 Apendix: Documents norrnatius 1962- 
1996 

No es poden cloure aquestes notes de- 
dicades als diccionaris sense fer al.lusió als 
Documents normatius que, amb l'exposició 
de les diferencies entre el DIEC i el Diccio- 
nari general de la llengua catalana (DGLC) 
de Pompeu Fabra, permeten establir una 
visió comparativa. 

Fa només uns quants mesos, 1'Institut 
d'Estudis Catalans va publicar, a cura de 
Joaquim Rafel, els Documents normatius 
1962-1996(amb les novetats deldiccionari) 
(Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1997, 228 ps.). El contingut d'a uest Ili- 
bre ja havia estat editat, de fet, en 9 a versió 
informitica del DIEC, que hem comentat 
en l'apartat 1.3. Inclou, &una banda, els 
documents normatius (que tracten aspec- 
tes ortogrifics, morfolbgics i gramaticals) 
aprovats entre el 1962 i el 1996 (la majoria 
dels quals apareixen en els volums I, 11 i 111 
dels Documents de la Secció Filologica) i, 
d'una altra, la llista de diferencies entre les 
entrades del DIEC i les del DGLC. 

Obviant els documents de cadcter nor- 
matiu, que depassen la temitica d'aquesta res- 
senya, comentarem les diverses llistes de di- 
ferencies entre els dos diccionaris esmentats 
en relació amb la representació de les entra- 
des i amb la supressió i l'addició d'articles. 

La modificació en la representació de 
les entrades pot afectar quatre aspectes: la 
modificació de la forma ortogrifica dels 
mots com a resultat, en alguns casos, de 
I'aplicació dels criteris que apareixen en 
I'elaboració dels documents normatius (per 
exemple, el nou ús del guionet en els mots 
compostos (exvot en comptes de ex-vot) o 
la nova grafia dels mots que en singular 
acaben en vocal neutra seguida de essa (cdr- 
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dies er cdrdias) i, en d'altres, de I'adapta- 
ció B e manlleus, cultismes o d'esmenes isn 
I'accentuació; la modificació de la catego- 
ria gramatical dels substantius i dels adjec- 
iius (abaixador nbaixadora m. if: en comp- 
i:es d'abaixador m.); la modificació simill- 
1:inia de la forma ortogrifica i de la catego- 
ria gramatical (col1 verd -a adj. en com tes P de coll-verd m.); i, finalment, la modi ica- 
ció de la categoria gramatical dels verbs 
(colhgiar v. tr. per col./egiar-se v. . 

f Pro"" La su ressió d'articles por a ectar tres 
aspectes: a supressió total de l'entrada i del 
contingut corresponent (gorgona ? J la subs- titució d'un article per un a tre batch 
(DGLC) per iot (DIEC)) o la inte ració P d'un article en un altre (empera riti f: 
(BGIC)  dins emperador emperadriu m. if: 
(IIIEC:)). 

Finalment, I'addició d'articles pot jm- 
plicar dos as ectes: la inclusió de nous ar- 
ticles (aeroso f m.) o els segregats d'altres ar- 
ticles que provenen del DGLC en rela~ció 
arnb formes alternatives del DGLC (Rz~erx 
-a adj. (DIEC) enfront de guerxo [o guierx] 
-a adj. (DGLC)); pel que fa a formes del 
femení, canvis de categoria gramatical i se- 
paració d'hombgrafs @/lastra f. (DIEC) en 
relació ambflllastre -a m. i f. (DGLC) ). 

La corisulta d'aquestes llistes és molt útil 
perque resenten de forma sistematica la 
relació L l s  canvis que ha comportar el nou 
diccionari pel que fa a la normativa lbrica. 
Potser hauria estat recomanable, en el cas de 
la su ressió de I'accepció d'un determinat f artic e, indicar el valor sembtic eliminat. 
I'er exemple, grnneraf: integra la llista d'ar- 
ticles suprimits, erb consta en el DIEC amb 
el valor d'escom ! ra i d'herba escombrera. La 
siipressió en qüestió fa referencia, doncs, a 
la pkrdua de l'acce ció «obertura practicada 
a la part superior df' el pal d'una nau, destina- 
da a rebre dins seu una politja)). 

Un breu reph dels diccionaris publicats 
des del 1995 ha constatat unes tendkncies ben 
marcades pel que fa al món lexicogrifk: en 
primer lloc, la concreció d'una nova tipolo- 
gia de diccionaris de caricter monotemitic 
que respon a unes determinades tendimcies 

comercials i a una bona resposta general del 
públic; en segon lloc, les aportacions creixents 
de la informitica a la tasca lexicografica en 
relació tant arnb el tractament de la dades 12- 
xiques com amb la seva comercialització; en 
tercer lloc, i a partir de l'explotació d'aquests 
recursos, el desenvolupament de nous tipus 
de diccionaris, i, de retop, el trencarnent arnb 
la tradició pel que fa a l'elaboració i al con- 
cepte de diccionaris de la llengua. 

Quant al primer aspecte, cal pensar que 
la divulgació monogrifica -del tipus pro- 
mogut per Edicions 62, per exemple- Sex- 
plica bisicament per una relativització del 
coneixement, pero no comporta, de fet, una 
especialització ni una exhaustivitat  real^.'^ 
Si fos així es penetraria en l'imbit dels dic- 
cionaris científics o tkcnics que arriben a 
un nombre més reduit de lectors potencials. 
No hi ha dubte, erb, que els diccionaris 
monotematics co E reixen camps i interes- 
sos diversos i, previsiblement, comptaran 
sempre arnb un públic fidel. 

Pel que fa al segon aspecte, caldria plan- 
tejar-se si en un futur els diccionaris en 
suport informatic substituiran la cbpia im- 
presa en paper o si es comercialitzaran, com 
fins ara, complementiriament. Sembla que 
hi hagi una tendencia vers la primera op- 
ció -amb costos més baixos i arnb avan- 
tatges relacionats arnb la consulta 4 s  clar, 
si es posseeix un ordinador a m&- i arnb 
l'espai físic que ocupen. 

Finalment, en relació arnb el tercer as- 
pecte, és indubtable que un diccionari ha 
de ser una eina transmi:ssora de cultura a tra- 
vés del Ikxic d'una llen ua. Si, d'altra ban- 
da, se'n vol manifesta kús, c a ~  plantejar-se 
seriosament uin és l'ús que es vol difondre. 9 Al marge de es herkncies d'altres dicciona- 
ris, és evident que cal recórrer a un Corpus 
establert adequadament, que reflecteixi, des 
d'un punt de vista descriptiu, l'ús efectiu de 
la Ilengua. Des d'aquesta perspectiva, el pe- 
rill de I'arbitrarietat en la lexicografia queda 
descartat i és substituit per un-tractament 
rigorós i objectiu de les dades Ikxiques. 

23. És curiós observar com la majoria d'aquests 
diccionaris no compten arnb una introducció exten- 
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DICCIONARIS CITATS 

La relació classificada dels diccionaris citats és la ~egiient:'~ 

1. Diccionaris d'art 

TFUAD~, Joan-Ramon (dir.), Diccionari d'art Oxford (Barcelona, Edicions 62, 1996), 
899 ps. 

2. Diccionaris de barbarismes 

PALOMA, David i RICO, Albert, Diccionari de barbarismes, «El Cangur / Diccionaris>>, 
núm. 230 (Barcelona, Edicions 62, 1997), 207 ps. 

RUAIX i VINYET, Josep, Diccionari auxiliar (Moiii 1996), 43 1 ps. 

3. Diccionaris bhsics 

AYATS, Montserrat, BERNAL, M. Carme, CODINA, Francesc i FARGAS, Assumpta, Primer 
diccionari (Vic, EUMO, 1996), 857 . 

BORT, Núria, FOLIA, Marta i LLUÍS, Lí 8" la, Diccionari bdsic catala-angles, anglPs-catala 
(Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1996), 548 ps. 

CABRÉ, M. Teresa, DIDAC: Diccionari de catala (Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1995), 
1.128 ps. 

LOPEZ DEL CASTILLO, Lluís, Diccionari catah bdsic, «Serie Diccionaris~, núm. 9 (Bar- 
celona, Edicions 62, 1996), 348 ps. 

4. Diccionaris bi(po1i)lingües 

BROCKDORFF, Henrik, Diccionari catala-danes (Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1996), 
792 ps. 

FALUBA, Kálmán i MORVAY, Károly, Diccionari hongares-catala (Barcelona, Enciclopedia 
Catalana, 1996), 733 ps. 

NADAL I SERRAHIMA, Joan, Diccionari manual catala-castella; castella-cata12 (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1995), 358 ps. 

SEVA I LLINARES, Antoni (dir.), Diccionari bhsic llatt-catala (Barcelona, Enciclopedia 

sa on es perfilin els objectius acomplerts, la metodologia emprada o els criteris de selecció de les entrades o es 
faci referencia a altres as ectes generals; per contra, la introducció, sempre de caricter breu, es limita a ser una 
presentació succinta de robra, semblant a la que apareix en la tapa posterior, i a donar les instruccions sobre el 
manei del diccionari. Aquest fet no fa més que refermar el caricter divulgador d'aquestes obres que estan 
pensa%es per al gran piiblic. 

24. Els tipus de diccionaris establerts en la present classificació tenen un abast més ampli que les tipolo- 
gies tradicionals. La finalitat 6s exclusivament la seva organiaació temitica interna. El resultat, en aquesta 
proposta, és I'establiment de divuit tipus de diccionaris que, en molts casos, poden constituir la classe d'un sol 
diccionari -per exemple, els diccionaris d'art, els diccionaris biogrifics o els diccionaris etimolbgics. En 
altres casos, perb, el nombre de diccionaris inclosos en una determinada tipologia ot ser paradigmitic &un 
cert comportament editorial. Aixl, 4s remarcable que el grup dedicar a altres ti us ge diccionaris rstigui inte- 

per catone obres; 6s a dir, per pirebé un ter( dels diccionaris publicats al 1%rg d'aquests darrers tres anys. 
et que referma la tendtncia a una divulgació monogrifica sistemitica de carhcter superficial. Dins de cada 

tema, els diccionaris no estan ordenats cronolbgicament sinó alfabeticament en relació amb el nom de I'autor. 
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Catalana, 1996), 699 ps. 
VILANOVA, Núria et al., Diccionari angl2s-catald, catala-angl2s (Barcelona, Cercle de Lec- 

tora, 1996), 295 ps. 
V I I A R ~  1 CASAI~INAS, Francesc i VILCEIES 1 I~ERERO, Angel (coords.), Diccionari deports 

2 costes: catald, ctlstelld, finces, angl2s (Barcelona, Generalitat de Catalunya /Departa- 
inent de Política Territorial i Obres Públiques, 1995), 351 ps. 

V ~ X ,  Diccionari essencial: angl2s-catald, cata'ld-angles (Barcelona, Biblograf, 1995), pagi- 
iiació múltiple. 

OLIB ROMEU, J. M. (dir.), Homes del catabnisme: Bases de Manresa. Diccionari biogrdjc 
(Barcelona, Rafael Dalmau, 1995), 285 ps. 

6.  f )iccionaris dialectals 

BABIA, Antoni, Lafianja de lafianja (Barcelona, Em úries, 1997), 387 ps. 
BO'TET, Renat, Vocabulari espec$c rossellonÉr amb tra 1 ucció enfianc2s i en catala normatiu 

/ Vocabulaire s écz$quement roussillonais avec traduction en fiancais et en catalan normalisé 
(PerpinyA, E 8 itorial el Trabucaire, 199/'), 351 ps. 

GEI~ERAI.ITAT VALENCIANA, Diccionari valencid, ((Materials)), núm. 3 (Alzira, Bromera, 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1995), 2.063 ps. 

7.I)iccionaris etimolbgics 

BR~JGUERA I TALI.I:,DA, Jordi, Diccionari t'timologic, ((Serie Diccionaris Complementa- 
risn, núm. 4 (Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1996), 1.261 ps. 

8.I)iccionaris de frases fetes 

AH RII. ESPANOI., Joan, Diccionarz' defrasesjtes catala-castella, castella-catala, «El Cangur 
/ Diccionaris)), núm. 213 (Barcelona, Edicions 62, 1996), 234 ps. 

9. Diccionaris de freqühncies 

KAFEL I FONTANALS, Joaquim (dir.), Diccionari defieqü2ncies l. Llengua no literaria, 
(Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1996), 1.539 ps., 1 disc bptic (CD-ROM)). 

10. Diccionaris de gentilicis 

Bcrvri~ I PON?', Au ust, Diccionari deis gentilicis catalans, «El Cangur / Diccionaris)), P núm. 205 (Barce ona, Edicions 62, 1996 ), 2 19 ps. 

1 1. Diccionaris d'histbria 

BABIANO I SANCHEL, Eloi i COBO I FORNS, Ferran, Petit diccionari de Sant Boi de Llobregat 
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((Fbrurnn, núm. 12 (Tarragona, El Medol, 1995), 143 ps. 
CASTELLNOU, Diccionari d'histhria: 12xic delsfenhmens histcirics, «El Minimanual)), núm. 23 

(Barcelona, Castellnou, 1995), 49 ps. 
LOPEZ I TOSSAS, Emili i MESTRE I CAMPI, Jesús (dirs.), Diccionari d'histhria universal 

Chambers (Barcelona, Edicions 62, 1999, 1.160 ps. 

12. Diccionaris de la llengua 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la llengua catalana (Barcelona, Palma, 
Valencia, Edicions 3 i 4 / Edicions 62 / Editorial Moll / Enciclopedia Catalana, I'u- 
blicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1995), 1.908 ps. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la llengua catalana (Barcelona, I'alnia, 
Valencia, Edicions 3 i 4 / Edicions 62 1 Editorial Moll / Enciclopedia Catalana 1 
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1997), 1 disc bptic (CD-ROM). 

13. Diccionaris de modismes 

RODR~GUEZ-VIDA, Susana, Diccionari temdtic de modismes «El Cangur 1 Diccionaris)), 
núm. 207 (Barcelona, Edicions 62, 1996), 252 ps. 

14. Nomenclhtors 

PORTAVELLA ISIDORO, Jesús, Diccionari nomencldtor de les vies públiques de Barcelona 
(Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1996), 597 ps. 

14. Diccionaris de refranys 

PARES I PUNTAS, Anna, Diccionari de repanys catala-castella, castella-catala, «El Cangur / 
Diccionaris)), núm. 240 (Barcelona, Edicions 62, 1997), 291 ps. 

15. Diccionaris tecnics 

ALSINA I BOFiiL, Josep et al., Diccionari enciclop2dic de medicina, Versió 1 .O (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1995), 1 disc bptic (CD-ROM). 

ALSINA I CATALA, Claudi, FELIU I MONTFORT, Gaspar i MARQUE'I' 1 FEKIGLE, Lluís, 
Diccionari de mesures catalanes (Barcelona, Curial, 1996), 259 ps. 

16. Diccionaris terminolbgics 

FRANQUESA, Ester (a cura de), Diccionari de neologismes, TERMCAT, Centre de Termi- 
nologia (Barcelona, Edicions 62, 1997), 457 ps. 

OLLER, Francesc, Vocabulari de navegacid, «El Nostre Mar)), núm. 3 (Barcelona, Noray, 
199% 132 ps. 

PÉREZ I MARCO, Albert, Vocabu@ri valencid de cerdmica (Paterna, Ajuntament de Pater- 
na 1 Oficina Municipal de 1'Us del Valencia, 1995), 79 ps. 

TERMCAT (Centre de Terminologia), Diccionari de bombers (Barcelona, Escola d'Admi- 
nistració Publica de Catalunya i Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis 
i de Salvaments de Catalunya, 1995), 143 ps. 
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TERMCAT (Centre de Terminologia), 1!2xic de la indústria de lapell, «La Indústria a Ca- 
talunya)) (Barcelona, Generalitat de Catalunya l Departament d'Indústria i Energia, 
1995), 33 ps. 

TI;.RMCAT (Centre de Terminologia), L2xic depata, paper i cartó, «La Indústria a Catalunya)) 
(Barcelona, Generalitat de Catalunya 1 Departament d'Indústria i Energia, 1995), 
55 ps. 

17. Diccionaris visuals 
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