
Notes 

Compleció d'un buit bibliografic: la lexicografia catalana (1 989- 1994),per Maria 
del Pilar Perea 

Arribar al termini temporal que marca 
un final d'etapa en el desenvolupament 
d'un projecte o en la realització d'una 
activitat convida a contemplar el conjunt 
realitzat amb una certa perspectiva per tal 
de dibuixar-hi les tendkncies generals que 
han dominat al llarg de l'execució del 
projecte o de I'activitat en qüestió. Si 
s'apliquen aquestes consideracions a l'hmbit 
de la lexicografia catalana, la proximitat de 
la fi del mil.lenni és una bona excusa per fer 
balan$ del recorregut d'aquesta disciplina al 
llarg d'aquest segle o -adoptant encara una 
visió més hmplia- des dels seus orígens. 
Amb tot, pel fet que no ens trobem encara 
al finai de la centúria i que aquest rephs 
adquiriria una extensió superior a l'espai 

de que disposem, deixem aquesta activitat 
per a una altra ocasió i concentrem els 
nostres objectius immediats a completar un 
buit bibliogrhfic que s'esttn del 1989 al 
1994, en relació amb els diversos diccionaris 
que s'han publicat en aquest període. La 
decisió d'optar per l'esmentat interval és 
justificada per raó que dos dels trebails mts 
recents relacionas amb aquesta temhtica - 
el llibre de Cabré i Lorente' (199 1) i l'article 
de PereaZ (1998)- acaben i s'inicien, 
respectivament, en els límits cronolbgics 
d'aquests dos anys. 

Ambdós treballs, tot i que presenten 
característiques i objectius ben diferents, 
comparteixen la voluntat de donar compte 
dels diccionaris publicats en els períodes 

1. M. T. CABRE i M. LORENTE, Elr diccionaris 2. M. P. PEREA, De re lexicogrdjca (1995- 
catalans: de 1940 a 1988 (Barcelona, Publicacions 1997), «Els Margesi), 60 (abril de 1998), ps. 96- 
de la Universitat de Barcelona, 1991). 120. 
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imniediatament successius a les dates esmen- 
tades. E1 primer trebaii té la finalitat de docu- 
mentar tots els diccionaris editats des del 1940 
al 1988, a través de la seva classificació segons 
la temitica, i inclou, en forma de fitxa, els con- 
tingiits i les mcterístiques específiques de cada 
obra. El segori treball, molt menys ambiciós i 
exhaustiu, pretén de dura terme una aproxi- 
mació als diccionaris publicats entre els anys 
1995 i 1997, parant esment especidment en 
aquella obres que incorporen aspectes nous 
i destacant les tendkncies -tant lexicogr&- 
ques com editorials- que marcaran, sens 
dubte, lbcabament d'aquest segle i que es 
mantindran durant els primers anys del que 
encetarem: es tracta de I'elaboració i la co- 
mercialització dels diccionaris en suport 
niagnktic. 

Altres treballs relacionats amb l'activitat 
l e x i ~ o g r ~ c a ,  de caricter menys o menys 
complet, documenten les publicacions 
anteriors al 1988 i n'esbossen les tendkncies. 
S'adeqüen a aquestes característiques les 
recopilacions següents: en primer lloc, les 
diles seleccions bibliografiques elaborades 
pcr Montserrat Prat (19843 i 19884) sobre 
lexicografia catalana, que també integren 
trebds relacionats directament o indirectament 
amb aquesta materia. La primera selecció fa 
una relació dels recds Iexics i terminolbgics 
publicats des del 1489 fins al 1938; la segona 
selecció bibliografica, que és la continuació de 
i'anterior, se centra en el període compres en- 
tre el 1941 i el 1987. A continuació, cd  es- 
mentar el recull elaborat per M. Teresa Ca- 
bré (1984),5 que es va incorporar a la versió 
catalana del treball Metodologia en la recerca 
terminol0gica i que va ser posteriorment 
editat pel TERMCAT. Cal destacar tarnbé 
el treball sobre diccionaris i vocabularis espe- 

3. LexicograFa catalana (4, «Anthropos», 44 
(1984). 

4. Lexicograja catalana (II), ((Anthropos, 
Suplementos», 6 (1988). 

5. Vegeu Metodologia en la recerca tenninolbgica 
de P. AUGER i L. J. ROUSSEAU (Barcelona, Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984, l a  
ed.; 1987, 2a ed.). 

cífics catalans de Jordi Balcells,b I'inventari 
de M. Fabbri7 i la recopilació lexicogrifica 
que recull l'apartat Vocabularis i diccionaris 
especialitzats, que apareix com a annex en el 
treball de Josep M. Mestres, publicat per la 
«Revista de Llengua i Dret».8 

D'altra banda, i aplicant ara una visió 
retrospectiva, no es pot obviar la informació 
presenten les obres següents: el repertori crític 
de Pere Marcet i Joan Soli,' que aplega un 
bon nombre de diccionaris publicas fins l'any 
1900; el treball de Germi Colon i Amadeu 
Soberanas," que presenta un panorama 
descriptiu de la lexicografia catalana que s'obre 
amb els Glossaris de Ripoll, dels segles x i xi, 
i es tanca, el 1932, amb el Diccionarigeneral 
de la llengua catalana de Pompeu Fabra; el 
r ecd  descriptiu d'Albert Rico i Joan Soli," 
que assenyala les etapes principals de la 
lexicografia catalana des del renaixement fins 
a i'any 1988 i que s'amplia considerablement 
a Gramhtica i lexicograja catalanes: slntesi 
historjca (Valencia, Universitat de Valencia, 
1995), publicada pels mateixos autors, que 
penetra, a travts d'exposicions clares i 
completes, en el recorregut histbric de la 
lexicografia catalanaI2 des dels seus orígens. 

L'objectiu del present escrit, i reprenent 
la dinimica establerta a Perea (1 9981, és dur . . 
a terme un reuh de les obres lexico~rafiques " A 

editades al llarg del període compres entre 
el 1989 i el 1994. Es tracta, a m& d'expiici- 

6.  Diccionaris i vocabularis espec$cs catalans, 
~Papers de Batxilleratn (8-V-1985). 

7. Diccionaris catalans, dins A Bibliography of 
Hispanic Dictionaries (Irnola, Roma, Galeati, 1979). 

8. Ve eu Eines de refir2nciaper a la redacció i 
la correcció a! textos administratius i jurídics, «Revista 
de Llengua i Dretn, 7 (1986). 

9. Historia de la lingütstica catalana 1775- 
1900. Repertori critic (Girona / Vic / Universitat de 
Girona, Eurno Editorial / Universitat de Vic, 1998). 

10. Panorama de la lexicografia catalana 
(Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1985). 

11. Vegeu Lexico raphie, dins Lexicon der 
Romanirchen ~ i n g u i s t i j  (LRL), G. HOLTUS, M. 
METZELIN i C. SCHMITT (Tubinga, Max Niemeyer 
Verlag, 1991), vol. V, 2. 

12. Per be que dedicat a les gramati ues, 
Episodii d'hirtdria de la llengua catalana (~arceqona, 
Ernpúries, 1991) de Joan SOLA, tambt esmenta 
algunes obres lexicogrifiques. 
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tar-les, d'assenyalar les tendkncies domi- 
nants en relació amb la tipologia i les ca- 
racterístiques dels diccionaris editats. L'ani- 
lisi dels tipus de diccionaris i de les tenden- 
cies editorials són un indicatiu clar de dues 
realitats ben significatives: en primer Iloc, 
dels diversos moments socioculturals i so- 
ciopolítics- que ha viscut la llengua catala- 
na i, en segon Iloc, de les expectatives i de 
les necessitats dels usuaris de la llengua en 
relació amb els diccionaris editats. És evi- 
dent que els diccionaris, que cobreixen unes 
característiques socials i funcionals, no són 
només un producte exclusivament lingüís- 
tic, sinó també sociohistbric, ideolbgic, 
pedagbgic, comercial i estilístic. 

Per donar compte de I'activitat lexico- 
grafica del període examinat, que és determi- 
nada aihora per les característiques que s'en- 
uelluquen en els períodes anteriors, també es 
prendran en consideració la resta de reculls 
publicats en les etapes cronolbgiques que es 
poden perfilar al iiarg d'aquest segle. Aquest 
tractament té una doble justificació: en 
primer Iloc, perque el desenvolupament 
lexicogrific de les dues etapes precedents 
és explicatiu -tant des d'una perspectiva 
temitica com comercial-de I'opció do- 
minant que apareix en el període 1989- 
1994,és a dir, la publicació de diccionaris, 
vocabularis i Iexics d'especialitat; en segon 
Iloc, perque els reculls que han pres en 
consideració les obres lexicogrifiques 
d'aquestes etapes s'han limitat a donar-ne la 
referencia o a indicar-ne les característiques 
físiques, perb no han fet una valoració global 
de les tendkncies lexicografiques ni de les 
tipologies dels diccionaris editats. 

La visió retrospectiva esmentada, pel 
que fa a la producció l e x i ~ o g r ~ c a ,  definiri 
dues etapes que proven &adaptar-se a les 
divisions establertes en les obres ja citades 
de Prat (1984 i 1988) i de Cabré i Lorente 
(1991):13 la primera compren de I'any 1900 
al 1932, per bé que, de fet, es podria per- 

13. Aquesta delimitació temporal podria modi- 
ficar-se si s'aplicaven altres criteris discriminadors. 

llongar fins el 1940; la segona etapa abasta 
del 1940 al 1988, tot i que, com es podri 
comprovar en les pagines següents, s'insi- 
nua un inici d'etapa a mitjan anys setanta, 
en particular a partir del 1975, pel que fa a 
I'aparició d'una tipologia concreta de dic- 
cionaris en catali, que pren una rellevincia 
considerable en el període en que se centra 
aquest treball. La transició entre una etapa 
i I'aitra es realitza a través d'un breu inter- 
val d'improductivitat. Es tracta d'un paren- 
tesi entre el 1937 i el 1940, justificat per I'es- 
teriilitat resultant de la Guerra Civil. Com 
s'observari més endavant, les conseqükn- 
cies d'aquest conflicte implicaran paral-le- 
lament etapes anuals d'infertilitat mis o 
menys destacables pel que fa a la publica- 
ció de diccionaris i, bbviament, pel que fa 
a la resta de la producció editorial. 

Aquest treball, inclbs el present apartat 
introductori, es divideix en tres parts. La 
part central correspon al nucli d'aquest es- 
crit, és a dir, a I'explicitació de la producci6 
lexicogrifica entre els anys 1989 i 1994. 
Amb tot, i per justificar la tipologia del ma- 
terial editat en aquest període, es fari una 
volguda digressió perla lexicografia d'aquest 
segle, tot explicitant les publicacions de les 
dues etapes ~recedents: del 1900 al 1940 i 
del 1940 al 1988. A partir del 1989, es fari 
un repk, any per any, dels diversos com- 
pendis lexicogrifics publicats, agrupant-los 
segons la tipologia i fent constar les seves 
característiques més remarcables. No es trac- 
ta, perb, d'una valoració critica de les tipo- 
logies, els objectius i els resultats obtinguts, 
que superen de llarg I'abast d'aquest estu- 
di, sinó que es pretén oferir una exposició 
descriptiva del panorama l e x i c ~ g r ~ c  del 
període en qüestió. Alguns dels treballs, per 
raó de la seva novetat, particularitats o 
idiosincrasia, rebran, perb, una atenció es- 
pecial. 

El repis que es dura a terme en relació 
amb els diccionaris publicats durant el 
període compres entre 1989 i 1994 i 
1'al.lusió que rebran els diccionaris editats 
en les dues etapes anteriors no tindri un 



carhcter exhaustiu i contindrh, en realitat, 
ben poques notes critiques de cadascuna 
de les obres comentades. Es prendran en 
consideració, en canvi, la tipologia i la 
naturalesa específica de cada diccionari a fi 
i efecte de determinar les tendencies 
lexicsgrafiques dominants, que són, de fet, 
explicatives dels diversos moments histo- 
ricosocials pels quals ha travessat la llengua 
catalana al llarg d'aq~iest segle. 

ELS DICCIONARIS CATALANS DEL 
1989 AL 1994 

El període compres entre el 1989 i el 
1934 suposa el desenvolupament d'una 
tipologia de diceionaris que havia comptat 
des de mitjan anys setanta amb algunes 
representacions de caracter escadusser: es 
tracta dels diccionaris, vocabularis o lexics 
-denominació que reben en funció de les 
seves dimensions i abast- d'especialitat o 
terminolbgics. 

L'examen superficial de les obres 
lexicografiques que es publiquen al llarg 
d'aquest segle permet de detectar -fins al 
període que examinem- cinc tendencies 
generals que s'adeqüen a les necessitats 
sorgides del procés d'afirmació de la llengua 
catalana. Les tendencies que reocorren en 
majsr o menor intensitat en les diverses 
etapes cronolbgiques que s'entrelluquen al 
llarg del segle xx són les següents: la 
recopilació de la parla popular, la voluntat 
de normativització del lexic, I'elusió de les 
interferencies entre catala i castella, I'esta- 
bliment d'una comunicació efectiva arnb al- 
tres Ilengües i, en darrer terme, la confecció 
de vocabularis o Iexics d'especialitat. 

Cal remarcar que la darrera tendencia 
esmentada arriba a la seva fase més operativa 
-manifestada a través de I'elaboració de 
diccionaris, Iexics, glossaris o nomen- 
clatures, que cobreixen les necessitats 
d'adequació Ikxica de determinats carnps 
cientificotecnics- quan el catala esta prou 
ben definit en I'ambit prescriptiu i prou 

normalitzat en els Ambits socioculturals i 
sociopolitics. Aquests condicionaments 
previs permeten de justificar que aquestes 
obres terminolbgiques siguin crono- 
Ibgicament tan tardanes. 

Elsprecedents (la. etapa: del 1900 al 1940) 

Una succinta visió retrospectiva permet 
de situar cronolbgicament les cinc ten- 
dencies esmentades anteriorment. En 
efecte, en el despuntar del segle i fins al 
1940 aproximadament, s'observen dues 
activitats lexicografiques distintes: d'una 
banda, I'interes de recollir el cabal lexic del 
catala, a través de diccionaris que tenen 
I'objectiu de recuperar i plasmar la parla 
popular, b t  que en algunes obres s'insinua 
un regust de correcció normativa. Perta- 
nyen a aquest grup el Diccionaripopular de 
la llengua catalana (Barcelona, Fco. 
Baxarias, 1904-1906, 3 volums) de Josep 
Aladern, pseudbnim de Cosme Vidal i 
Rossich; el Diccionari Aguild (Barcelona, 
Institut d'Estudis Catalans, 19 15-1 934, 8 
volums) de Marii Aguiló i Fuster, que 
responia a la voluntat de l'autor d'elaborar 
un diccionari general de la llengua catalana, 
els materials del qual foren publicats per 
Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu; o el 
Diccionari Balari. Inventario lexicogrdfo de 
la lengua catalana (Barcelona, Imp. 
Elzeviriana y Lib. Cami, 1926-1936, 2 
volums, A-G) de Josep Balari i Jovany. 
Aquest interts culmina el 1930 amb la 
~ublicació del Diccionari catah-valencid- 
balear. Inventari lexicogrdjc i etimolbgic en 
totes les seves formes literdries i dialectals 
(Palma de Mallorca, Moll, 1930- 1962) 
d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll. 
obra de caracter totalitzant quant a les se- 
ves manifestacions espacials i historia. Uns 
quants anys mis tard, Antoni Griera pu- 
blica el Eesor de la llengua, de les tradicions 
i de la cultura popular a Catahnya (Barce- 
lona, Ed. Catalunya, 1935-1 947). Malgrat 
que presenten característiques, continguts 
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i qualitats diferents, aquestes obres es ba- 
sen en la recopilació de material Iexic 
-oral, en algun cas; docurnentat en textos 
antics, en la majoria de reculls-, que molt 
sovint abasta tot el domini lingüístic i que 
recull tant la llengua antiga com la mo- 
derna. 

La tendencia contraposada, és a dir, la 
voluntat prescriptiva, emparada en I'objectiu 
de consolidar un catala modern, d o r a  en 
les obres lexicograftques primetenques de 
Pompeu Fabra, el Diccionari ortogra'fic 
(Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1917,447 ps.), arnb la seva versió reduyda 
del 1920, el Diccionari ortogrdf;c abreujat 
(Barcelona, Barcino, 61 ps.; 2a. ed. 1926), i 
es consolida en el Diccionari general de la 
llengua catalana (Barcelona, Llib. Catalonia, 
1932, 1.972 ps.). 

La resta de tendtncies esmentades es 
troben també representades en aquest 
període. Existeix una mostra de diccionaris 
-o vocabularis- bilingües, com ara el 
Vocabulari catald-esperanto. Vortaro 
kátaluna-esperanto (Barcelona, Biblioteca 
((Joventut)), 1909, 225 ps.) de F. Pujuli i 
Valles, que recull I'interes lingüístic de 
I'epoca: permetre la comunicació entre 
parlants que no tenen una llengua comuna 
a través de I'elaboració d'una llengua 
artificial; el Diccionariportatilde les llkngues 
catalana y akmanya. Taschenworterbuch der 
Katalanischen und deutschen Sprache 
(MadridIBerlín, Adrian Romo ILan- 
genscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 
19 11, 2 vols.) d'Eberhard Vogel; i el 
Novíssim diccionari catald-fiancPs, fianc2s- 
catala (Llibreria Bonaví, Barcelona, 1932) 
&A. de Rius Vidal. Són tarnbé dos exemples 
representatius de la tipologia ~lurilingüe, 
el Diccionari catald-fianc2s-casteIIa (Bar- 
celona, Stampa d'en Francesch Badia, 
1905,632 ps.) d 'h toni  Bulbena, el Pa1.h. 
Diccionari catald-castelld-jknces, am b 
vocabulari castella-catald i fiancks-catald 
(Barcelona, Central Catalana de Publi- 
cacions, 1927, 1.296 ps.) d'Emili Valles, i 
el Diccionario de diccionarios, castellano, 
latino, portuguks, fianc2s, italiano, catalán, 

inglés, alemán (Barcelona, Montaner y 
Simón, 19 16-1 917, 4 volums; Barcelona, 
Montasó, 1928, 2a. ed., 3 volums; París, 
Budé, 1930, 3a. ed., 4 volums). 

Els diccionaris bilingües catali-castelli 
tenen I'objectiu implícit de depurar el lexic 
autbcton, salvaguardant-lo de la influencia 
i la pressió del castella, a banda de delimitar 
els imbits corresponents a ambdues 
Ilengües. Són una mostra d'aquest gtup el 
Diccionari de la llengua catalana ab la 
correspondencia castellana. Noua edicid 
enciclop2dica il.lustraáa (Barcelona, Salvat 
y Comp., 19 10,3 vol.),14 el Nou diccionari 
castelld-catald (Barcelona, Imp. Vda. E 
Badía, 1913,637 ps.) d'Antoni Bulbena y 
Tose11 i el Diccionario catalán-castellano 
(439 ps.), publicat pel mateix autor el 1913. 
El 1914, Antoni Rovira i Virgili publica el 
Diccionari catald-castelld, castelld-catald 
(Barcelona, Antoni López, 1914,830 ps.), 
i cal esperar fins el 192 1 perque A. de Rius 
Vidal presenti el Novíssim diccionari. I: 
Catald-castelld. II: Castelld-catald (Bar- 
celona, Bonavia, 192 1). 

La mateixa voluntat delimitadora es fa 
efectiva també entre valencii i castella. 
D'aquest interes sorgeixen el Vocabulari 
valenciano-castellano en secciones (Valencia, 
López y Cía, 1909, 186 ps.) de Joaquim 
Martí Gadea, el Vocabulari ortogrdfic 
valencid-castelld (Valencia, Edeta, 192 1, 
637 ps.) de Lluís Fullana i Mira, i el 
Vocabulari valencid-castelld (Valencia, 
L'Estel, 1929, 86 ps.) de Juan de Resa. 

La tendencia a la depuració Iexica, 
especialment pel que fa a I'influx del 
castelli, es concreta en els tractats de 
barbarismes, com ara el Diccionari de 
barbrismes introduhits en la lkngua catalana 
(Barcelona, Vilanova i la Geltrú, OlivaTip., 
190 1,477 ps.) d3Antoni Careta i Vidal, el 
Diccionari de barbarismes delcatala modern 
(Barcelona, Central Catalana de Publ., 
1930,230 ps.) d'Emili Vallb i el breu recull 
Els barbarismes (Guia de la depuracid del 

14. Hi ha edicions posteriors dels diferents va- 
lums els anys 1930, 1931, 1933, 1934 i 1935. 
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l2xic cata&) (Barcelona, Barcino, 1935,90 
ps.) de Bernat Montsii, pseudbnim de 
Cesar-August Jsrdana. 

I,'etimologia, en canvi, representada a 
través del Vocabulari d2tirnologies c~ztal2- 
semz'tiques (Barcelona, EscolaTipsgrifica y 
Llib. Salesiana, 1903, 248 ps.) de Marii 
Grandia, té una incidencia escassa. Per 
contra, apareixen alguns lexics espe- 
c i a l i t ~ a t s : ' ~  el Vocabulari de paraules 
técniques textils (Barcelona, «La Unión 
Industrial, 1909, 32  ps.) de P. Prat i 
Colomé, els Vocabularis tecnic-industrials, 
procedents del Primer Concz~rs Lexicogrhjcs 
de la Llengua Cr~tulanrz, organisatpel Centre 
Popular Catalanistn de St. Andreu del 
Pahmar lány 1908 (Barcelona, Imp. J. 
Horta, 1910, 164 ps.), el Vocabularijz~rZdic 
cata12 (Barcelona, Col.legi d'Advocats, 
1934,329 ps.) de Rafael Folch i Capdevila 
i L. G. Serralonga i Guasch, i el Diccionari 
de medicina amb la correspond2ncirt cas- 
tellana i francesa seguit &un vocabulari cas- 
tella-catala i un defianc2s-catala (Barcelona, 
Salvat, 1936, 829 ps.), sota la direcció de 
Manuel Corachan. 

Ehprecedents (2a. etapa: del 1940 al 1988) 

Després d'un període de transició 
dsminat per la marginació cultural i 
política de la llengua catalana, que es fa 
patent, entre altres hmbits, a través de la 
seva improductivitat editorial, el 1940 obre 
una nova etapa que es perllonga fins a finals 
dels anys vuitanta. En aquesta etapa es pot 
tracar la mateixa divisoria temitica es- 
mentada, per bé que una pressió política 
progressivarnent menys ferma, en relació 
arnb la llengua i la cultura catalanes, permet 
I'edició de diccioriaris de tipologia diversa, 
que inclsuen tant repertoris de caricter 

15. Nornks fem referencia a les obres lexi- 
cogrS~ques de carhcter independent. No es fa al.lusió, 
malgrat el seu iiiterks, als reculls I&xics manifestats en 
forma de vocabularis ue a areixen en publicacions 
peribdiques com ara 3 V~oPietí del Diccionari de la 
Llen ua Catalanaii, el ~Biitlletf de Dialectologia 
c a t a k a n  o <iEstudis Ronihnicsn. 

general com Ikxics d'especialicat, passant per 
diccionaris correctius (diccionaris de bar- 
barismes, diccionaris ortogrifics), diccio- 
naris bilingües i plurilingües, diccionaris 
escolars, diccionaris visuals, de locucions, 
inversos, de la rima, de sinbnims i antb- 
nims, d'hombnims i parbnims, etimolbgics, 
dialectals i ideolbgics. 

Si, des d'un punt de vista quantitatiu, 
el nombre de diccionaris, durant el primer 
període esmentat d e l  1900 al 1940-, 
és francament minoritari -hi ha anys que 
no se'n publica cap i en el millor dels casos 
no se superen les tres publicacions anuals-, 
el segon període -del 1940 al 1988- 
comenca amb la mateixa tbnica, pero va 
prenent una embranzida progressiva i 
creixent. Així, els anys 1948, 1954, 1956, 
1958, 1959, 1960 i 1961 compten amb 
una sola publicació de caricter lexicografic, 
per bé que encara s'aprecia una absencia 
total de publicacions d'aquest tipus els anys 
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 
1957, 1962, 1963, 1964, 1967 i 1971. A1 
llarg dels anys restants s'observa una 
tendencia sempre en ascens: el 1966, el 
1969 i el 1970 es publiquen tres diccionaris; 
el 1976, quatre; el 1965, cinc; el 1972, el 
1973 i el 1978, sis; el 1974, set; el 1980, 
vuit; el 1968 i el 1975, nou; i el 1977 i el 
1979, onze diccionaris. Aquesta tendencia 
progressiva es va enfortint el 1987, moment 
en que surten al mercat catorze reculls 
iexicogrifics; el 198 1 i el 1983, n'apareixen 
quinze; el 1982, divuit; el 1984 i el 1986, 
vint; i, en darrer terme, el 1985 i el 1987, 
vint-i-sis. 

Tot i que un treball exhaustiu hauria 
de relacionar la tipologia de diccionaris amb 
la xifra d'obres publicades els anys es- 
mentats, no hi ha dubte que el nombre 
creixent d'obres lexicogrifiques permet 
d'extreure algunes conclusions signi- 
ficatives. D'una banda, fins a finals dels 
anys cinquanta, dominen treballs específics 
centrats en el Iexic. de caricter dialectal o 
histbric, que es concreten en vocabularis, 
glossaris o nomenclatures. De I'altra, dels 
anys seixanta en@, pot tornar-se a aplicar 
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parcialment la divisió en cinc tendkncies 
efectuada en el període anterior, ometent, 
pero, la recopilació de la parla popular, que 
es canalitza, en general, a través d'obres 
especifiques centrades en l'imbit de la 
d i a l e ~ t o l o ~ i a ,  i desenvolupades espe- 
cialment a través de tesis doctorals. 

La recopilació de la parla popular deixa 
pas a un objectiu prescriptiu més sistemitic. 
Aquesta voluntat de normativització -i, 
de retruc, de normalització- s'inicia amb 
les noves edicions" del Diccionari general 
de la llengua catalana (Barcelona, Llib. 
Catalonia, 1932), bé que a partir de mitjan 
seixanta l'oferta comercial s 'am~lia amb 
l'aparició d'altres diccionaris que pretenen 
de  cobrir els buits derivats dels nous 
requeriments de denominació esdevinguts 
per raó de la manca d'actualització -tot i 
les diverses reedicions, amb la incorporació 
d'addicions i esmenes- del Diccionari 
Fabra. 1 és per aquest motiu, i tarnbé amb 
el desig de diversificar el mercat, que 
sorgeixen iniciatives de diferents autors i 
editors." ISs in~eressant de confrontar-ne 
els títols, que contenen, sobre una base 
gairebé comuna, adjectius com arageneral, 

16. Cf: una segona edició el 1954, una vuitena 
edició el 1977 i una divuitena edició el 1983. 

17. Cf: el Diccionari actual il.lustrat de la llengua 
catalana (Barcelona, Arimany, 1965, 1.056 ps., 
65.000 entr.) de Miquel ARIMAW, Diccionari catah 
general (Barcelona, Arimany, 1965, 1.413 ps., 
100.000 entr.) del mateix autor; el Diccio?aari manual 
ortogydfic de la llengua catalana (Barcelona, Biblo raf, 
1975, 550 s 30 000 entr.); el Diccionari l e  la 
llengua  cata&^^  arcelo lona, Albertí, 1975, 412 ps., 
26.500 entr.) de Santiago ALBERT~; el Diccionari 
manual de la lkngua catalana (Barcelona, Selecta, 
1975, 1.041 ps., 40.000 entr.) de Josep MIRACLE; el 
Nou diccionari de la lletagua catalana (Barcelona, 
Claret, 1975, 846 ps., 26.000 entr.) de Joan B. 
XURIGUERA, el Dicciotiarifonamental de la llengua 
catalana (Barcelona, Biblograf, 1979,446 ps., 5.000 
entr.); el Diccionari de la llengua catalana (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1982, 1.677 ps., 70.000 entr.) 
i el Diccionari et~ciclopPdic. Manual (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1984, 1.267 ps., 75.000 
entr.). Hi ha diccionaris que poden incorporar, a mCs, 
altres funcionalitats; es tracta, per exemple, del 
Diccionari Regina d ü s  del catala. Barbarismes, 
sindnims, equiualPncies catala-cartel&, castelh-cata& 
gentalicis, uocabulari catah-cartella de uegetalr i ariimalr 
(Barcelona, Regina, 1984, 600 ps.). 

manzlal, ~ O U ,  finamental o enciclop2dic. A 
més del titol, el nombre de pagines de cada 
publicació és representatiu de la seva 
finalitat i dels destinataris a qui s'adreca, 
com també ho és el nombre d'entrades que 
presenten. 

Quant a l'any d'edició, no és negligible 
que el 1975, any que enceta la transició 
política, apareguin tres diccionaris de 
carhcter general, en tots els casos amb una 
voluntat-normativa, mentre que la resta 
d'obres lexicografiques s'han anat publicant 
en degoteig els anys anteriors s posteriors. 
Si durant els anvs immediats a la desfeta 
provocada per la Guerra Civil calia parlar 
d'una abskncia total de publicacions de 
caricter lexicografic, el període franquista 
subsegüent aconseguí reprimir -sense 
arribar a anorrear, pero- l'ús cultural i 
editorial del catali. Si bé, com recorda 
Vallverdú (1991),IR a partir del 1346 
s'autoritza la creació d'algunes editorials 
dedicades a publicacions en catali, durant 
els anys ciniuanta i una bona part dels 
seixanta s'aprecia una migradesa con- 
siderable en relació amb la publicació de 
diccionaris. Progressivament, perb, s'en- 
treiluca un cert període de liberalització que 
es plasma, en relació amb la temitica que 
estudiem, en el paper preponderant que 
aconsegueixen de mica en mica algiines 
editorials que dediquen una part de la seva 
producció a les publicacions de caricter 
lexicografic, la progressiva hegemonia de les 
quals anirh diluint les empreses més 
reduides. Des d'aquesta perspectiva, cal 
destacar i'especialització creixent que, arran 
de la publicació de la Gran enciclopedia 
catalana, adquireix Enciclopedia Catalana, 
pel que fa a les publicacions de caricter 
lexicograf~c.'~ 

18. Léxtensió social del catah drtrant mig segle 
(1939-1989), dins Processos de norrnalitzacid 
lingüfstica: k t e n s i ó  dür social i la normatiuimcid, a 
cura de Joan MARTf CASTELL (Barcelona, Columna, 
1991), ps. 11-23. 

19. La prospectiva insinua-en una trajectbria 
esbossada a PEREA (1998)- un mercat format per 
grans editorials que han absorbit o desbancar les 
empreses petites. Aquestes entitats cornercials 
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En aquesta etapa augmenta tatnbé I'in- 
teres pels diccionaris -o voeabularis- 
hilingiies i per la seva diversificació. Resten 
recollides, dones, les relacions entre el catali 
i el franc6s,'" el catali i l'anglk~,~' el catali 
i I'demanF2%l catdi  i l'itdii," el catali i 
el portugiits," el japoriks i el ~ a t a l i , ~ ~  el 
rus i el catali,lG a més d'un Ikxic bisic 
catald-llatí." Al marge de les iniciatives de 
les editorids Arimany o Pbrtic en I'imbit 
dels diccionaris bilingües, s'observa també 
una preponderincia i una activitat desta- 
cables en la producció editorial d'Enci- 
clopkdia Catalana. D'altra banda, I'interes 
pels diccionaris plurilingües es reflecteix en 

el Diccionario simultáneo en 21 idiomas: 
espan'ol, inglhs, fiancks, alemán, italiano, 
portugués, catalán.. . (Barcelona, Distein, 
1977, 41 6 ps.). 

Al marge d'aquests diccionaris, que fan 
de pont entre el catali i altres Ilengües, la 
relacid que afecta el catali i el castelli es fa 
patent  en un nombre forca elevat 
-dinou-=E de diccionaris bilingües. La 
publicació d'aquest tipus de diccionaris 
s'inicia el 196 1 i es perllonga, a través de 
les propostes de les diverses-editorials del 
moment, fins a la oublicació dels dos 
volums corresponents al Diccionari castelh- 
catala i al Diccionari catala-castella d'Enci- 
clooedia Catalana. 

Paral.lelament, les relacions entre el 

tendeixen a la n~onopolització i a I'especialització te- 
initicri i persegueixen, en la majoria dels casos, 
emparades en unes obres &una qualitat innegable - 
si rnés no el que fa a les expectatives del públic-, 
una clara inalitat lucrativa. 

20. cf: el Dicciorz~ri prdctic cataid-fiatzcEs i 
fiatzcPs-ratala (Barcelona, Arimany, 1968, 232 S ) i 
el I)icciotzari cata/ri-f;~ztzc~s ifirlncks-catah (~arcefo~a ,  
Enciclopedia Catalana, 1979, 1.095 ps.) de C. 
C:ASTR[,LANOS i R. C:AS~ELI.ANOS; el Dicciotzuri bhic  
JTatzc2s-catrrld (Perpinyi, Centre Pluridisciplinari 
8Fstudis Catalans, 1974,203 ps.) de Lluis CW~IXELL. 

2 1. Cf el Dicriotzuri atzgi2s-catald, cutald-anglks 
(Barcelona, Pbrtic, 1973, 253 ps.) de Jordi CO- 
LOMER; el M u  dicriotiari atzg1Es-catald, ctrltald-angi2s 
(Barcelona, Pbrtic, 1981, 780 ps.) del rnateix autor, 
que abandona el format de butxaca; el Dicciotiari 
n?zg~~s-cata/d. I9iccionari crztald-an@s (Barcelona, 
Enciclop2tiia Catalana, 1983,2 vols., 1.107 ps., 842 
ps.) de Salvador OI.IVA i Angela BUXTON. 

22. C/ Uiccionari alemany-catala (Barcelona, 
Enciclopkdia Catalana, 1981, 716 ps.) de Lluís C. 
BATLLE i Günther HAENSCH; el Diccionari alemany- 
ratala, catrtld-nlet?zavy (Barcelona, Pbrtic, 1981, 543 
ps.) de Roser GUARDIA i Maria RITTER OBRADORS. 

23. Cy Diccionari italid-crrtal.2, catala-italid 
(Barcelona, I'brtic, 1982,612 ps.) deJordi FORSAS. 

24. CJ: Diccionari portugz6b-rntald, ccztalh- 
portuguis (Barcelona, Pbrtic, 1982, 5 12 ps.) de Clara 
PRAT 'rURIJ i el Diccionari portrdgzlh-cutu/h (Bar- 
celona, Enciclopedia Catalana, 1985, 897 ps.) de 
Manuel de SEARRA i Vimala DEVI. 

25. CJ: Diccionari &hit catald+potz2s, juponb- 
ctztrrlri (Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1984,562 
ps.) d'Albert TORRES i GRAELL. 

26. CJ: Diccionari rus-ratala (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1985, 487 ps.) de Dorota 
SZMIDT i Monika ZGUSTOVA. 

27. L2xic b d ~ i c  lbti-ratald, catald-llati (Bar- 
celona, Col.legi de Doctors i Llicenciats, 1984, 123 
ps.) d'Esperanga BORRELL i Teresa FERRER. 

valencid i el castelli han donat origen a un 

28. Diccionari castelld-catald, catala-castelld 
(Barcelona, Albertí, 1961, 1.183 s ) de Santiago 
ALBERTI; Diccionari catald-castel~,.castelld-catald 
(Barcelona, Arimany, 1965,535 + 413 ps.) de Miquel 
ARIMANY; Diccionari popular catald-castella (Bar- 
celona, Milla, 1966, 285 ps.); Diccionari prdctic 
castelld-catald. Diccionari prdctic catald-castelld 
(Barcelona, Miquel Arimany, 1968, 224 + 232 ps.); 
Diccionari Mateu catalán-castelhtzo, castellano-catalán 
(Barcelona, Mateu, 1969,683 ps.); Diccionari catala- 
castelld, castelld-cata12 (Barcelona, Edhasa, 1969, 
1.083 ps.) de Jose MIRACLE; Diccionari manual 
castelld-catald. cata~-castelld (Barcelona. Biblogrif, 
1974, 300 + 309 s ), Canigd. Diccionario catalán- 
castellano y c a s t e l ~ ~ o ~ c a t a l ú n  (Barcelona, Ramon 
Sopena, 1975, 880 ps.) de Pere ELIES BUSQCETA; 
Diccionari catald-castelld, castellano-catalú~z (Bar- 
celona, Bruguera, 1980, 544 s.) de Frederic 
LARREuLA; Diccionari catald-custeh i castella-catala 
(Barcelona, Blume, 1981,248 ps.) de Josep M m T É  
VILA; Diccionari esseticial custella-catah, catala-castella 
(Barcelona, Diifora, 1982,285 ps.) de Josep M U N T ~  
VILA; Diccionari rastelid-cataid. (Barcelona, Enci- 
clopedia Catalana, Diputació de Barcelona, 1985, 
1370 ps.); Diccionari catala-castelld (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, Diputacid de Barcelona, 
1987, 1.300  s.); bcabularicatala-cartella (Barcelona, 
Barcino, 1961, 465 ps.) d'Eduard ARTELLS; 
bcabulari castella-catald (Barcelona, Salvat, 1968, 
375 ps.); bcabuhrio  castellano-catalán y catalátz- 
castellano (Barcelona, Salvat, 1970, 376 ps.); 
bcabulari essencial castelld-catala (Barcelona. Selec- 
ta, 1973, 500 ps.) de Josep MI~ACLE;  ~ o c d b u ~ i r i  
castelh-catal& catala-castelld (Barcelona, Biblograf, 
1984. 608 os.). 

29. qaléncii-castelli: Vocabulari castelld- 
valencid. II. bcabulari valencid-castelld. (Valencia, 
Sicania, 1960,222 ps.) de Francesc FERRER PASTOR; 
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nombre important de diccionaris o de vo- 
~abularis.'~ També amb carhcter dual, des 
d'un punt de vista dialectal, Francesc de B. 
Moll publica el Vocabulari mallorqut-caste- 
lb. Amb inclwió de les paraules tQiques de 
Menorca i Eivissa (Palma de Mallorca, Moll, 
1965,326 ps.). 

Altres diccionaris tenen un carhcter 
monodialectal, com ara el Diccionari catala 
de liAlguer (Barcelona, Regina, 1988, 1 180 
ps.) de Josep Sanna, i el Vocabulari 
rossellon2s amb traduccid en catala nomzatiu 
i en fianc2s (Perpinyi, Association Po- 
Iytechnique des Pyrénées Orientales, 1987, 
54 ps.) de Carles Grandó. 

En aquest període continua I'elaboració 
de Iexics i diccionaris de barbarismes, a més 
de la publicació del Vocabulari de barbaris- 
mes (Barcelona, Caixa d'Estalvis de Cata- 
lunya, 198 1, 3 19 ps.) d'Aureli Cortiella, a 
través de dues obres breuc30 Parleu bé el 
catala. I: Vócabulari d'incorreccions (Bar- 
celona, Claret, 1966, 79 ps.) de Ramon 
Caralt i Parleu més bé el catala (Barcelona, 
Claret, 1978, 152 ps.) d 'h toni  Ferret, amb 
la col.laboració de Ramon Caralt i Manuel 
Casanoves. El 1987 apareix el Diccionari 
de barbarismes (Barcelona, De Vecchi-Cap 
Roig, 159 ps.) &Isabel Gimeno. 

L'interes per I'origen, la forrnació i la 

Castellc Diccionari castella-valencid, valencid-castella 
(Valencia, Lisboa Silva, 1977, 1.000 ps.) de R. CASES 
LISBOA i D. PEREZ SILVA; llocabulari valencid-castella 
(Alicante, Instituto &Estudios Alicantinos, 1979,213 
ps.), &A. RAMOS FOLQUES; Vocabulari valencid- 
castelld, castella-valncid (Valencia, Grup d'Acci6 
Valencianista, 1984, 1.000 ps.); Diccionari valencid- 
castelld, castellano-valenciarzo (Barcelona, Fuentes 
edit., 1984, 1.206 ps.) de R. CASES LISBOA i D. 
PEREZ SILVA; Diccionari castella-valencid, valencid- 
castelld (Valencia, Río Turia, 1985, 1.200 ps.), dels 
mateixos autors que I'obra anterior; Diccionari 
diferencial valencid-castelld (Valencia, Recio Alfaro, 
1985, 208 ps.) de C. X. RECIO ALFARO; Diccionari 
Gregal: castella-valencid, valencid-castella (Valencia, 
Gregal, 1987, 508 ps.) de Vicent PASQUAL. 

30. Per a una relació m& completa de tractats 
de barbarismes, tant de caricter lexicografic com 
emmarcats en altres obres, vegeu Gramdtica i 
lexicograja catalanes: Sintesi histbrica d'Albert Rrco 
i Joan SOLA (Valencia, Universitat devalencia, 1995). 

histbria dels mots catalans te en aquesta 
epoca un representant mbim i únic; es trae- 
ta del Diccionari etirnolhgic i cortzplementari 
de la llengua catalana (Barcelona, Curial, 
Caixa de Pensions «La Caixan, 1980-193 l), 
que Joan Coromines desenvolupi en rela- 
ció amb el Iexic catali, després de I'experi- 
encia obtinguda amb el Breve diccionario 
etimológico de la lengua castellarza (Madrid, 
Gredos, 196 1,6  10 ps.), el Diccionari critico 
etimoldgico de la lengua castelhna (Berna 1 
Madrid, 1954-1957, 4 vsls.) i amb el 
Diccionario etimoldgico castellarzo e hispánico 
(Madrid, Gredos, 1980-199 1, 6 vols.), 
aquest darrer en col~laboració amb J. A. 
Pasqual. El Diccionari etimolhgic i compk- 
mentari de la llengua catalana pretén d'exa- 
minar críticament, des dels hmbits etimo- 
Ibgic i histbric, l'evolució formal dels sig- 
nificants a través dels segles i també de re- 
flectir els canvis possibles que poden expe- 
rimentar quant al contingut. 

Els llenguatges d'especialitat són tam- 
bé conreats en I'interval compres entre 
1940 i 1988. Cal esperar, pero, fins al 1968, 
moment en que apareixen obres esparses, 
com ara la Terminologia de la banca> borsa i 
caixes déstalvis. Castella-catala i viceversa 
(Barcelona, Caixa de Pensions, 1968) i el 
Vocabulari terminolbgic de caixes déstalvis, 
castella-catala (Barcelona, Mediterrinia, 
1968, 45 ps.), perque el camp de la ter- 
minologia moderna comenci a prendre un 
cert impuls. Posteriorment, apareixen re- 
culls Iexics no sistemhtics que incideixen 
en un imbit concret de la ciencia o de la 
tecnica. Exemples d'obres d'aquestes ca- 
racterístiques es troben en el Dicciorzari 
délectronica (Barcelona, Pbrtic, 197 1, 197 
ps.) i en el Vocabulari de luminoticnia 
(Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1979) de Lluís Marquet, en el Diccionari 
de comer( exterior (Barcelona, Alba, 1972, 
76 ps.), en el Diccionari t h i c  de Iáutombbil 
(catala-castella, castella-catala) (Barcelona, 
Pbrtic, 1972, 15 1 ps.) de Josep Balbastre, 
en el Glosario de dos mil voces usuales en la 
técnica edz&atoria, con las respectivas voces, 
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etimología, sinonimia y equivalencia en 
alemán, catalán, fiancés, inglés e italiano 
(Barcelona, G. Goli, 1972, 403 ps.) de 
Bonaventura Bassegoda, en el Vocnbukri 
m2dic (catali, castelli. anglks, francks) 
(Barcelona, Academia de Ciencies M&- 
diques, 1974, 265 ps.), en el Vocabzdari 
ndutic (Barcelona, Servei &Offset de Banca 
Catalana, 1977, 39 ps.) de Margarida 
Guardia i Joan Puig, en el Diccionari 
dlnformdtica (Barcelona, Cambra Oficial 
de Cornerc, Indústria i Navegació, 1978, 
2 14 ps.), en el Diccionari de la ciencia i la 
tecnologia nuclears (Barcelona, Edicions 62, 
1379, 316 ps.) d'Antoni Lloret, en el 
Diccionari de lútillatge quimic (Barcelona, 
Institut d'Estudis Catalans, 1977, 60 ps.) 
de Salvador Alegret, en el Diccionarigeneral 
d'herdldica (Barcelona, Edhasa, 1982, 243 
p.) d'Armand de Fluvii o en el Diccionari 
jurídic catalri (Barcelona, 1l.lustre Col.legi 
d'Advocats de Barcelona, 1986,454 ps.). 

Pel que fa als vocabularis bisics, el 1971, 
el Seminari de Didictica del Catali de Rosa 
Sensat elabora el Vocabulari bdsic catald 
infantil i d'adults (Barcelona, Saturno, 
197 1, 63 ps.), que ha servit com a obra de 
referencia en el món de I'ensenyament i en 
la confecció posterior de diccionaris esco- 
lars, diccionaris breus, diccionaris usuals o 
diccionaris essencials. Aquests diccionaris 
s'emparen sovint en llistes dels mots més 
importants &una llengua en relació amb el 
seu ús, amb la finalitat de donar a conkixer 
i de consolidar el vocabulari usual i neces- 
sari per establir una adequada activitat co- 
municativa. 

La voluntat de plasmar la identitat entre 

Diccionari de sinbnims de Manuel Fran- 
quesa (Barcelona, Pbrtic, 1971, 1.234 ps.), 
el d'Albert Jané (Barcelona, Aedos, 1972, 
603 ps.) i d'altres que es van succeirit 
gairebé cada any3' Malgrat aquesta varietat, 
els diccionaris de sinbnirns solen oferir una 
simple enumeració de sinbnims, sense una 
indicació exacta sobre la denotació o 
connotació; en general, no  indiquen 
tampoc ni situacions ni exemples d'ús. 

Per tancar aquest succint panorama des- 
criptiu no es poden deixar d'esmentar els dic- 
cionaris enciclopkdics publicats durant aquest 
període. En aquest tipus de diccionaris sol 
combinar-se la descripció enciclopkdica amb 
la descripció lingüística, ates que tarnbé Shi 
poden incloure indicacions lingüístiques, corn 
ara etimolbgiques, fonetiques, gramaticals, i 
fins i tot estiiístiques. En primer Iloc, cal con- 
signar el Diccionari enciclop2dic (Barcelona, 
Sdvat, 1968-1970,4 v o i ~ m s ) , ~ ~  que consti- 
tueix una reedició actualitzada del Diccionari 
enciclop2dic de h l h p a  catahna, que Sha 
esmentat en el subapartat anterior. En segon 
Iloc, apareix la Gran enciclop2dia catalana 
(Barcelona, Edicions 62 1 Enciclopedia Ca- 
talana, 1970- 1980),33 en 15 volums. En dar- 
rer lloc, cal esmentar el Gran Larowse catala 
(Barcelona, Edicions 62,1990-1997) en deu 
volums i un suplement. 

Després d'aquesta visió general, que 
perrnet de justificar les tendencies lexi- 
cografiques i la tipologia de diccionaris que 
dominen en el període següent, el pas se- 
güent consistiri a desgranar any per any les 
diverses publicacions que s'han editat. Cal 

dos mots, malgrat la inexistencia d'una 31. Cf el Diccionari manual de sinbnims i un- 
tdnims (Barcelona, Biblograf, 1973,335 ps.), el Dic- sinonimia estricta, es manifesta a través dels cionari usual de Sino,1iMS catalans (Barcelona, 

diccionaris de sinbnims, que tenen en Arirnany, 1975, 572 ps.) de Miquel ARIMANY, el 
compte les telacions estructurals presents Diccionari usual de sinhnims catalans (Barcelona, 

Arirnany, 1975, 627 ps.) de J. RASPALL i J .  RIERA 
en el Ikxic &un sistema lingüístic. El primer  SAN^ i el ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i  practic dt sinbnims catalans 
diccionari de sinbnims, perb, no apareix (Barcelona, Arimany, 1979,640 ps.). 

32. El 1976 se'n fa una reedició ampliada en fins l'any 1970; es tracta del Diccionari de 
vuit volurns, e, 1985, en deu, 

sinbnims, idees afins i anthnims (Barcelona, 33. N'a~areixen tres suolements, resoec- 
Teide / ~ ~ ~ í ~ i ~ , - l 9 7 0 ,  $23 ps.) de Santiago tivament, els anys 1983, 1989 1993. una seiona 

reedició en vint-i-quatre volurns es publica del 1986 Pey. A partir d'aleshores es publica el 1989. 
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assenyalar que, en general, els diccionaris 
d'aquest període tenen com a denomina- 
dor comú I'interes per la terminologia i, en 
conseqüencia, la realització de projectes de 
desenvolupament sistemitic en h b i t s  con- 
crets i necessitats f i n ~  aleshores d'uns ter- 
mes normalitzats i genuins, alliberats alho- 
ra de les interferkncies en relació amb el 
castelli i I'anglks. S'aprecia, a més, una se- 
gona tendencia, la reedició i la reimpressió 
d'obres lexicogrifiques ja publicades, 
especialment pel que fa als diccionaris ge- 
neral~ i als diccionaris bilingües. En darrer 
terme, s'observa l'aparició de nous projec- 
tes de diccionaris, com ara el Diccionari de 
pronúncia de Jordi Bruguera, el Diccionari 
invers amb informacid morjoldgica de Joan 
Mascaró i Joaquim Rafe1 i I'aparició de dic- 
cionaris en suport informitic. En són una 
mostra l'H@erdiccionari, el Diccionari de la 
llengua catalana i el Diccionari enciclopedic 
de medicina. 

Lány 1989 

Si el 1988 es tancava amb un saldo de 
vint-i-sis diccionaris, el 1989 en presenta 
una xifra forca més baixa -només set-, 
si es descompten les reedicions i les reim- 
pressions dels diccionaris publicats en els 
anys anteriors. El nombre reduit de publi- 
cacions és també extrapolable a I'edició de 
vocabularis i lexics d'especialitat. 

Durant I'any 1989 s'editen dos diccio- 
naris de temitiques ben diverses: d'una 
banda, el Diccionari Barcanova degeograf;a 
de Catalun~a, dirigit per Maite Arqué i 
Bertran; &una altra, pel que fa a I'estudi 
del Ihxic toponimic, Joan Coromines, 
comptant amb la col~laboració de Joan 
Mascaró Passarius, publica el primer volum 
de I'Onomaticon Cataloniae, dedicat a la 
toponímia antiga de les Illes Balears. El 
conjunt de I'obra, que abasta vuit volums, 
és un recull d'onomistica que compren la 
toponímia i I'antroponímia de tot el do- 
mini lingüístic catali. El primer volum res- 

pon a I'estructura original de I'obra, que 
preveia ordenar els topbnims per irees ge- 
ogrifiques. Una reestructuració en la pre- 
sentació del Ihxic ha cregut més encertat de 
Dresentar els materials iotals en ordenació 
alfabetica, recollint en una mateixa entra- 
da els topbnims que es repeteixen en diver- 
ses regions de Catalunya. 

Centrat en la terminologia esportiva, el 
Diccionari de l'esport catala-castelh, caste- 
Lb-catald d'Enric B'añeres, Manuel de 
Seabra i Ester Bonet, emmarcat també en 
els diccionaris bilingües, constitueix un 
prolegomen dels repertoris lexicogrifics 
dedicats a I'esport, que faran la seva eclosió 
entre els anys 1991 i 1992. 

Pel que fa a I ' h b i t  dels vocabularis, cal 
destacarAel Vocabulari bdic dhrtper a l'esco- 
la d'Antoni Moras, publicat per I'AAPSA 
Rosa Sensat, i el &cabulari comercial, editat 
pel Departament de Cultura de la Generali- 
tat de Catalunya. Aquesta obra, de 63 pigi- 
c s ,  complementa altres vocabularis comer- 
cials que van ser editats entre el 1981 i el 
1986, respectivament, perla Delegació &En- 
senyament Catali Omnium Cultural i pel 
Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencia 
de la Generalitat Valenciana. Les diferknci- 
es entre aquests dos darrers vocabularis són, 
pero, ben ieduides, ates que, en el segon cas, 
es tracta de la versió valenciana del primer. 

En darrer terme, I'apartat dels Iexics 
compren dues publicacions esparses que in- 
cideixen en aspectes ben diferenciats: &una 
banda, el Consell Insular de Menorca pu- 
blica el L2xic dels establiments alimentaris; 
&una altra, la Universitat Polithcnica de 
Catalunya presenta el Lkxic de la ciencia del 
sol: catala, castella,~anc2s, angles, de Jaume 
Porta i Casanellas. 

Lány 1990 

En contrast amb I'any anterior, al llarg 
del 1990 s'incrementa el nombre i la tipo- 
logia dels diccionaris editats. El cbmput 
total arriba a les deu obres. 



En primer Iloc, apareix un nou dic- 
cionari bilingüe: el Diccionari catah-jan- 
cis, fiances-catalh, de Renée Mathieu, edi- 
tat per Miquel Arimany. Es tracta &un dic- 
cionari en format de butxaca, de 134 phgi- 
nes, que es presenta com una nova alterna- 
tiva als diccionaris bilingües catalh-francks 
que s'han esmentat anteriorment. 

En segon Iloc, els diccionaris ortografics 
tenen la finalitat d'indicar la grafia dels 
lemes que els integren i posseeixen, sens 
dubte, una orientació clarament normativa. 
Jordi Bruguera, amb el Diccionari ortogrhjc 
i de pronúncia, introdueix, perb, una 
novetat en relació amb aquest tipus de 
diccionaris, pel fet que incorpora la 
pronúncia de les entrades d'aquest recull, 
que no són sinó els mots del Diccionari de la 
llengua catahna (d'Enciclopedia Catalana), 
amb I'exclusió dels termes cientificottcnics 
que serien més propis de diccionaris 
especialitzats. El Diccionari ortogrhjc i de 
pronúncia, emmarcat en la col.lecció 
Diccionaris complementaris d'Enciclopedia 
Catalana, en la qual s'inclourh també el 
Diccionari dábreviacions que examinarem 
més endavant, esta concebut com una obra 
de consulta destinada a tots els usuaris de 
la llengua -sense uns coneixements 
grarnaticals específics-, que cerquen de 
resoldre d'una manera rhpida els dubtes 
suscitats per I'ortografia i per la pronúncia 
de la varietat esthndard del catalh central. 
Ateses les seves caracteristiques, no inclou 
definicions, perb sí que afegeix la categoria 
gramatical, la separació sil.lhbica i la flexió 
de genere i nombre dels diferents noms i 
adjectius que incorpora. Pel que fa a I'imbit 
verbal, un breu resum gramatical, que 
introdueix diverses qüestions bhsiques de 
carhcter ortogrhfic i flexiu, integra els 
paradigmes modklics de les conjugacions 
considerades regulars i les característiques 
generals que presenten els verbs irregulars, 
a més de d'indicar la conjugació completa, 
juntament amb la forma fonktica cor- 
responent, d'alguns dels models dels verbs 
regulars i irregulars. 

No hauria estat sobrer, perb, que, a més 

dels aspectes introductoris esmentats, 
aquest diccionari hagués inclbs un prehbul 
relacionat amb qüestions ortolbgiques o 
ortokpiques, manifestant la presa de 
decisions en relació amb I'esthdard de la 
varietat central, i incorporant algunes 
observacions com les que apareixen a 
Ehcuci'd i ortologia catalanes (Barcelona, Jonc, 
1986) de Francesc Vallverdú. Seria inte- 
ressant, d'altra banda, que edicions 
posteriors recollissin les decisions preses per 
I'Institut d'Estudis Catalans quant a 
I'esthndard oral.34 

Aquesta obra, com també el Diccionari 
dábreviatures, sorgeix de la base de dades 
informatitzada d'Encic1opedia Catalana, on 
es conserva, es gestiona i Sactualitza el cabal 
lexicogrhfic d'aquesta editorial. Es aquest 
un dels objectius prioritaris dels instituts 
lexicografics moderns: la creació d'un banc 
de dades electrbnic, que congregui la suma 
dels diferents diccionaris particulars que 
s'han desenvolupat i que actualitzi i 
incorpori noves entrades. 

En tercer Iloc, una altra obra inno- 
vadora en lexicografia catalana apareix el 
1990, per bé que el 1985 i el 1988 es 
publicaren sengles diccionaris inversos: es 
tracta del Diccionari catalh invers arnb 
informacid morfolbgica de Joan Mascaró i 
Joaquim Rafel. Aquest repertori, editat per 
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 
discrepa del Diccionari invers de la llengua 
catalana,35 editat per la Universitat 
Autbnoma de Barcelona, i del Diccionari 
i n v e r ~ , ~ ~  editat per Eumo, no solament pel 
que fa a extensió sinó també pel que fa a. 
aspectes estructurals. Bé que Sha considerat 
que els diccionaris inversos tenen un 
precursor en els diccionaris de la rima,37 

34. Institut d'Estudis Catalans. Secció Filo- 
Ibgica, Pro osta per a un esthndard oral de la /lengua 
catalana (f FonPtica) (Barcelona, Institut d'Estudis 
Catalans, 1990). 

35. M. L. MASSO, C. SUBIRATS i P. VASSEUX, 
Diccionari invers de Lz llengua catalana (Bellaterra, 
Universitat Autbnoma de Barcelona, 1985,413 ps.). 

36. M. C. BERNAL, F. CODINA, A. FARGAS i J. 
Ti6, Diccionarz' invers (Vic, Eurno, 1988), 61 ps. 

37. Vegeu HAENSCH, WOLF, ETTINGER i 



Mascaró i Rafel declaren que el Diccionari 
de la rima de F. Ferrer Pastor i J. Giner 
(Valencia, F. Domenech, 1956),38 per posar 
un exemple d'aquesta tipologia, difereix 
dels diccionaris inversos no nomes des d'un 
punt de vista funcional sin6 també des d'un 
punt de vista formal, a tb  que en I'ordenació 
inversa es deixa de banda la vocal tbnica 
del mot. 

Els diccionaris inversos, tot i que 
comparteixen amb els diccionaris con- 
vencional~ I'ordenació alfabetica, es 
caracteritzen per estar ordenats per la 
darrera lletra del mot, amb la qual cosa per 
cercar-n'hi un caldri tenir en com te la 
darrera lletn i no par la primera. k dar 
que aquesta mena de diccionaris omet 
informacions prbpies d'altres compendis 
le~ico~rif ics ,  com ara I'etimologia, les 
accepcions semintiques o la corres- 
pondencia amb una altra Ilengua, pero 
inclou, en contrapartida, la possibilitat de 
dur a terme consultes quant a I'estructura 
derivativa i flexiva dels mots. Així, és senzill 
de localitzar, per exemple, els mots que 
terminen amb un determinat s u f ~ ,  com ara 
-itud, -enga o -ment, i determinar-ne el 
nombre, la distribució i les seves carac- 
terístiques gramaticals, la qual cosa permet 
als especialistes i estudiosos de desenvolupar 
estudis lingüístics específics. 

Malgrat que el tipus més usual de 
diccionaris inversos és I'índex, és a dir, la 
recopilació d'una mera llista de mots, que 
4s el format que apareix en els diccionaris 
esmentats de Massó, Subirats i Vasseux, 
d'una banda, i de Bernal, Codina, Fargas i 
Tió, d'una altra, el Diccionari invers de 
Mascaró i Rafel incorpora també infor- 
mació morfolbgica; en altres mots, la 
caracterització morfolbgica de cada entrada 

formes nominals flexionades (masculí, 
femení, singular o plural) i verbals (auxiliar, 
intransitiu, pronominal i transitiu, a més 
de les indicacions de persona, temps i mode 
i les formes flectives del participi). 

La utilització del diccionari és senzilla. 
Només cal cercar I'acabament &un mot en 
la secció alfabetica en que es divideix aquest 
repertori. Les terminacions verbals estan 
contingudes en un aphndix, així com les 
arrels verbals, que estan classificades en 
quaranta-set grups. Un darrer apendix 
conté un resum estadístic dels caricters 
finals, amb la qual cosa es pst coneixer la 
freqükncia dels tres darrers caricters 
calculada a partir de l'aplicació de dos 
criteris: en primer Iloc, a partir exclu- 
sivament de les entrades del Diccionari 
general de la llenpa catalana, i, en darrer 
Iloc, a partir de totes les formes inflectives 
que generen les entrades del corpus de 
referencia. 

La referkncia al Diccionari general no 
és gratuita, pel fet que el corpus a partir 
del qual Mascaró i Rafel elaboren el 
Diccionari invers 6s el Diccionarigeneral de 
la llengua catalana de Pompeu Fabra 
(Barcelona, Edhasa, 1966, 4a. edició), i 
inclou també I'addenda de la 5a. edició i la 
informació nova apareguda en els apendixs 
de les edicions successives. L'ús dels 
diccionaris inversos esdevé d'importincia 
cabdal en ilengües com el catali, en que la 
sufiiació, la derivació i la composició tenen 
un paper destacable. L'elaboració d'aquest 
diccionari invers s'ha efectuat íntegrament 
amb mitjans informitics, un recurs que el 
mateix Rafe139 ha aplicat en la confecció 
de diccionaris posteriors i que, des del punt 
de vista de la tecnologia, constitueix una 

Ikxica (si es tracta d'uñ adiectiu, adverbi, 
38. Vegeu tamb.4 I'edició de 1980-1981: E FER- article, conjunció, verb, interjecció, RERPASTOR,Diccionaridelari,na(Vaiencia,Fer- 

preposició, pronom, substantiu o si es tracta ,, 1980-19811.2 voIums. 
duna ~ocu«ó) i la introducció de totes les '39. ~ f :  ek. tres volums del Diccionari dc 

frcqü>ncies (Barcelona, Insritut d'Estudis Catalans, 
1996-1998) que es basa en el Corpus Textual 
Informatitzat de la Llengua Catalana, i el futur 

WERNER, td lexicog@aa. D~ la ljn -istica tdrica a la Diccionari del catala contemporani, que actualment 
lexicograjLzprdcdca (Madrid, ~ r e g s ,  1982). es rroba en vies de reaiització. 
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nova orientació que no pot ser obviada en 
la lexicografia contemporania. 

En quart Iloc, Ernest Sabater, en el seu 
Diccionari ideoldgic," parteix dels con- 
ceptes de determinades mattries per oferir 
un recull de 12.000 mots del vocabulari 
usual que presenten una ordenació tematica 
de carhcter associatiu. No es tracta ben bé 
del vocabulari bisic, recopilació que 
formaria part, més aviat, de les obres amb 
aquest nom, sin6 de la selecció del lexic més 
usual aplegat en disset grups ideolbgics, 
com ara el cosmos, l'espai, la terra, els 
accidents geogrifics, la natura, el menjar, 
I'ésser humA, els nuclis de població i les 
comunicacions, la casa, el vestit, la societat, 
el món del treball, etc., que, al seu torn, 
poden dividir-se en seccions o subseccions 
que faciliten la cerca d'un mot o d'un 
conjunt de mots. 

Aquest diccionari inclou un índex 
alfabetic i un vocabulari de barbarismes, i 
introdueix, a més, unes notes sobre mots 
que presenten unes certes particularitats, en 
relació especialment amb vulgarismes, 
col.loquialisines, pronúncia i varietats 
dialectals. El Diccionari ideolbgic té un ús 
didictic i funcional, i esta adrecat espe- 
cialment a professors d'adidts i d'ensenyament 
secundari. 

En cinqut lloc, cal afegir a la llista 
esmentada de I&xics i vocabularis bilingües 
valencid-castellh, el Vocabulari castelld- 
valencid, valencid-castelld de Joan Ramon 
Borras i Rieard Arias. 

En sise Iloc, és remarcable, per la seva 
compleció dins I'Ambit dels diccionaris 
d'especialitat, el Diccionari enciclopkdic de 
medicina (Barcel~na, Enciclopkdia Cata- 
lana, 1990), que conté més de 83.000 
termes i eqiiival&ncies Ikxiques en relació 
amb l'alemaiy, I'angles, el castelli, el frances 
i l'italia. Aquest diccionari es val de la 
iriformació inclosa en 1'EnciclopPdia de 

40. IC1 1985, Xavier ROMEU havia editat tam- 
be un Breu diccionari ideoldgik (Barcelona, Teide, 
1985), adregat essencialment a un públic infantil o a 
escolars d'ensenyament primari i secundari. 

medicina i salut, publicada per Enciclope- 
dia Catalana un any abans. 

En darrer Iloc, la resta d'obres pu- 
blicades el 1990 encaixen dins la tipologia 
dels diccionaris terminolbgics, per bé que 
estan encapcalades amb els termes dic- 
cionari, vocabulari o ltxic; en alguns casos 
incorporen equivalkncies en altres Ilengües. 
Es tracta del Diccionari conceptual de 
IélectrotPcnia: alemany-catald-castella 
&Enrique Ras Oliva, del Vocabulari de 
joieria de Maria Bozzo, publicat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, del Vocabulari de la indústria 
tkxtil, catald-castelld: materials tPxtils, 
preparacid per a la filatura de Josep 
Mumbrú, publicat per la Universitat 
Polit2cnica de Catalunya, i del L2xic bhic 
de la visita mPdica: vocabukzri dequivahncies 
catald-castelld, castelld-catald d'Alfred 
Santacana. 

L'any 1991 

Tots els diccionaris que es publiquen 
durant el 199 1, tret de les noves edicions de 
diccionaris de la Ilengua4' o de diccionaris 
bilingües, són de caracter terminolbgic. La 
xifra és forca elevada: trenta-cinc, que 
compren tant diccionaris com vocabularis 
i l tx i~s .~ '  

Si fins ara aquesta mena de diccionaris 
cobrien llacunes relacionades amb un Am- 

4 1. Com ara les reedicions del Diccionari de la 
[lengua catalana de Santiago ALBERT~ (Barcelona, 
Albertí, 41 1 ps.) o del Diccionaride la lkngua catalana 
(Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1.677 ps.). 

42. Pel ue fa al domini terminolbgic, i com 
s'ha indicar d l a r g  d'aquest treball, sovint s'empren 
indistintament les denominacions 'diccionari', 'Iexic', 
'vocabulari' i 'glossari', els Iímits de les quals, tret de 
I'extensió, no sempre es manifesten d'una manera 
prou clara. Les definicions, d'altra banda, no són prou 
reeixides -$ el Diccionario de lingüfstica de Jean 
Dubois et alii (Madrid, Alianza Editorial, 1979). Els 
diccionaris presenten el lexic &una llengua ordenat 
alfabeticamenr aportant de cada terme un nombre 
determinat d'informacions. Els Iexics comprenen la 
llista de termes usats per un autor, una ciencia o una 
tkcnica; poden presentar també un formar bilingüe 

ue permet la comparanga de les unitats Iexiques de 
iues Ilengües. EL vocabularis, obviant d seu valor en 

Notes 



bit tkcnic o científic concret i sorgien a tra- 
vés d'iniciatives particulars d'institucions 
interessades a normalitzar I'ús &un conjunt 
de mots específics -en són encara un 
exemple el Diccionari de robotica industri- 
al: catald, castella, fiances, angh de Marta 
Blas i Abante i el Diccionari de /empresa 
electrica de Jordi Garcia, Lluís Rius i Ester 
Soler-, el 199 1 i el 1992 són els anys con- 
sagrats als reculls emparats des d'instituci- 
ons diverses que projecten la publicació 
d'una col.lecció de diccionaris -i també 
de vocabularis i Iexics- generats a partir 
de bancs de dades terminolbgics, que te- 
nen I'objectiu de regularinar i recopilar sis- 
temiticament el Iexic i que donen lloc a 
eines terminolbgiques rigoroses i ac- 
tualitzades. 

Així, i arran de la concessió a Barcelona 
de I'organització dels Jocs Olímpics i de la 
imminkncia de la seva celebració, el 
Departament de Cultura de la Generalitat 
i Enciclopedia Catalana, a través del 
TERMCAT, publica la col~lecció ((Diccio- 
naris dels esports», que inclou vint-i-nou 
diccionaris destinats a recollir el Iexic bhic 
o comú dels esports i els termes propis de 
I'olimpisme. L'any 199 1 se'n publiquen 
divuit: el Diccionari d'htpica, el Diccionari 
de basquetbol, el Diccionari de gimndstica, 
el Diccionari de natació, el Diccionari de 
tennis, el Diccionari de voleibol, el Diccionari 
de vela, el Diccionari de piragiiisme, el 
Diccionari de judo, el Diccionari de 
dzandbol, el Diccionari de tir amb arc, el 
Diccionari de tir olimpic, el Diccionari de 
rem, el Diccionari de lluita, el Diccionari 
d'hoquei sobre patins, el Diccionari d'hoquei, 
el Diccionari de bhdminton i el Diccionari 
d'esgrima, la terminologia dels quals no 
tenia precedent en la lexicografia catalana. 

Un altre organisme que intervé ac- 
tivament en I'imbit de la terminologia és 

terminologia lingüística, constitueixen una llista de 
mots i posseeixen - c o m  la resta d'obres esmentades- 
una finalitat pedagbgica. Els glossaris sbn diccionaris 
que ofereixen, en forma de traducció, el sentir d'una 
serie mots (en general, rars o poc coneguts). 

el Servei de Llengua Catalana de la Uni- 
versitat de Barcelona, el qual, el 199 1, ini- 
cia, sota la direcció de M. Teresa Cabré, la 
publicació d'una col.lecció de vocabularis 
emmarcats en el pla de normalització de la 
llengua catalana que duu a terme aquesta 
Universitat i que pretén incidir en tots els 
seus imbits d'actuació. Aquests vocabularis, 
adrecats especialment al Personal d'Ad- 
rninistració i Serveis, abaten tematiques 
diverses, com ara la informitica -el 
Vocabulari de la microinformdtica- o les 
relacions laborals -el Ihcabukri de les 
relacions laborals. Aquest darrer vocabulari 
integra designacions relatives a I'horari, al 
tipus de jornada, a les vacances, al sou, al 
conveni, etc. 

La finalitat d'aquestes publicacions 6s 
resoldre els possibles problemes de Ikxic -i 
paral.lelament la seva plasmació grifica- 
que es poden plantejar en les tasques 
administratives i de gestió. Les carac- 
terístiques comunes que comparteixen una 
bona part d'aquests vocabularis són la 
selecció del lexic bisic de cadascun dels 
temes i el format bilingüe o plurilingüe 
(segons les equivalkncies Iexiques siguin 
catali-castelli, catali-angles o catali- 
castelli-anglks), amb I'additament de notes, 
observacions d'ús, il.lustracions, índexs, i 
formes sinbnimes i fraseologia, en alguns 
casos de caricter opcional, que permeten 
una utilització més adient del vocabulari 
lligat amb cadascuna de  les tasques 
relacionades amb les diverses temitiques. 

Adrecats, en aquest cas, a I'alumnat de 
Filologia, es publiquen, aquest mateix any, 
dos repertoris distints: d'una banda, el 
Vocabulari de la terminologia, editat també 
pel Servei de Llengua Catalana de la 
Universitat de Barcelona, que contempla 
la terminologia com a materia d'estudi i se 
centra plenament en I'activitat termi- 
nogrifica adaptada al món universitari; 
d'una altra, el malaguanyat Joan-Manuel 
Ballesta publica el Diccionari de gramdtica 
generativo-tran$ormacional, que, a més del 
seu caricter lexicogrific, esdevé una guia 
excel.lent de gramitica generativa. 
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Altres vocabularis de caricter heteroge- 
ni, que també consideren les equivalkncies 
del catala amb altres Ilengües, es concreten 
en els imbits següents: el jurídic -Irocabu- 
lari baticpa ah jutjats = Vocabulario bhico 
para los juzgados de Pilar de Broto-; el 
mkdic - Irocabzllari dódontologa: equivalen- 
cies cata& castella, anglts ijancks de Xavier 
Casas-; el Vocabularide laprescripció: eh mots 
i les locucions A n a  recepta &Oriol Casassas 
i Joaquim Ramis; el comer$ -Vocabulari 
de bars i restaurants-bar: cata& castellano, 
fiancais, english, deutsch, editat pel Depar- 
tament de Comer$, Consum i Turisme; 
Vocabulari de comer(: oberts al comer(, oberts 
al món, editat per la Cambra Oficial de 
Comer$, Indústria i Navegació de Bar- 
celona-; l'educatiu -Vocabulari de la 
psicologia del condicionament i de Iápre- 
nentatge, amb indicació de lajieqütncia dtú. 
deh mots i de llurs equivaltncies en anglts de 
Lluís Garcia i Adriana Garau; Irocabulari 
[/P iecursos didactics i procediments educatius 
d'Antoni Moga i Jordi Dolcet-; la 
niitologia -Vocabulari de mitologia de 
Tomas Martínez i Isabel Micó, editat a 
Valencia, a través de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. Una altra 
iniciativa de la Generalitat Valenciana té 
una voluntat de recopilació onomistica; es 
tracta del Vocabulari de noms de oersona. 

Finalment, pel que fa a Ikxics, i per 
tancar les publicacions aparegudes el 199 1, 
cal esmentar el Glossari de corrosió: amb 
equivak\ncies en anglks, alemany, fiancks i 
espanyol, editat per 1'Institut d'Estudis 
Catalans, a cura de J. M. Costa i I? L. 
Cabot. 

L'any 1932 

Al llarg del 1992, el nombre de reculls 
lexicogrifics publicats continua aug- 
mentant i arriba fins als trenta-dos 
diccionaris o Ikxics. La seva tipologia es 
diversifica i abasta diferents imbits:  
diccionaris visuals, diccionaris d'abre- 
viacions, diccionaris bilingües i diccionaris 

o lkxics terminolbgics. 
En primer Iloc, 1'Oxford Photo Dic- 

tionary: anglks-catald constitueix un 
prolegomen dels diccionaris v i s ~ a l s ~ ~  o 
diccionaris d'imatges; en aquest cas, perb, 
de caricter bilingüe. En aquesta mena de 
diccionaris es parteix de la idea d h n  
element que es representa plasticament i es 
busca després el seu significat corresponent. 

D'altra banda, el Diccionari d'abre- 
viacions de Josep M. Mestres i Josefina 
Guillén esdevé un recurs valuós pel que fa 
a les representacions abreujades dels mots, 
la doble finalitat del qual és desxifrar les 
abreviacions que es troben en els textos i 
coneixer I'abreviació corresponent a un mot 
determinat. El diccionari, que distingeix 
entre abreviatures, símbols, i sigles, proposa 
una llista de set mil cinc-centes abreviacions 
ordenades alfabkticament i una llista d'uns 
onze mil termes sense abreujar que remeten 
a I'abreviació corresponent. Hi inclou un 
apkndix de símbols no alfabktics, com ara 
l'alfabet fonktic i els símbols propis de 
l'alquímia, I'astrologia i I'astronomia, la 
meteorologia i la música. El diccionari 
incorpora també les normes basiques 
relatives a 1'ús de les abreviacions, en relació 
amb la formació del plural, I'ús del punt 
final, i hi aplica en tots els casos la regla 
general de les abreviacions, que és fer-les 
tan curtes com sigui possible. S'hi incor- 
poren també informacions sobre les 
abreviatures utilitzades a la resta del domini 
catala (Andorra, el País Valencia, les Illes 
Balears i la Catalunya del Nord). 

Duranr aquest any apareix una nova 
remesa de diccionaris específics, que esta 
centrada especialment en I ' h b i t  de l'esport 
i en I'imbit cientificotkcnic. 

Per que fa a la temitica esportiva, el 

43. Cobra més representativa d'aquest tipus de 
diccionaris és el Diccionari visual DUDEN (Bar- 
celona, Enciclopedia Catalana, 1996), que constitu- 
eix la versió catalana de la quarta edició del 
Bildworterbuch (Mannheim, Bibliographisches 
Institut & F. A. Brockhaus AG, 1994). Aquest 
diccionari preten aclarir els conceptes rnitjangant 
imatges agrupades en onze camps temitics. 

Notes 



TERMCAT, dins el marc de la ((Col-lecció 
Diccionaris dels esports)), publica el 
Diccionari dátletisnte, el Diccionari de 
futbol, el Diccionari de boxa, el Diccionari 
d'halteroplia, el Diccionari de taekwondo, el 
Diccionari depentatló modern, el Diccionari 
de pilota i el Diccionari general dels esports 
olimpics; adoptant el format d'un full 
plegable, edita també el Vocabulari d'hal- 
terofllia. Enciclopedia Catalana publica 
també, dins la temhtica esportiva, el 
Diccionari de beisbol. 

A més de la terminologia centrada en 
els esports, el TERMCAT, dins de la 
col-lecció ((Diccionaris Terminolbgics)), 
edita el Diccionari danatomia, el Diccionari 
dántropologia, el Diccionari d'electro- 
magnetisme, el Diccionari de dibuix tecnic, 
el Diccionari de l in~istica i el Diccionari 
de sociologia. ~ ~ u e s t s  diccionaris tenen 
I'obiectiu d'unificar les denominacions i les 
nocions prbpies de cada especialitat en 
relació amb una terminologia bisica. Els 
destinataris d'aquestes obres són, a més dels 
estudiants i estudiosos de les disci~lines en 
qüestió, els correctors i els traductors, ates 
que inclouen equivalencies en altres 
Ilengües. Els diccionaris d'aquesta col.lecció 
segueixen la metodologia de treball 
establerta pel TERMCAT, la qual té com a 
finalitat darrera sancionar i difondre els 
nous termes, d'acord amb la normativa 
establerta Der 1'Institut d'Estudis Catalans. 

Quant a l'elaboració de diccionaris 
terminolbgics, cal consignar diverses 
iniciatives universitbies. En primer lloc, el 
Servei de Llengua Catalana de la Universitat " 
de Barcelona incorpora nous volums a la 
col.lecció ((Vocabulari per al PAS»: el 
Vocabulari d0jm2ticd4 i el Vocabulari de 
material d'ofrcina. D'una banda, el terme 
ojmhtica, com a contracció de la seqükncia 
((oficina automhtica)), designa el conjunt de 
tecniques i procedimints adrécats a 
automatitzar les tasques d'oficina i el 
Vocabuhri dófimhtica en recopila els termes 

44. L'any 1993 se'n publica una segona edició 
revisada. 

relacionats. D'una altra, el Vocabulari de 
materialdó$cina congrega els elements que 
es troben en les dependencies admi- 
nistratives d'empreses i organitzacions, així 
com els nous materials, mobles, elements 
auxiliars i els suports actuals per procesar, 
emmagatzemar i transmetre la informació. 
En segon Iloc, la Universitat Politkcnica de 
Catalunya publica el Diccionari d'energia 
solar: catala, castella,janc2s, angles de Marta 
de Blas i Jaume Serrasolses i el Diccionari 
de meteorologia: catala 1 castella 1 jancks 1 
angl2s de Jorge Sánchez i Joan Rivera. En 
tercer Iloc, la Universitat Pompeu Fabra 
publica el Vocabulari angl2s-catala de termes 
econbmics de Joaquim Silvestre. En darrer 
lloc, la Universitat d'Alacant publica el 
Vocabuhri comercial: angles - catala - castella 
de Miquel Angel Campos. 

Altres vocabularis i Iexics especialit.zats 
abasten diversos hmbits i disciplines; cal 
consignar el Vocabuhri de psicoandlisi de 
Glbria Callicó, el Vocabulari bhsic de la 
reforma educativa: educació infantil, 
educació primaria, educació secundaria 
obligatoria, editat pel Departament Peda- 
gbgic d'Edeb.6, i el Vocabuhri &Andorra de 
Montse Badia, Rosabel Ganyet i Sergi 
Pérez, publicat pel govern andorrh a través 
de la Conselleria d'Educaci6, Cultura i 
Joventut. 

Pel que fa a I'hmbit dels diccionaris 
bilingües, Enciclopedia Catalana adquireix 
una hegemonia progressiva i publica, en 
relació amb el frances, en una nova edició, 
el Diccionari janc2s-catald. Dictionnaire 
fiancais-catalan de Caries Castellanos i 
Rafael Castellanos; en relació amb I'italih, 
el Diccionari catala-italid. Dizionario 
catalano-italiano de Rossend Arqués; i en 
relació amb el rus, el Diccionari catala-rus 
de Svetlana Bank. D'altra banda, Francesc 
Ferrer Pastor publica el Vocabulari castella- 
valencia i valencia-castella. 

Aquest mateix any es publiquen dos 
diccionaris de temitica específica. Es tracta, 
&una banda, del Diccionari d'histbria de 
Catalunya, dirigit per Jesús Mestre i Campi, 
que pretén, amb un dany divulgador, no 



només recollir una informació ja coneguda 
sinó fer-ne una actualització tot aportant 
els resultats de recerques actuals; d'una altra, 
del Diccionari &Ir catalans &America, dirigit 
per Albert Manent i editat en quatre volums 
l'any que es compleixen cinc-cents anys 
del primer viatge de Colom a America. 
Com indica el seu siibtítol, vol ser una con- 
tribució a un inventari biogrific, toponímic 
i temitic, que pretén d'evocar i refermar 
els vincles que uneixen -i han unit- 
Catalunya i Amkrica. 

Duraiit el 1993, s'incrementael nombre 
de diccionaris bilingües publicats per 
Enciclopkdia Catalana, amb l'aparició del 
Diccionari catala-neerlandes d'Ann Duez i 
Bob de Nijs i del Diccionari llatí-catala, sota 
la direcció d'Antoni Seva, perb disminueix 
lleugerament el nombre total de reculls 
Iexicogrdfics publicats en relació amb el 
1992. De trenta-quatre es passa a vint-i- 
vuit diccionaris i Ikxics. 

Adoptant el suport del futur, almenys 
d'un futur immediat, Enciclopedia Ca- 
talana fa la primera incursió en el món dels 
diccionaris electrbnics a través de 1'Hi- 
perdiccionari catalh-castelh-anglPs en disc 
compacte (CD-ROM). Versió 1 .O (Barce- 
lona, Enciclop2dia Catalana, 1 993).45 
Aquest Hiperdiccionaris'ha elaborat a partir 
del contingut de quatre diccionaris pu- 
blicats per Enciclopedia Catalana: el 
Diccionari de la llengua catalana (3a. edició 
ampliada i actualitzada, 1993), el Diccionari 
ortogr2f;c i de pronúncia (2a. reimpressió 
corregida, 1993), el Diccionari catald- 
cate& (1987) i el Dicciorzari catada-angl2s 
(1986) i de la unió d'aquestes dades ha 

45. El 1989 es va publicar el primer diccionari 
en suport rnagnktic, el CD-ROM Multilingual 
Dictionury Dutabuse (Londres 1 París, Harrap). Ha  
calgut esperar uns iiants anys perquk aquesta 
iniciativa prerigués v j a d a  a Catalunya i també a la 
resta de la Península. 

resultat un diccionari informatitzat, que 
conté 154.548 entrades el contingut de les 
quals es pot consultar aplicant diversos 
criteris que vénen definits pels difererits 
camps que inclou cada entrada, com ara 
I'entrada catalana, la categoria, el nivel1 de 
llenguatge o el contingut de les definicions. 
El resultat és una eina lexicogrifica 
extremament útil que permet de treure un 
rendiment su~er ior  a les mateixes obres 
editades individualment en format paper. 

En relació amb la flexió verbal, han 
aparegut darrerament diversos llibres o 
manuals que, amb una voluntat didictica, 
indiquen la conjugació més o menys 
completa dels verbs catalans, en general, 
seguint un criteri normatiu, i amb la 
voluntat d'establir els verbs modelics a 
partir dels quals es pot conjugar la resta.46 
No  hi havia, perb, en el mercat, un 
diccionari multilingüe dedicat als verbs. 
Jordi Romaguera i Jordi Fortuny amb el 
Diccionari plurilingüe de verbs. Catald- 
angks-espanyol-frnncks contribueixen a 
facilitar la comunicació entre el catali i 
altres Ilengües centrant-se en un imbit 
específic com és el del significat d'un verb, 
i ofereixen els equivalents de les uriitats 
lexiques en uns altres idiomes. El Corpus 
en que es basa aquest recull consta de 7.741 
entrades, que s'identifiquen per I'infinitiu 
del verb catali. Cada entrada conté la 
informació gramatical sobre el verb, les 
seves accepcions i les equival&ncies en les 
Ilengües esmentades. Els diversos índexs 
que tanquen el volum constitueixen eines 

46. El 1972, J. B. XURIGUERA obre aquest re- 
cull de publicacions arnb Els verbs cutahns conjugats 
(Barcelona, Claret). Pel que fa al Principat, ésa partir 
dels anys noranta que sorgeixen iniciatives com- 
plementiries o substitutives, entre altres, La cotzjugucid 
dels uerbs de Josep RUAIX (Moih, Ruaix, 1990), Tvts 
els verbs catalans de Lluis 1-IERNANDEZ SONAI.I 
(Barcelona, Teide, 1993) i Tots els verbs i la sev'z 
conju acid a cura de Jose MELIA (Barcelona, 
!2ncicfop&d;a Cataiana, 1998.  En I'hrnbit vaiencii, 
cal destacar Lnflexid verbal d'Enric VALOR (Valkncia, 
Papers Bhsics 3i4, 1983) i Els verbs vulencia?zs 
(Valencia, Brornera 1 Institut Universitari de Filologia 
Valenciana 1 Generalitat Valenciana, 1995). 

Notes 



complementiries que faciliten la loca- 
lització dels termes. 

D'una altra tipologia i amb una finalitat 
ben distinta, el 1992, apareix el Diccionari 
nacional de la llengua catalana. Aprofitant 
el centenari «de I'inici de l'apostolat»47 de 
Fabra, Josep Miracle, a qui devem un bon 
nombre de diccionaris, apareguts en l'etapa 
immediatament anterior a l'examinada, es 
proposa de culminar l'obra de Fabra a través 
d'un diccionari que, com indica el mateix 
autor en el prbleg, hauria d'haver realitzat 
1'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta 
empresa justifica, sens dubte, el subtítol de 
l'obra, la Darrera i definitiva recopilació de 
la nostra llengua viva feta pel deixeble, 
col.laborador i continuador de lóbra de 
Pompeu Fabra. Amb aquest objectiu, 
Miracle opta per realitzar canvis subs- 
tancial~, tant en relació amb els diccionaris 
contem~oranis com en relació amb les seves 
prbpies propostes lexicografiques. Els canvis 
esmentats suposen de modificar la grafia 
de determinats mots que s'han adaptat a la 
grafia castellana; és el cas, per exemple de 
peceta, en lloc de 'pesseta' o peixeter en lloc 
de 'peixater'. L'autor respecta, d'altra banda, 
els mots autbctons que la llengua col-loquial 
ha substituit per mots foranis, per raó d'una 
voluntat de de~uració del catali. 

Quant als diccionaris terminolbgics, el 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i Curia1 publiquen, dins la 
col.lecció «Terminologies», el Diccionari de 
cartografla de J. M. Panareda, Jaume 
Busqués i J. M. Rabella, i el Diccionari de 
maquinaria agrícola de Robert Martí, que 

re~~ect ivament ,  el Ikxic re- 
lacionat amb I'elaboració i I'anilisi de 
mapes o plinols i el Ikxic més emprat en 
I'explotaci6 agropecuiria. 

Pel que fa a I'imbit de vocabularis, cal 
esmentar, d'una banda, els que ha editat la 
Conselleria d'Educació i Ciencia de la 
Generalitat Valenciana, el Vocabulari 

47. Fa referencia segurament a la publicació de 
la primera obra ramatical de Fabra, Ensayo de 
gramdtica del catafin moderno (Barcelona, L'Aven~, 
1891). 

d'arquitectura, el Vocabulari d'econonzia, el 
Vocabulari denginyeria industrial, el 
Vocabulari d'inforrnhtica, el Voc~zbulnri de 
dret, Vocabulari de fijicn, Ihcabulari de 
matemhtiques; i, d'una altra, els que 
continua publicant el Servei de Llengua 
Catalana de la Universitat de Barcelona, 
adrecats especialment al personal d'admi- 
nistració i serveis, la col.lecció ((Vocabularis 
peral PASv, que penetren en quatre imbits 
nous: la documentacib, I'imbit adminis- 
trativoacademic, I'associacionisme laboral 
i la reprogafia. 

Pel que fa a l'imbit de la documentació, 
el Vocabulari de lagesti6 documentalrespon 
a la necessitat d'ordenar i sistematitzar la 
informació rebuda en un inibit laboral a 
través de la gestió documental, és a dir, de 
la seva selecció, tractament i posterior 
difusió als usuaris. Les tkcniques, les 
operacions i les eines de treball derivades 
d'aquesta gestió són estudiades per les 
disciplines corresponents a la bibliote- 
conomia i a la documentació. Pel que fa a 
I'imbit administrativoacadkmic, en cl 
Vocabulari de la matriculació s'analitzen els 
termes emprats en les processos admi- 
nistratius de matriculació de cursos, dels 
quals participen tant alumnes, personal 
d'administració i serveis com professorar. 
Pel que fa a I'associacionisme laboral, el 
Vocabulari de la previsió social recull els 
termes propis de les mutualitats i s'adreca 
al personal de la Universitat que treballa 
en qüestions relacionades amb les pres- 
tacions assistencials de tipus sanitari, social 
o econbmic derivades de les assegurances 
laborals. Finalment, quant a la reprografia, 
el Vocabulari de reprograja fa referencia als 
termes emprats en les operacions i en els 
processos de cbpia i al conjunt de tkcniques 
relacionades amb la reproducció de 
documents, i inclou tant els sistemes de 
duplicació, que requereixen I'elaboració 
&un clixé (hectografia, multicbpia i offset 
d'oficina) com els de reproducció, que es 
basen en l'acció d'una radiació i no 
necesiten I'elaboració de clixés previs a la 
producció de copies (diazocbpia, elec- 



t:rocbpia, termocbpia, fotocopia). 
Aitres vocabularis que apareixen el 1993 

són el Vocabulari de correus i tel?graj i el 
Vocabulari de la gestió del risc financer, 
publicats, respectivament, per la Comissió 
Obrera Nacional de  Catalunya i pel 
Departament d'Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya. 

Quant  als lexics específics, la Ge- 
neralitat de Catalunva, a través de diversos 

4 .  

departaments, en publica un bon nombre, 
que cobreixen hmbits diversos: d'una 
banda, el Departament d'Indústria i 
Energia, a través del TERMCAT, publica el 
L2xic de ttxtiI i conficció, el LPxic de productes 
alimentaris, el ~ 2 x i c  de maquinaria i 
material elPctrics, el LPxic de begudes i LPxic 
dárts grdfrques i edicid; d'una altra, el 
Departament de Cultura publica' el L2xic 
de menjars xinesos, el L2xic de material 
dbfrcina i el Lhic  catala-angl2s de fhtbol 
america; finalment, el Departament 
&Agricultura, Ramaderia i Pesca publica el 
L2xic de maquinaria agdcola: catala, castelh, 
angRs, fianc2s: basa  en la norma in- 
ternacional ISO 333710 de Carles Bernat, 
Robert Martí i Santiago Planas. 

Altres volums dedicats al Iexic són el 
L2xic d'art de Rosina Lajo i el L2xic ITEC: 
versió 1. O: programa de consulta, correcció i 
traducció del IPxic de la construcció, catala- 
castella i castella-catala, que consisteix en 
un fitxer informatic de consulta editat en 
disquet. 

Lány 1774 

El darrer any que examinem en aquest 
treball experimenta una petita davallada en 
relació amb el nombre de  diccionaris 
publicats, si es comparen les xifres amb les 
del 1993 i del 1992: només una vintena. 

D'una banda, s'incrementa progres- 
sivament el nombre de diccionaris bilingües 
publicats per Enciclopedia Catalana, amb 
el Diccionari catala-suec, i, de l'altra, pel que 
fa als diccionaris generals, la mateixa 
Enciclopedia Catalana edita una nova 

versió lexicogrhfica informatitzada, el 
Diccionari de la llengua catalana en disc 
compacte (CD-ROM): amb traduccions al 
castelki i a  IángIes. Quant a l ' h b i t  científic, 
i adoptant t imbé el suport magnetic, 
Enciclopedia Catalana publica, juntament 
amb I'Academia de Ciencies Mtdiques de 
Catalunya i de Balears, el Diccionari 
enciclop2dic de medicina en disc compacte 
(CD-ROM), dirigit per Oriol Casassas. 

Tornant als diccionaris bilingües, cal 
destacar la nova edició del Catalan Dic- 
tionary. Englúh-Catalan, Catalan-English de 
l'editorial Routledge, destinat a ser una obra 
de referencia per als estudiants d'ambdues 
Ilengües. El diccionari inclou, a més dels " 
termes més usats, dialectalismes, acrbnims 
i abreviacions. La pronúncia de cada 
entrada esta indicada a travds de la seva 
transcripció en Alfabet Fonetic Inter- 
nacional.48 

D'altra banda, el Diccionari europeu: 
catala, alemany, angles, castella, fiancPs, 
italia. editat en format col~leccionable a 
través del diari «Avui», constitueix una 
mostra de diccionari plurilingüe, que 
adopta un format i unes característiques 
que solen ser utilitzades perla premsa com 
a recurs per augmentar el nombre de vendes 
de les publicacions peribdiques. 

Pel que fa als llenguatges d'especialitat, 
el TERMCAT publica, dins la col.lecci6 
~Diccionaris Terminolbgics~, el Diccionnri 
déstadística, el Diccionari de biologia 
cel.lular, el Diccionari de comptabilitat i el 
Diccionari de teoria del coneixernent. El 
Servei de Llengua Catalana de la Universitat 
de Barcelona, reprenent la tradició im- 
  osada els darrers dos anys, i que ha 
mantingut fins ara, publica diversos 
vocabularis que afecten h b i t s  diferents. En 
primer Iloc, pel que fa a la comptabilitat, 
el Vocabulari de comptabilitat pretén de 

48. No sols els diccionaris de pronúncia incor- 
poren aquest alfabet fonhtic. Ara com ara, un bon 
nombre de diccionaris generals, rant monolingües 
com bilingües, indi uen a I'usuari &una llcngua la 
pronúncia correcta zels mors. 

Notes 



sistematitzar el lkxic de caricter comptable 
que apareix en la documentació admi- 
nistrativa i acadkmica generada en I'ambit 
universitari, i també eiaue té relació arnb 
I'organització dels processos comptables en 
general. En segon Iloc, quant a la forma- 
ció, en particular la formació universitaria, 
el Vocabulari de formacid se centra en ltxic 
més usual relacionat arnb els cursos de for- 
mació per al personal d'administració i ser- 
veis de la Universitat de Barcelona. Com- 
pren tant els termes utilitzats en la planifi- 
cació de la formació del ~ersonal com els 
termes relacionats amb la infraestructura. 
els recursos i els materials més utilitzats a 
l'aula. 

El 1994 serveix també perquk el Servei 
de Llengua Catalana, amb la col~laboració 
de diverses comissions de Normalització 
Lingüística de diferents Facultats, publiqui 
uns vocabularis destinats a I'alumnat, que 
tamb6 poden ser útils peral professorat. Es 
tracta de v o ~ a b u l a r i s ~ ~  relacionats arnb 
h b i t s  científics que es corresponen amb 
assignatures de diverses facultats de la 
Universitat de Barcelona. Constitueixen 
reculls bisics dels termes més usats en 

49. Altres vocabularis elaborats per la Comis- 
si6 de Normalització Lingüística de les diverses Fa- 
cultats i publicats pel Sewei de Llengua Catalana de 
la Universitat de Barcelona entre el 1995 i el 1997 
s6n els següents: Vocabulari de dretprocessal: catala- 
castella, 1995; Vocabulari de dretpenal: catala-caste- 
l b ,  1995; Vocabukride dret civil: catala-castella, 1995; 
Vocabulari de dret mercantil: catald$astelld, 1995; 
Vocabulari de dret. Dret internacional públic i dret 
comunitari europeu: catala-castelld, 1995; Vocabulari 
de física. Electromagnetisme: catald-castella, 1995; 
Vocabulari defisica. Mecdnica i ones: catald-castella, 
1995; Vocabulari de flsica. Termodincimica i Fisica 
Estadistica: catala-castelld, 1995; Vocabulari defisica. 
Optica: catala-cartella, 1995; Vocabulari de biologia. 
Biologia cel.lular: catala-castelld, 1995; Vocabulari de 
biologia. Ecologia, 1995; Vocabulari de biologia: 
zoologid, 1995; Vocabulari de biologia. Botdnica: 
catala-cartella, 1995; Vocabulari dEstadtstica: catala- 
cartella, 1996; Vocabulari d'econbmiques. Economia: 
catald-castelld, 1996; Vocabulari d'econbmiques. 
Comptabilitat: catala-castella, 1996; Vocabukri de 
podologia: catalit-casteW, 1997; Vocabulari de 
farmacia. Farmdcia gabncia: cataid-castella, 1997; 
Vocabulari de peda ogia diddctica: catalh-castelld- 
anglPs, 1997; Vocajulari de farmdcia. Nutrició i 
dietPtica: catala-castella-anglPs-fiancis, 1997. 

relació arnb les matkries incloses en el títsl 
del vocabulari. En tots els casos, els formats 
són coincidents, llevat de I'extensió, que pot 
ser variable. D'una banda, el Vocabulari de 
fisica quhntica: catala-catelk? i el Vocabzdari 
de fisica: astronomia i astrojhica: catnlh- 
castellh són fullets plegables que consten 
d'una presentació, d'unes instruccions d'ús 
i d'un recull del Ikxic específic arnb 
l'equivalkncia en castelli, i en alguns casos 
també en anglks; de I'altra, el Vocabulari de 
quimica: catalh-castellh té una quarantena 
de pagines i esti constituyt per un miler de 
termes, seguits d'uns annexos referirs als 
elements químics i a les principals unitats 
fisicoquímiques. Els termes dels vocabularis 
també incorporen les categsries grama- 
tical~, els sinbnims i algunes informacions 
gramaticals d'interts. Finalment, el VB- 
cabulari de matemhtiques: catala, catella, 
angles, arnb gairebé un centenar de pagines, 
té les mateixes pretensions que els vo- 
cabularis anteriors. Els vocabularis es basen, 
en general, en el buidatge de textos bisics 
de les matkries en qüestió. 

Pel que fa a l'imbit de la terminologia 
científica, cal consignar també el volum 
Diccionaris terminolhgics. 1 Biologin, de M. 
Pau Tomas i Gabriel Vicens i Mir, publicat 
per la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport del Govern Balear. 

Quant als vocabularis dialectals, Ernesta 
Sala publica El vocabuhri de Caáaquc's. 

Finalment, i des de I'ambit del Itxie 
d'especialitat, continua manifestant-se, 
com s'ha pogut constatar al llarg dels anys 
anteriors, I'interks de determinats orga- 
nismes institucionals per la terminologia. 
Així, la Generalitar de Catalunya, a través 
del Departament d'Indústria i Energia i 
revisat pel TERMCAT, publica el L2xic de 
productes químics, el Lexic de mobles. Lexic 
de productes del suro i el L2xic de plastics i 
cautxús. 

CONCL USIONS 

L'examen global de les diverses obres 



lexicografiques editades durant el període 
1989-1994 ha permks de constatar el 
desenvoluparnent considerable que expe- 
rimenta la brünca de la lexicografia que se 
centra en la termiriologia. Aquest hmbit 
havia coniptat amb representacions esca- 
dusseres al llarg dels primers quaranta anys 
del segle xx i només va comencar a destacar 
des de mitjan anys setanta. En cap cas, perb, 
mai no havia comptat amb un nombre 
d'obres tan elevat com les que presenta el 
periode examinat. 

La preponderancia d'aquest ambit pot 
justificar-se per tres raons diferents: en 
primer lloc, per condicionaments socio- 
polítícs la posició afavoridora dels quals 
perniet de normalitzar I'ús i la difusió de la 
llengua catalana i, de retruc, incidir en 
I'ambit de la n~rmalització~~' terminolbgica 
a través de la cobertura de buits lexicografics 
que responeri a requeriments concrets dels 
canips específics de la ciencia i de la tkcnica; 
en segon lloc, per condicionaments 
socioculturals, que comporten -pera tota 
llengua normalitzada i normativitzada- 
I'adaptació als rhpids progressos de la 
ciencia i de la tecnologia; en tercer lloc, per 
condicionanients socioeducatius, derivats 
també d'una política lingüística i educativa 
favorables, i que es plasmen en la resolució 
de les necessitats terminolbgiques que 
posseeixen cümps específics com ara la 
traducció o I'ensenyament de Ilengües. 

Les diferents obres que s'han explicitat 
s61i diccionaris específics, vocabularis 
parcials, que registren el vocabulari tecnic 
de determinades materies, com ara els 
espotts, la geologia, la medicina, la química 
o la informktica. Molt sovint tenen un 
caricter bilingüe (en relació arnb el castella 
o amb I'angles) o plurilingüe (en relació 
arnb altres Ilengües). El fet que es tracti de 
termes comparables i que tenen, en general, 
equivalents en altres Ilengües -de fet, el 

50. 6s una realitat que els Ilen uatges d'espe- 
cialirar es troben mancats, en general, fí'una regulaci6, 
per be que requereixen I'ús d'unes formes catalanes 
que bandegin qualsevol influencia forhnia. El terme 
nonnalitmcid 6s usat des d'aquesta perspectiva. 

catala els adopta sovint de Ilengües com ara 
I'angles- permet el seu ús en I'ambit de la 
traducció. 

El que se cerca en el període compres 
entre 1989 i 1994, més enlli de la nor- 
rnalització i estandardització de la Ilengua, 
aconseguida -almenys aparentment- en 
períodes anteriors, a través de la publicació 
de diversos diccionaris generals (el Dic- 
cionarigeneral de Fabra, el Diccionari de la 
llengua catalana d'Encidopedia Catalana i 
altres projectes editorials d'abast menor), 
és cobrir buits lexicografics que responen a 
necessitats terminolbgiques particulars. Es 
constata, en posar en paral-lel aquests dos 
ambits lexicografics -1'elaboració de 
diccionaris normatius (prescriptius o 
preceptius) i de diccionaris terminolb- 
gics-, el creixement més rkpid dels se- 
gons en relació arnb la lentitud arnb que 
avancen els primers quant a la incorpora- 
ció de nous termes, la qual cosa genera la 
presencia i I'ús de mots no admesos pel 
diccionari norrnatiu. Aquest desfasament 
cronolbgic justifica el desenvolupament 
d'iniciatives -no sempre en consonancia 
arnb les institucions que propugnen solu- 
cions normatives- dedicades a elaborar 
Iexics concrets que, en la majoria de ca- 
sos, penetren ampliament en el camp dels 
neologismes. 

Els diccionaris, tant de carhcter general 
com prescriptiu o descriptiu, per bé que 
recullen una selecció representativa del 
vocabulari usual d'una Ilengua, no poden 
ser mai diccionaris exhaustius. Si ho fossin, 
esdevindrien unes eines poc manejables, 
molt costoses, que aviat quedarien des- 
fasades, ates que el vocabulari d'una llengua 
s'enriqueix constantment amb noves 
aportacions. És una realitat que cap 
diccionari, per molt complet que sigui, no 
pot contenir, a causa de limitacions de tipus 
material, la suma dels diferents diccionaris 
especialitzats. A més, si es tracta d'un 
diccionari normatiu, el criteri d'autoritat 
lingüística, combinat arnb un cert grau de 
purisme, frena I'admissió permanent de 
neologismes. Per aquest motiu, els dic- 
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cionaris terminolbgics -elaborats amb uns 
uiteris de caricter objectiu i científic- han 
de ser vistos com un complement als 
diccionaris generals. Aquests repertoris són 
útils no només per als usuaris interessats a 
vencer problemes d'inseguretat termi- 
nolbgica, sinó també per als professionals 
-traductors, filblegs o lexicbgrafs- que 
tenen, amb aquestes obres, materials reals 
per actualitzar els diccionaris. 

Quant als destinataris, la dualitat que 
s'estableix entre el públic general i el públic 
especialitzat és el resultat de l'aparició dels 
llenguatges d'especialitat o tecnolectes, 
motivats per I'evolució dels oficis, de la 
ciencia i de la tecnica. Aquesta ampliació 
del coneixement o de la capacitació tecnica, 
en un camp determinat de l'activitat 
humana, és exclusiu dels parlants que 
posseeixen aquest coneixement i esdevé 
d'interes reduit o nul per als usuaris no 
especialitzats. Els diccionaris terminolbgics, 
doncs, tenen uns destinataris selectes, que 
no coincideixen amb els interessos dels 
compradors de diccionaris generals o 
normatius. Ambdós usuaris comparteixen, 
perb, en alguns casos, el fet de ser reticents 
a qualsevol tipus de canvi. 

És ben conegut que, pel que fa a la 
metodologia, els diccionaris s'han elaborat, 
fins no fa gaire, seguint inkrcies o prenent 
com a base o referent fonts lexicogrifiques 
anteriors, amb la qual cosa no s'actua- 
litzaven els termes, pero sí que se n'actua- 
litzaven els errors. El breu repk ofert en les 
pagines anteriors ja ha insinuat el progrés 
de la lingüística computacional, el desen- 
volupament dels bancs de dades i la utilit- 
zació de la informitica i I'estadística com a 
procediments lexicografics del futur. 

Amb I'aplicació d'aquesta nova meto- 
dologia, la intuició del lexicbgraf donara 
pas a un treball en equip, en el qual els 
diferents col-laboradors s'hauran de posar 
d'acord sobre I'establiment &un deno- 
minador científic comú. Els Corpus -ben 
seleccionats i prou representatius- 
esdevindran el material que alimentara les 
bases de dades l ex i~ogr~ques .  L'analisi es- 

tadística, que permetra determinar l'índex 
de freqühncia d'ús, sera un mktode objec- 
tiu per a la selecció de les entrades del 
diccionari. 

És innegable que els diccionaris respo- 
nen, des dels seus orígens, a necessitats prac- 
tiques motivades per les exigkncies de la 
informació i de la comunicació. Tot i la 
diversitat de tipologies, el seu objectiu és 
clarament pedagbgic, atSs que aporten les 
eines necesshies per facilitar la comunicació 
lingüística a diferents nivells. Amb tot, 
malgrat tractar-se d'objectes culturals, que 
testimonien una societat i una cultura, els 
diccionaris són, sens dubte, productes 
comercials. La lexicografia catalana ha fet 
un pas de gegant en els darrers anys i ha 
generat una euforia editorial destacable tant 
pel que fa a la varietat de diccionaris corn 
als exemplars venuts en cada edició. 
Tanmateix, i a la llum de la revisió 
lexicografica efectuada, es pot parlar de 
I'existkncia de llacunes quant a certes 
tipologies de diccionaris. En particular, 
aquesta absencia es concreta en diccionaris 
de la llengua parlada, que només es podran 
alimentar adequadament a partir d'en- 
registrarnents de converses, i en diccionaris 
d'ús, o específics, com ara diccionaris de 
construcció i rkgim. De  fet, aquestes 
tipologies es concreten en diccionaris 
des~r i~t ius ,~ '  que recolliran la diferenciació 
diatbpica (a travks de la variació dialectal), 
diastritica (a través de la variació originada 
pels diversos grups socials) i diafasica 
(motivada per estils lingüístics i registres 
diferents) i que permetra &estudiar les 
relacions entre els mots i el context on es 
troben inclosos. 

51. Actualmenr es troba en procis d'elabora- 
ci6 un diccionari d'aquesta tipologia. Es tracta del 
projecte del Diccionari deleatalir contem orani, dut a 
terrne er Ioaquirn Rafcl, a travds $e 1'Instirur 
d ' ~ s t u J s  CataIans. 
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IIE CULTURA, Diccionari de pirngiiisme, ((Diccionaris dels esports)) (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1991), 83 ps. 

TEKMCA'~ (Centre de 'rerminologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
»E CIJLTURA, Diccionnri de judo, ((Diccionaris dels esports)) (Barcelona, Enciclopedia 
Catalana, 1991), 1 17 ps. 

TERMC:A'I' (Centre de Terminologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
DE CULTURA, Diccionari cle d'hnndbol, ((Diccionaris dels esports)) (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 199 l ) ,  88 ps. 

~'ERMCAT (Centre de 'firminologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
DE'. CULTURA, Diccionnri de de tir amb are, ((Diccionaris dels ,esports» (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1991), 83 ps. 

TERMCAT (centre de ?erminologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
IIE CULTURA, Diccionari de tir olímpic, ~Diccionaris dels esports)) (Barcelona, 
Rncielspkdia Catalana, 199 l), 98 ps. 



TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
DE CULTURA, Diccionari de rem, ((Diccionaris dels esportsv (Barcelona, Enciclopedia 
Catalana, 1991), 101 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARIAMENI' 
DE CULTURA, Diccionari de h i t a ,  «Diccionaris dels esports)) (Barcelona, Enciclopedia 
Catalana, 1991), 85 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
DE CULTURA, Diccionari d'hoquei sobrepatins, ((Diccionaris dels esports)) (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 199 l) ,  83 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
DE CULTURA, Diccionari d'hoquei, ((Diccionaris dels esportsn (Barcelona, Enciclopedia 
Catalana, 1991), 89 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, K)EPAR'IAMEN'I' 
DE CULTURA, Diccionari de bddminton, ((Diccionaris dels esports)) (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 199 l) ,  83 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT 
DE CULTURA, Diccionari d;Saltero$'/ia, ((Diccionaris dels esports» (Barcelona, 
Enciclopedia Catalana, 1992), 7 1 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, BEPARTAMENT 
DE CULTURA, Diccionari general dels esports olímpics, ((Diccionaris dels esportsn 
(Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1992), 302 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia) / GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENI' 
DE CULTURA, Diccionari &esgrima, ((Diccionaris dels esports)) (Barcelona, Enciclopedia 
Catalana, 1991), 107 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari dtznatomia, ((Diccionaris terminolbgics)) 
(Barcelona, Fundació Barcelona, 1992), 435 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari dántropologia, «Diccionaris 
terrninolbgics)) (Barcelona, Fundació Barcelona, 1992), 153 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari délectromagnetisme, ((Diccionaris 
terrninolbgics» (Barcelona, Fundació Barcelona, Institut d'Estudis Universitaris Josep 
Trueta, 1992), 135 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari &estadística, ~Diccionaris terminolbgics» 
(Barcelona, Fundació Barcelona, 1994), 98 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari de biologia cel.lular, «Diccionarís 
terrninolbgics)) (Barcelona, Fundació Barcelona, 1994), 197 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari de comptabilitat, ((Diccionaris 
terrninolbgicsn (Barcelona, Fundació Barcelona, 1994), 165 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari de dibuix tecnic, «Diccionaris 
terrninolbgics)) (Barcelona, Fundació Barcelona, Institut d'Estudis Universitaris Josep 
Trueta, 1992), 133 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari defitbol, ((Diccionaris dels esportsv 
(Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1992), 96 ps. 

TERMCAT (Centre de Terrninologia), Diccionari de lingüística, ((Diccionaris terrnino1bgic.s~ 
(Barcelona, Fundació Barcelona, Institut d'Estudis Universitaris Josep Trueta, 1992), 
219 ps. 

TERMCAT (Centre de Terminologia), Dircionan soriohgia, ((Diccionaris terrninolbgics)) (Bar- 
celona, Fundació Barcelona, Institut d'ktudis Universitaris Josep Trueta, 1992), 95 ps. 

TERMCAT (Centre de Terminologia), Diccionari de Teoria del coneixement, «Col.lecció 
Diccionaris terrninolbgicsn (Barcelona, Fundació Barcelona, 1994), 112 ps. 
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TOMAS PALMER, M. PAU i Vicens i MIR, Gabriel, Diccionaris terminologics. 1 Biologia 
(Palma de Mallorca, Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 1994), 
233 ps. 

1 1. Diccionaris d'onornAstica 
COROMINES, Joan, Onomasticon Cataloniae (Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Caixa 

de Pensions "La Caixa", 1989-1997), 8 volums. 

12. Altres diccionaris 
MANENT, Albert (dir.), Diccionari dels catalans JAmtrica (Barcelona, Comissió America 

i Catalunya 1992, Generalitat de Catalunya, 1992), 802 ps. 

Vocabularis 
ARDID I BORRAS, Rosa; MATA I CLAVELL, Carles; ROMERO I BELTRAN, Josep, Vocabukri 

Atillatge de cuina i menjador (Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, 1988), 70 ps. 

BADIA GOMIS, Montse; GANYET SOL& Rosabel; PÉREZ OROBITG, Sergi, Vocabukzri 
di4ndorra (Andorra laVella, Assessorament Lingüistic, Conselleria d'Educaci6, Cultura 
i Joventut, Govern &Andorra, 1992), 149 ps. 

BATLLORI, Maria del Mar [et al.], Vocabulari de quzínica: catald-castelki (Barcelona, 
Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1994), 40 ps. 

BORRAS HERNANDIS, Joan Ramon; ARIAS RAMON, Ricard [amb la col.laboraci6 de], 
Vocabulari castella-valencid, valencid-castella (Barcelona, Biblograf, 1990), 235 ps. 

BOZLO I DURAN, Maria, Vocabulari de joieria (Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, 1990), 58 ps. 

BRO'I-O I RIBAS, Pilar de, Vocabulari bhic per als jutjats = Vocabulario básico para los 
juzgados (Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció 
General de Relacions amb l'Administració de Justícia, 1991), 131 ps. 

CABIROL, Lluís; LON, Anna; OBRADO, Eduard, Vocabulari d'astronomia i astrojsica: cataki- 
castelki (Barcelona, Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1994), 1 
fullet pleg. 

CARIKOL, Lluís; LON, Anna; OBRADO, Eduard, Vocabulari de jsica qudntica: catala- 
crlstella (Barcelona, Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1994), 1 
fullet pleg. 

CABIROL, Lluís; LON, Anna; OBRADO, Eduard, lrocabulari defsica: astronomia i astrofiica: 
catala-casteki (Barcelona, Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1994), 
1 fullet pleg. 

CABG I CASTELLV~, M. Teresa (dir.), Vocabulari de la microinformdtica (Barcelona, Servei 
de Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1991), 129 ps. 

CABRE 1 CAS~ELI.V~, M. Teresa (dir.), lrocabulari de les relacions laborals (Barcelona, Servei 
de Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1991), 103 ps. 

CABRÉ I CASTELLV~, M. Teresa (dir.), Vocabulari de material d'ojcina (Barcelona, Servei 
de Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1992), 89 ps. 

CABRÉ 1 CASTIXLV~, M. Teresa (dir.), lrocabukzri de reprograja, (Barcelona, Servei de 
I.leng~ia Catalana, Universitat de Barcelona, 1993), 61 ps. 

CABKE I (:ASTEI,I.VÍ, M. Teresa (dir.), Vocabulari d'ojmdtica (Barcelona, Servei de Llengua 
Catalana, Utiiversitat de Barcelona, 1992), 78 ps. 

CABRÉ I CASTEI.LV~, M. Teresa (dir.), lrocabukzri d'ojmdtica (Barcelona, Servei de Llengua 
Catalana, Universitat de Barcelona, 1993, 2a ed., rev.), 74 ps. 

Notes 



CABRÉ I CASTELLV~, M. Teresa (dir.), Vocabulari de comptabilitat (Barcelona, Servei de 
Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1994), 94 ps. 

CABRÉ I CASTELLVÍ, M. Teresa (dir.), Vocabulari deformacid (Barcelona, Servei de Llengua 
Catalana, Universitat de Barcelona, 1994), 82 ps. 

CABRG I CASTELLV~, M. Teresa (dir.), Vocabulari de lagestid documental (Barcelona, Servei 
de Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1993), 84 ps. 

CABRG I CASTELLV~, M. Teresa (dir.), Vocabulari de la matriculacid (Barcelona, Servei de 
Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1993), 93 ps. 

CABRÉ I CASTELLY~, M. Teresa (dir.), Vocabulari de laprevisiósocial (Barcelona, Servei de 
Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1993), 8 1 ps. 

CABRÉ I CASTELLVÍ, M. Teresa (dir.), Vocabulari de la terminologia (Barcelona, Servei de 
Llengua Catalana, Universitat de Barcelona, 1991), 57 ps. 

CALLIC~ I CANTALEJO, Gloria, Vocabulari depsicoandlisi, ((Psicología y educación)), 25 
(Barcelona, EUB, 1992), 164 ps. 

CAMBRA OFICIAL DE COMERC, INDÚSTRIA 1 NAVEGACI~ DE BARCELONA, Vocabuldri 
de comerc: oberts alcomerc, oberts al mdn (Barcelona, Cambra de Comer5 de Barcelona, 
Cambra Oficial de Comerc, Indústria i Navegació de Barcelona, 1991), 279 ps. 

CAMPOS PARDILLOS, Miquel Angel, Vocabulari comercial: angles - catala - castella (Aiacant, 
Universitat &Alacant. Departament de Filologia Anglesa, 1992), 108 ps. 

CASAS I ESTIVALES, X. (dir.), Vocabulari d'odontologia: equiualkncies catala, castelki, angl2s 
ipanc2s (Barcelona, Doyma, 1991), 384 ps. 

CASASSAS, Oriol; RAMIS I CORIS, Joaquim, Vocabulari de la prescripcid: els mots i les 
locucions dúna recepta (Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat 
i Seguretat Social, 199 l), 77 ps. 

COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA, Vocabulari de correus i telkgraf; (Barcelona, 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, 1993), 20 ps. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA, Vocabulari dárquitectura (Valencia, Conselleria 
d'Educació i Ciencia, Colomar Editors, 1993), 63 ps. 

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CIENCIA, Vocabulari déconomia (Valencia, Conselleria 
d'Educaci6 i Ciencia, Colomar Editors, 1993), 62 ps. 

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CIENCIA, Vocabulari dénginyeria industrial (Valencia, 
Conselleria d'Educaci6 i Ciencia, Colomar Editors, 1993), 63 ps. 

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CIENCIA, Vocabulari de dret (Valencia, Conselleria 
d'Educació i Ciencia, Colomar Editors, 1993), 63 ps. 

DEPARTAMENT DE COMERC, CONSUM 1 TURISME, Vocabulari de bars i restaurants-bar: 
catald, castellano, francais, english, deutsch (Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
Departament de Comer$, Consum i Turisme, 1991), 63 ps. 

DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, Vocabulari comercial 
(Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989), 63 ps. 

DEPARTAMENT PEDAGOGIC D'EDEBÉ, Vocabulari bdsic de la reforma educativa: educacid 
infantil, educacióprimhria, educacid secunhria obligatoria (Barcelona, Edebé, 1992), 
17 ps. 

FERRER PASTOR, Francesc, Vocabulari castella-valencid i valencih-castelki (Valencia, 10 
denes, 1992), 1075 ps. 

FERRO, Xavier; SENAR, Marc, Vocabulari de matemdtiques: catala, castella, angks (Barcelona, 
Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1994), 92 ps. 

GARCIA I SEVILLA, Lluís; GARAU I FLORIT, Adriana, Vocabulari de la psicologia del 
condicionament i de láprenentatge, amb indicacid de la fieqükncia d'ús dels mots i de 
llurs equiualkncies en angles (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1991), 109 ps. 
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GENERALITA?' VALENCIANA, Vocabuhri defisica (Valencia, Generalitat Valenciana, Co- 
lomar Editors, 1993), 74 ps. 

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D'EDUCACIO I CIENCIA, Vocabulari de 
mtztemhtiques (Valencia, Generalitat Valenciana, Colomar editors, 1993), 78 ps. 

GENERALITAT VAIENCIANA. CONSELLERIA D'EDUCACIO I CIENCIA, Vocabulari de noms 
depersona (Valencia, Generalitat Valenciana, 1991), 90 ps. 

IBORRA, Rafael, Vocabulari d'informhtica (Valtncia, Conselleria d'Educació i Ciencia, 
Colomar Editors, 1993). 

MART~NEZ I ROMERO, Tomas; M I C ~  I CATALA, Isabel, Vocabulari de mitologia (Valencia, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 1991), 166 ps. 

MOGA I FERR~S, Antoni; DOLCET I LLAVERIA, Jordi, Vocabulari de recursos didactics i 
procediments educatius (Barcelona, La Llar del Llibre, 1991), 201 ps. 

MORAS, Antoni, Vocabulari bhic d'artper a l'escokz, ((Dossiers 40)) (Barcelona, A.A.P.S.A. 
Rosa Sensat, 1989), 86 ps. 

MUMRRÚ I ~ O R T A ,  Josep [et a l ] ,  Vocabulari de la indústria textil, catala-castella: materiah 
textih, preparació per a la jlatura, jlatura (Barcelona, Universitat Politecnica de 
Catalunya, Servei de Llengües i Terminologia, 1990), 70 ps. 

SALA, Ernesta, El Vocabulari de Cadaquis (Barcelona, Parsifal, 1994), 143 ps. 
SILVESTRE I BENACH, Joaquim, Vocabulari anglPs-catala de termes econbmics (Barcelona, 

Universitat Pompeu Fabra, 1992), 46 ps. 
TERMCAT (Centre de Terminologia), Vocabulari d'balterofllia (Barcelona, Generalitat de 

Catalunya. Departament de Cultura, Termcat, 1992), 1 full plegable. 
URGELI. I XAIVls6, M. Dolors; DURAN I TORT, Carola, Vocabulari de la gestió del risc 

jnancer (Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances, 
1993), 32 ps. 

Lexics i glossaris 
BERNAT 1 JUANOS, Caries; MART~ FERRAR, Robert; PLANAS 1 DE h/lARTf, Santiago, Lexic 

de maquinaria agficola: catala, castella, anglks, fiancks: basat en la norma internacional 
ISO 3339/0 (Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, 1993), 122 ps. 

CONSELL INSUIAR DE MENORCA, Lhxic deh establiments alimentarir, ((Lexic)), núm. 1 
(MaB, Consell Insular de Menorca, 1989), 36 ps. 

C O ~ A ,  J. M.; CABOT, P. L. (edició a cura de), Glossari de corrosid: amb equivalhncies en 
angles, alemany, fianchs i espanyol, « Monografies de les seccions de cikncies)) (Barcelona, 
Institut d'Estudis Catalans, 1991), 239 ps. 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA 1 ENERGIA, L2xic depkistics 
i cautxús, «La Indústria a Catalunya)) (Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
Departament d'Indústria i Energia, 1994), 50 ps. 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA, Lexic de materialdhjcina, 
(Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1993), 1 full plegable. 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA, Lhxic de menjars xinesos, 
((Cultura. Política lingüística)) (Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, 1993), 22 ps. 

GINER 1 ROURICH, Matilde, L2xic deh ojcis dárt (Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, 1988), 163 ps. 

GQVERN D'ANDORRA. CQNSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA, Lexic de restaurants = 
Lkxico de restaurantes = Lexique de restaurants (Andorra la Vella, Govern &Andorra. 
Conselleria d'Educació i Cultura. Assessorament lingüístic, 1988), 80 ps. + 1 f. pleg. 


