de Deu per una empresa editorial. nostrallenguanacionalieS,pertant,
sin6 redactat responsablement pels respectabilissima. i que, perque ho
membres de la Cecció Filolbgica de 6s. l'hem de voier com mes depuraI'lnstitut. Entesos. Perb anem a da millor. sense cap necessitat
pams: quin ha de ser el diccionari d'empastifar-la amb aqueiis centeoficial,el dedebhelque faciautori- narsdecastellanismesidebarbaristat, el per antonom2sia Diccionari m s que els redemptors de darrera
de I'lnstitut d'Estudis Catalans? El hora hi han volgut incorporar. Així
que lhgicament hadeserel resultat éscomfestejammdorelsl25anys
de l'arreplega i dels estudis que del naixement de Pornpeu Fabra.
d'una vuitantena d'anys en@
I'lnstitut ha d'haver fet tant com a
cnnseqiiencia del dmpullament de
ELS NEOLOGISMES
les creacions literkries com d e
EN EL
I'examen de les distintes maneres
ACTUAL
dels parlars comarcals? O bé aquel1
delscinqiianta milions de motsque
diu que se'n dirh Diccionari del caid cilsrllar i cirp.rt(~i~,,,,)
talhcontemporani i quesegonsconveni del 1988 han de fer i de pagar *vui en dia. percausa de la rdpida
~ ~ l ~ , ~ ~ t uevolució
~ i ~ científica
l ~ i ~ i icultural
~ ~ ~de. la
rio?~encarapoaeraquellalheque societat, s'inhodueixen en el catalk
no es podra acabar mai, cada any paraules
a un ritme que, fins
afegint un nousuplementdefalse- fa Pa' temPs, era
La
Par! d'aquests neolobismes
jaments al Diccionari Fahra? O tal
vegada es aactara
alhe que SOn moh tbcnics, usatssolament en
,,,,ldr~donar cateeoria cofirialitat
un camp concret de la ciencia. N'hi
a .i<lUt,lla>anilaii; carñlnnucii,te- ha molls d'iltres. perh, que han as.IJ~,.,briilnica
criiiii,,i~J a S'>lll .in usjieneral~i/atenheIagrnr
coure eii aquella paella que
el del carrer. El quesembla clarhs que
~~slip]emeiit.~
del ,990~
sé cal establir q~iinsd'aquells neole
absolutamentres.Queels elements gismes han d'ésser admesos en el
responsables
facii1 la hia, i d e futur diccionari d e l'lnstitut
resultes. ]'elecdó. pero. oer yamor d'ESudisCatalansiquinsalhess6n
deDC.uidetotsclsants!,quelafacin possiblement el fruit d'una moda i,
sempreseguintlaconsipa iel mes- per tant, no acabaran per generalittratge de Pompeu Fabra, consigna i zar-se. Al meu entendre. hi hauria
eiisenyaments encaminats.com tots d'haver uns criteris clars que persabrm i com I'lnstitut d'EshidisCa- metessin dedecidir a partir dequin
talans sap més rliie tots els catalans momentcal incorporar una paraula
plegats, a depurar i a nacinnalitzar nova i, alhora, que en5 indiquin
Ianristra Ilenirua. vestidaa lacataia- quinaesmptura hem d'adoptar per
Tia i no disfressada amb 1- mil~ors a aquest mot, a fi que sigui respectuosa amb el geni de la Ilengua.
gales de la forasteria".
Aquest és el repte m& important
I bi.: ara jo voldria que I X u eIls que tenim per tal queel catalh esdeil.luminés tots. els de dalt i els de vingui una llenpa actualitzada i
baix. Voldria, sobretot. que els in- amb un futurbn]lant.
disciplinats antifabristes d'ara frsde consci&nc,a, que No cal dir que la Ilista de neologis
sin
cosa en
deixessin de banda la superbiosa mes k enorme. Per la
vanitat, i s'adonessin que la nostra a w s t b r e ~article solament en
llenguanoespasverinosa,quePom- VeUrem una !Jetita mostrar la malo=
de dues pupeu Fabra tcnia tota la raó del m6n partdels quals 6s
deja que el catala es la blicacions penhdiqus ("El Punt" i
quan
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YA~)illurssupIemmh~'P~cia"o1"'Avui Diumenge'). Em limito a citar-los. malgrat que en algun
caselcomentan~obrrl'ori~eniforma o formes possibles dels mocs
podria esser un esbdimolt interessant. Classificare els neologismes
en diferentsgrups, segons I'origen:

A'@'ns corresponen al nom
d'una marca comercial rahing
(Punt 2-391).*(Avui
167-91), hnmhgs (Avui 15-9-88),
dudgx (Avui 25-12-88)
2.- Un alhe gmp. el formarien
aquells neologismes que s6n cultismesfomatspercompsici6de
dos elements:
(Avui,
16-1-92)-(Punt
11-588). oxuiotpraoia(Punt24-1-88),
(Punt 18-11-90),
(Avui7-6-91),pis.&
-(Av"¡
17-1-83).
-(Presencia
niim,836), d
.
m ( P u n t 27-4-88)

m

3.- Uns altres neologismes 5611
aquellsqiiesimplem~~iit
sOn fruit
d'uii lec ~iiiguisricdcI'esript<lr1
I'ús deis quals dificilment es generalitzara:m&~uA&(Avui5
12-90),p a ü h d s k ( A v u i 13119 U ) , ~ [ P r e s h c i núm.
a
981). rntnn)iaL(LluisPayrat6),...
4.- Un alhe gmp important de
nmlogismesprové deles onomatopeies, enalgun casintroduides
a través de I'anglhs: cha-cha-cha
(Avui 1 4 - 1 0 - 8 8 ) , ~ ( P u n18-1t
88). Snift(Avui 21-10-83)...
5.- T a m k m d t sovint, el neologisme apareix per I'elisió d'un
elrment: videoclip > rlip(Avui52-92); fer la pilota > a ( P u n t
18-8-91);busca persones > &
(runt 114-91); estar o donar de
baka > h ( A v u i 16-1-88);cursa conharellotge > mnkadh@
(Avui 7-9-88); discoteca > disra
(Punt 16a-88);forndemimwnes
> micra>nes: galeta mana >
ti& la variant de la carretera > la
(Punt 16-1-88) vehicle tot
terreny > tot[Avui 29-1-

LINGUISTICA
88)... En molts d'aquests neolo
gismes, I'elisih d'un element implica el canvi de categoria morfo
Ihgica, habitualment passant
d'adjectiu a nom: gasolina super
> a g e t ( E I Punt 27-10-90);espectaclemusical > m u i d ( A v u i 131-88)...

ELS TEXTOS DEL
TEATRE 1 DEL
CINEMA 1 LA
MANERA DE DIRLOS

dialectal a lanasalització, sin6al fet
que les persones s'hi agraden.

Sorprhn que les mostres del mal
gust siguin a gratcient. 1 és que a
part el concepte d e correccih i
d'inconecció envers la gramhtica, o
la procudia, si voleu.hihaelde1 que
6s o no correcte artisticarnent. Te6.- També hi ha alguns casos
nim proves constants d e
R.V. Gras
d'aparició dennusgentilicis: h
l'arbihanetat amb quP hacten la
El discurs oral pot invalidar el text. llengua els qui no la valoren enllh
cehauta (Avui 30-1-92),
m[pnrtc-riqueny deNovaYork] i no solament perque I'entonacih delacomunicacióprimhria ni tenen
(Avui20-11-YI),nicas[Nicaragua] potsugg~relconharidelquediuen gens de sensibilitat per als sons.
(Punt 17-U-Un),fr
[els de les paraules; em refereixo a tots els
altres trets proshdics, lingüistics o Pel que fa als textos teatrals. si c o
la franja d'AragG2-1-89),
no. que són anormals. eshidents o men+vem perla tragedia grega en
mess3xiiAvui 21-11-90) ...
sorprenents. que ens disheuen, i la traducciódeRiba,veuríemqueel
Evidenhnent,ensoblidem demolts esdevenen més importants que el nivel1 d'aquestes obres obligaria el
altres a- u p. s , entre ells un de molt text mateix.
director a esser molt exieent en
ampli, pcrh crcc que shn mereixeI'elocució. Abans de 1'esh;di dratant pel rertoton la proiffcih profssional matúgic del text hi hauria de fer el
dors d'un estudi a
nombrecom per la complexitatque de la veu. el volom, l'entorn.afavo- del IPxic, de la sintaxi... i de les
reixen I'atcncií, en la forma com al.lusions al camp de la mitologia
en presenta I'adopcih.
sona el text, els encrrts i els desenper asseyrar-se que els actors diA part d'aixo, ens trobem amb al- certsprenenrelleu.Hihadificu1tats
rien exactamente1ques'hi hadedir
guiis problemes sobre la forma que en lesneutresqueun actornodeixai com cal dir-ho.
han d'adoptar aqucsts iious miits. ra perccbresi no hadecridar fortun
Es molt frequent que els escriptorsi personatge: "Cenyor!" Recentment, Qualsevol descuit posana en perill
penodistes dubtui cntrc m6s d'una en les composicions catalanes, els la "histhria" i, el més important. la
forma a I'liora d'emprar-los. Tenim cantants fan I'efecte d'haver estu- manera com la histbria 6s contada,
algunscasosmoltcuriosos,compcr diat en escoleson no han previst les el gaudi de I'estil, el ritme, la melo
9- nrressitats del catalh, perh tarnpoc dia, els girs, les paraules. Els direcexemple el mot -(Aviii
8-51), que habitualmeiit en la Ilen- lesdel frances!Nosecnm resnldran turs del teatre anomenat "de text"
y a oral és conegut per ~QEX&%L i els acabaments de moltes frases de sesolenadoiiar dela fragilitatdeles
quenoconsta en cap diccionarinor- I'operisticaqueesposaenescenacn paraules quan passen d'escrites a
matiu. Méscasos cc~nflictiussóne una Ilengua en que hi ha mudes tsserpronunciades;deuserperaixb
r;2nel(Avui 9-2-91). =(Aviii
que. tanmateixsunen i quesón una que Eunpides, en la traducció d e
9-3-88) o sci3mer (Punt 6-11-50); de les ncuhes que sota noms diver- iüba no el sentim!
nar(Punt 14-1-HH)o&(Punt IR- sos hnbern a Europa. Convertiran
1-88);chur>a-chuos(l'iint 10-8-88)ri una vocal inchmoda en una alha? La dificultat de comprendre mots
desconeguts o que van lligats a as(Avui 19-Y-91); smff Faricii el ridicul. Perh en catalh. ia
,
sumptesmoltallunyats de la nostra
(A;.ui 21~1[1-88)n d ( A v u i 10-3- nu ve d'aquí ...
quotidianitat no és insuperable; hi
91); 1 tr' (Aviii 17-3-91) 0 e
831);b
El teahe i el cinema encara no gale- ha I
"
' de ~I'elocució (suti^.^^^^^) o
3. gen d'un het tan poc afavoridor bratllo encanteri pel que en origen
com la nasalitatque sentim en certs vol dir). Em refereixo a aquella ela3.91),,. rer tant, des
qU1S'OCUPende la boracih concreta dels mots i de les
qiiraquestsmots tenenunúsgcne- nOtiCi"s.
relacih
de
la
sxiologia
amb la Ilen- frases que els bons actors coneixen i
sena bo d.cstablir quina
gua,potserja tenenclassificataquest ouecnnsisteixa"formarr'laoaraula
la forma més adroiiada.
2~
frnomen i amb el nom que conti- perquees faci visible; d'unamanera
Tunt dr bnque LLENGLIA NACIO- nuarh a la llistadelsparlars que han u aitra coincideixen amb i'escola d e
NAL ronfribucixi a portar u fermv caracteritzat un sector manifasser la Sprachgestaltung.
aqueslu tusca.
de la ciutat. Tothom es pot adonar
En unalheexhem deladesplegada
que el parlar denasal qualem refereixo no depen de cap tendencia de textos, hi trobaríemelsdel teatre,
si fa no fa, de boulevard, com els
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