
que ha obligat I'equip de redacció a des angleses s'inclou la transcripció periencia docent (lexicografs. profes- 
filar rnolt prirn en les traduccions. fonetica. sors universitaris i d'ensenyarnent se- 
Quan es tradueix en un context es El diccionari ha estat dirigit des cundari, especialistez en normalització 
quan horn s'adona que les solucions d'Oxford per un jove filoleg barceloni. lingüistica i en terminologia . ) .  
a rnitges no són solucions bones. Rafel Alarcon, establert, des de fa El Richrnond Studentk Dictionary 

Cobra consta tarnbe de setze pa- f o r ~ a  anys, a Anglaterra i arnb rnolta es, doncs. una obra rnolt interessant 
gines d'informació cultural sobre el experiencia lexicogr2fica. Gracies a les per a I'alurnnat i per al professorat 
rnón anglosaxo i de vint-i-vuit pagi- 
nes d'apendixs en catala. En aquests 
apendixs hi ha informació sobre la 
grarndtica anglesa, sobre I'angles 
america, hi ha exernples de cartes en 
angles. il.lustracions tematiques i ma- 
pes de la Gran Bretanya i els Estats 
Un iE  Finalrnent, en totes les entra- 

Plou a bots 
i barrals, 
i jo sense 

paraigua ... 
per Antnnirr Carrk 

M. Isabel CERDA, i M. Josep SIMÓ 
Per escrit. Recursos 

per treballar I'expressió escrita 
Barcelona, 

Edicions de la Magrana, 1996 
Cesparver llegir 

La frase que encapcala aquestes 
ratlles podria resumir el sentirnent de 
la rnajor part del professorat de se- 
cundaria que. per un rnotiu o altre, 
aquest curs ha viscut a les aules una 
aventura d'alt risc. baixant per les ai- 
gües ferotges d'un riu d'alta rnuntan- 
ya o suportant les ternpestes gelides 
que han plogut de tot  arreu. Pero. 
corn 6s prou sabut, I'instint de siiper- 
vivencia 6s el rnés fort dels instints i 

ha acabat arribant a final de curs. Ara 
es I'hora de fer balanc. de les autoa- 

noves tecnologieí, ha estat possible de 
treballar arnb una base de dades cons- 
tantment actualitrada i arnb redactors 
de diversos indrets de la Gran Bretan- 
ya i dels Paisos Catalans. En I'equip, 
format per catalans i anglesos, s'ha 
conjiintat I'experiencia en el carnp de 
la realització de diccionaris arnb l'ex- 

valuacions de moda. de carregar les 
piles pera la proxima tarnborinada ... i 
de buscar nous rnaterials per a la 
classe de Ilengua. Una lectura profito- 
sa sera. ben segur, el llibre de Maria 
Isabel Cerda i Maria Josep Sirno Per 
escrit. Recursos per treballar I'expres- 
sió escrita (Barcelona, Edicions de la 
Maqrana, 1996). 

En diferents apartats. les autores 
ens proposen diverses activitats per a 
poder treballar la tipologia textual (les 
descripcions. les instruccions. les nar- 

d'ensenyarnent secundari. A partir 
d'ara. si algu no fa servir el catala 
com a llengua auxiliar en I'aprenen- 
tatge de l'angles. sera perque no 
voldra o, tal vegada. per altres rno- 
tius. molt mes dificils de canviar, i 
mes en un context en que ningú no 
s'atreveix a fer cornplir la llei. 

racions, les explicacions i les argu- 
rnentacioní). Eii cada un hi ha, corn a 
punt d'arrencada, unes lectures. uns 
exercicis d'entrenarnerit, sovint orals, 
que ajuden I'alurnnat a farniliaritzar- 
se amb el tipus de text que ha de ser 
capa< de produir al final, uns exercicis 
de perfeccionarnent que perrneten 
d'aprofundir i reescriure els textos 
produits. arnb pautes que hi evitaran 
els errors. i. finalment, exercicis de 
creació, que son di.itintes propostes 
per a posar en practica els rnecanis- 
mes apresos. 

L'objectiu final és ajudar els nos- 
tres adolescents a adquirir la destresa 
netessaria en I'exercici de la vida 
quotidiana, sense pretensions de for- 
mar estriptors o escriptores iniguala- 
bleí ni filolegs avorrits. Cerda i Sima 
estan conven(udes que les persones 
que ara creixen hauran de desenvolu- 
par-se en el futur en un arnbit o altre 
de la llengua escrita. i per aixo s'han 
d'entrenar amb gracia i arnb un cert 
plaer Perque, no oblidern que el prin- 
cipi de plaer és fonamental en la vida 
de qualsevol persona humana, i se'n 
poden descobrir espurnes en els llocs 
més inversernblants. si es porten les 
eines necessaries. Fins i tot a sota els 
paraigües ... 
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