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David PALOMA i Albert RICO
Diccionari de pronunciació del
català
Edicions 62, Barcelona 2000

Tots els qui es dediquen a això de la
correcció lingüística saben que la
qüestió de l’oralitat formal és (o ha
estat) un maldecap. En els anys vui-
tanta es va encetar el debat a causa
de la implantació de mitjans de co-
municació orals i audiovisuals en ca-
talà (TV3, C33, Catalunya Ràdio, C9,
etc.) i en els anys noranta s’hi ha
aprofundit. Pensem, per exemple, en
la famosa Proposta per a un estàn-
dard oral del IEC (1990 i 1992) o en
llibres com el Manual de pronuncia-
ció de Josep-Anton Castellanos
(Eumo, 1993), La llengua dels mitjans
de comunicació de Toni Mollà
(Bromera, 1990), el meritori Manual
d’ús de l’estàndard oral de Josep
Lacreu (Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana, 1990, 3a. ed.
1996) o el més recent El català estàn-
dard i els mitjans audiovisuals de
Francesc Vallverdú (Edicions 62,
2000, que es pot considerar una re-
formulació de l’incipient Elocució i or-
tologia catalanes del mateix autor
[Teide, 1986]).

En aquest marc, cal celebrar que
hagi aparegut, l’any 2000, el
Diccionari de pronunciació del català,
de David Paloma i Albert Rico. Aquest

diccionari no és un diccionari amb la
transcripció fonètica de tots els mots
catalans (una cosa que fa, p. e., el
Diccionari ortogràfic i de pronúncia
de Jordi Bruguera [Enciclopèdia
Catalana, 1990, 2a ed. 1992]), sinó
que dóna compte dels casos mal pro-
nunciats o problemàtics. Té, per tant,
una funció de “reparar”; és a dir, in-
dicar com es pronuncia una cosa dub-
tosa o bé que popularment pronun-
ciem malament.

Ara, però, permeteu-me que
sigui una mica malèvol. El diccionari
de Paloma i Rico (per cert, és el ter-
cer cop que col·laboren) indica que
atmosfera s’ha de pronunciar amb
accent sobre la e. Tanmateix, un
altre diccionari d’aquesta mateixa
col·lecció, el Diccionari complemen-
tari del català normatiu, de Lluís
López del Castillo, publicat uns
quants anys abans, proposa d’adme-
tre l’escriptura atmòsfera. La pre-
gunta és obligada: com quedem?
Em sembla que tothom està d’acord
que una editora hauria de mantenir
una línia homogènia en les propos-
tes que fa, i més tractant-se de dic-
cionaris d’una mateixa col·lecció.
Com s’explica aquesta incongruèn-
cia? Segurament, l’editora pensa
més a fer diccionaris per vendre i fer
negoci que no pas a bastir un corpus
lexicogràfic coherent, que sigui una
proposta cohesionada en la confor-
mació de l’estàndard català.

Però tornem a la descripció del
diccionari. Tot el que cal dir sobre
aquest diccionari ja es diu en la intro-
ducció. Per tant, potser més val deixar
parlar els autors. En reprodueixo,
doncs, parcialment el pròleg, perquè
així us fareu una idea clara de què és
i com és aquest diccionari.

«El Diccionari de pronunciació en
[sic] català pretén ser una obra de
consulta ràpida per resoldre dubtes
concrets de pronunciació. Hauria de
ser, doncs, una eina eminentment
pràctica per millorar l’elocució [...].
És clar que no és una obra exhausti-
va —conté aproximadament 2000
paraules—, sinó més aviat un reper-
tori de les principals errades de pro-
nunciació, ortològiques, que se sen-
ten en el teatre, en la ràdio, en la

televisió. I que representen també els
principals dubtes de pronunciació
que poden tenir els professionals de la
paraula, per no dir tots els parlants
que hagin de fer un ús acurat, formal,
públic, de la llengua catalana. Així, no
s’hi inclouen formes com mirar, noi,
breu [...], però sí dimissió, til·la, ècze-
ma, examen... —que, per un seguit
de motius lingüístics i extralingüístics,
no resulta estrany sentir pronunciar
de manera deficient, d’acord amb
l’ortologia catalana (dimisió, tila, ec-
sema, ecsamen, per exemple). No hi
ha intenció, doncs, de descriure totes
les deficiències ortològiques que es
poden produir en català. [...]»

Alguns exemples de paraules que
entra:

anant-hi (es diu que cal pronunciar-hi la te)
arbre (es recomana que es pronunciï abre)
canvio verb (amb accent a la i)
menor (deixa la possibilitat de pronunciar
o no la erra, com en molts altres casos de
cultismes)
vampiressa (amb essa sorda)
llavors (que cal pronunciar sense erra)
lingüista (que cal pronunciar amb -e en
occidental quan és masculí, i també sense
palatalitzar la ela inicial)
contra- prefix (indicant que en català
oriental no neutralitza la o)
disseny (indicant que va amb essa sorda)
intèrfon (per indicar que cal pronunicar-
ho pla, com telèfon)
vídeo (recomana que, en central, es pro-
nunciï sense neutralitzar la o [això també
ho proposa el diccionari de l’Enciclopèdia];
ara bé, no fa esment del canvi d’accent
que és tan popular en català central
[bidèu])
vint anys indicant que cal pronunciar-hi la
te)

També hi trobem, com hem dit,
noms de persona i de lloc. P. e., entra
Benidorm, Dénia, Matadepera, Van -
dellòs o Benifallet (en tots aquests
casos s’indica el timbre de la o o de la
e a partir de la pronúncia local), i
també Flix (amb xeix); però, en canvi,
s’han oblidat de Vinaròs i Manacor,
que són amb o oberta i que molta
gent pronuncia malament. També hi
surt algun topònim no català, com
Los Angeles (amb ge catalana), o
Arres, un poble de la Vall d’Aran, que
cal pronunciar pla i no pas agut com

Diccionari de pronunciació:
celebrem-ne l’aparició
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fan alguns mitjans de comunicació.
Cal fer esment d’alguns sigles, com
HB, cd-rom o CBS; el diccionari les
entra perquè, com se sap, sovint es
pronuncien a l’espanyola. Hi man-
quen, però, altres coses, com ara
oliva: aquest mot no s’ha de pronun-
ciar amb diftong (*auliva ); però, mal-
grat que és una pronúncia encara
viva en els parlars occidentals, el fet
és que no l’entra (potser perquè, cer-
tament, està en recessió).

Aquest diccionari conté, per a
cada cas, la transcripció fonètica en
AFI (alfabet fonètic internacional), a
més d’algunes explicacions (tant
fonètiques com sobre el significat
del mot), adreçades més aviat a un
públic no especialitzat. Cal dir que

en la transcripció fonètica no fa dis-
tincions entre aproximants i oclusi-
ves sonores (b, d, g).

El que em sembla més destacable
de tot el diccionari, molt més que el
sentit de l’obra o el contingut, és que
dóna la transcripció en català central i
català nord-occidental. És una fita re-
marcable en la lexicografia catalana:
per primera vegada —si exceptuem
l’Alcover-Moll— queda recollida una
pronúncia altra que la del català cen-
tral. I això és digne de lloança. (Ara: no
hi ha la pronúncia dels sis grans dia-
lectes, i em sembla que hauria estat bé
que s’hi inclogués, si més no, la pro-
núncia valenciana i la baleàrica.)

En resum: sembla, d’entrada, una
obra correcta. Té, és clar, alguna man-

cança, però és comprensible, perquè
els diccionaris no poden contenir-ho
tot. D’altra banda, és pensat perquè
pugui consultar-lo un no lingüista,
però això no priva que sigui beneficiós
també per a un tècnic lingüístic. Ara
només cal demanar que, quan en
facin la segona edició, hi incloguin les
quatre pronúncies més generals (com
a mínim): central, valencià, nord-occi-
dental i baleàric. Si fan això i esmenen
alguna de les mancances que hem de-
tectat, podrem afirmar que és un bon
diccionari.u

Maria Pilar PEREA
Complements a la flexió verbal en
els dialectes catalans: dotze qua-
derns de camp d’Antoni M.
Alcover
Curial edicions catalanes / Publicacions de
l’Abadia de Montserrat (amb el suport del
Consell Insular de Mallorca)
«Textos i Estudis de Cultura Catalana»
Barcelona 1999.

Qui va ser Antoni M. Alcover? Més
d’un es deu haver fet aquesta pre-
gunta en consultar el monumental
Diccionari català-valencià-balear (DCVB)
que ell mateix va emprendre. Aquells

deu volums constitueixen una immen-
sa deu lexicogràfica de la qual encara
avui bevem. Si ho demanem als savis,
ens diran que es tractà d’una persona
polèmica que se les tingué ja des d’un
bon principi amb l’Institut d’Estudis
Catalans (l’any 1918!) després d’ha-
ver-ne estat president, fet que el
portà a menar una enorme tasca d’in-
vestigació en solitari que quallà, amb
la posterior col·laboració de l’altre
gran lingüista insular Francesc de
Borja Moll, en el DCVB. Antoni Maria
Alcover (1862-1932), sacerdot des
de 1886, vicari general de Mallorca
(1898-1916), s’inicià en les lletres
amb l’Aplec de rondaies mallorqui-
nes, una ingent recopilació de 24
volums (des de 1896) i a partir de
1900 llançà la idea, mitjançant la
seva coneguda Lletra de convit, de la
necessitat de fer un exhaustiu dic-
cionari de la llengua. Però per a fer
realitat aquest projecte calia una
preparació prèvia, un «treball de
camp» que ara, al cap d’anys, ha vist
la llum pública. 

Com a mostra de la seva preocu-
pació per la morfologia verbal, colum-
na vertebral de tota llengua romànica,
Alcover havia publicat La flexió verbal
en els dialectes catalans (entre 1929 i
1932). Una de les bases d’aquest es-
tudi foren els dotze quaderns que la
doctora en Filologia Catalana de la
Universitat de Barcelona Maria Pilar

Perea ha exhumat i ordenat dels ar-
xius i ha preparat per a complementar
l’edició informàtica de La flexió verbal
en els dialectes catalans (el present
obliga!). 

És la prova de com mossèn Alcover
recorregué de 1902 a 1928 els Països
Catalans cercant testimoniatge oral
de persones vives, especialment ado-
lescents però també vells i infants,
dels quals consigna, en força oca-
sions, noms i cognoms. 

Ben interessant és l’apartat (en el
volum VIII) que dedica a l’Alguer, que
visità en diverses ocasions entre 1913
i 1917 i en temps de prou dificultat
per a viatjar! S’hi reprèn aquest in-
terès tan especial que ha tingut la ciu-
tat sarda per a nosaltres. Així, una
obra que podria semblar extremada-
ment difícil als ulls dels no iniciats es
converteix en un document de valor
innegable per l’aparent senzillesa
amb què les enquestes són realitzades
i explicades. I és un gust constatar
com una forma verbal que havíem
usat des de la més tendra infància i
que ara, llegits i amb carrera, consi-
deràvem com una deformació vulgar
o, si més no, dialectal, resulta que a
l’altre cap de l’univers lingüístic cata-
lanoparlant també la diuen (o deien). 

Un llibre, doncs, per a la consulta
dels especialistes però també d’in-
terès per al lector inquiet que vol
saber d’on ve i cap a on va.u

Qui fou mossèn Alcover?
Víctor PALLÀS

(Una primera versió d’aquesta ressenya es
va passar per la llista de distribució Zèfir
<http://www.rediris.es/list/info/zefir.html>.)


