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R E S S E N Y E S

El fet que els diccionaris gene-
rals no reflecteixen prou bé la
informació gramatical dels
verbs, especialment el règim,
va esperonar Jordi Ginebra,
professor de la Universitat
Rovira i Virgili, a intentar fixar
en aquest diccionari que us
presentem les construccions
dels verbs catalans.

El Diccionari d’ús dels
verbs catalans és un diccionari
de règim verbal en què s’in-
tenten explicitar les construc-
cions possibles dels verbs
catalans. L’obra, doncs, acla-
rint com es construeix un verb
i els seus complements, dóna
informació que no es troba en
els diccionaris generals (evi-
dentment, qui vulgui saber el
significat d’un verb farà bé de
consultar-los, perquè tenen
per funció donar la definició, i
en el DUVC les definicions són
sintètiques). 

Algunes de les qüestions
de caràcter tècnic que convé
de comentar són les explica-
cions addicionals (els verbs
transitius que poden pronomi-
nalitzar, com menjar-se, reben
aclariments d’ús: quan hi ha
pronom sempre hi ha un arti-
cle determinat en el CD); l’es-
pecificació de la doble possibi-
litat –sovint, per distribució
dialectal – (tornar (a) co men -
çar, costar (de) fer una cosa,
prentendre (de) fer una cosa,
tornar (-se ) boig / gran / vell,
etc.); la indicació del subjecte

quan és obligat (p. e., repren-
dre [a algú] acc. 3, que vol dir
‘<un aliment> no posar-se
bé’); el fet que el subjecte vagi
darrere el verb, i altres nota-
cions (p. e., s’explicita que el
CD de al·lucinar mandarines
és tan sols un intensificatiu).

L’obra, a més, procura d’a-
nar una mica més enllà: ad -
met se li va ocórrer una cosa
(avui, només li va ocórrer
segons el DIEC; Josep Ruaix
creu que la construcció amb
pronom se s’hauria d’admetre
[Diccionari auxiliar, 1996]);
també admet ordenar algú
capellà (en els diccionaris
només ordenar algú de ca -
pellà ), i distingeix els usos
tran sitius i intransitius de en -
cantar i interessar (com el dic-
cionari de l’Enciclopèdia, en
contraposició amb el del IEC).
A més, no és estrany de tro-
bar-hi exemples de variació
dialectal, com un vos, un
seua, un faça, un cantam, etc.
Sobretot, s’ha procurat que
una solució pròpia d’un dia-
lecte contingui exemples d’a-
questa àrea dialectal.

És clar que el diccionari
també presenta algunes man-
cances (per primer cop es pas-
sava per un terreny pel qual
no havia passat ningú abans),
algunes de les quals els autors
les hem detectades després
que sortís publicat. Així, frases
com «Surt, que em tapes, no
em deixes veure la tele!» i
«Avant, que no toques!»
[guiant algú que maniobra
amb el cotxe] no són reflecti-
des en les entrades respectives
tapar i tocar (tampoc no són
en els altres diccionaris, però).
Un parell d’exemples d’es-
mena obligada serien batejar,
que és de CD optatiu («No -
més els capellans bategen» és
una frase ben possible) i en el
diccionari apareix amb un CD
obligat, i girar-se, quan es diu
que «S’ha girat vent»: aquest
ús hi és recollit (acc. 8) però
no s’especifica que el subjecte
va darrere i que sol ser un
agent meteorològic molest.

En resum, es tracta d’un
diccionari que es pot conside-
rar un bon complement del
diccionari, per tal com cobreix
un dels punts més mal resolts
de la lexicografia general cata-
lana: les construccions dels
verbs.u
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Avui ens ocupem d’una obra
certament important, que cons -
 titueix una extraordinària apor-
tació a la sociolingüística gene-
ral i a la catalana en particular.
Es tracta del Diccionari de
sociolingüística –dins la col·lec-
ció «Diccionaris temàtics»–, que
tres professors de llengua, que
ja ens havien obsequiat ante-
riorment amb altres treballs, ens
acaben de presentar. El docu-
ment té un immens interès per
a tots els professionals que han
de treballar sovint amb el voca-
bulari especialitzat que normal-
ment fa servir la sociolingüística,
ja que es tracta d’un recull de
termes d’aquesta branca del
coneixement, amb una com-
pleta definició de cada un.

L’obra aplega àmbits socio-
lingüístics ben diversos, com
ara la sociologia de la llengua, la
planificació lingüística, la socio-
logia del conflicte, les diferents
ideologies sociolingüístiques, la
història social de la llengua, el
dret lingüístic, les institucions,
tota mena d’associacions, els
autors més significatius, les teo-
ries i escoles sociolingüístiques
que han anat sorgint al llarg del
temps i, en general, tots aquells
camps que freguen l’àmbit que
és propi d’aquesta disciplina
que globalment anomenem
sociolingüística. 

El mèrit del llibre no és tan
sols de ser la primera obra se -
riosa d’aquestes característi-
ques que permet de fixar una
determinada terminologia, sinó
que, a més, ens ofereix l’opor-

tunitat de tenir en un únic
volum i d’una manera orde-
nada i resumida gairebé tot el
que s’ha fet o s’ha dit en socio-
lingüística (si ha tingut prou
acceptació o rellevància).

L’obra és pensada amb
men   talitat catalana. Per tant,
no hi falten els conceptes que
ens són més propis o més
necessaris per a treballar la
sociolingüística des del nostre
punt de vista i per a atacar els
problemes que més ens afec-
ten; malgrat tot, els autors no
han deixat d’incloure-hi entra-
des que pertanyen a la sociolin-
güística universal. Així, doncs, al
costat de termes nostrats com
Acadèmia Valenciana de la
Llengua, gonellisme, llemosi-
nisme, Aracil, Lluís Vicent o Llei
de normalització lingüística a
Catalunya, n’hi trobem alguns
altres de tan universals com
European Bureau of Lesser-used
Languages, argot, matched
guise technique, Bernstein, Basil
o minorització. De la mateixa
manera, s’hi poden trobar defi-
nits conceptes que, tot i no
pertànyer estrictament al camp
de la sociolingüística, hi tenen
una estreta relació, com ara
neerlandès, suahili, moda, en -
questa o normativa; o fins i tot
alguns de més llunyans, com
racisme, genocidi, ètnia, opinió
pública o mitjans de comunica-
ció. Amb això l’obra demostra
que hi ha una estreta relació
entre la sociolingüística i la resta
d’àrees del coneixement o de
l’activitat social en general.

El treball, que s’adreça fo -
namentalment a docents i a
dinamitzadors i planificadors
lingüístics, però també a tots
aquells que s’interessin per la
sociolingüística, té el seu punt
de partença l’any 1996, quan
els autors es van posar d’acord
en una petita llista de termes
que n’havia de ser l’embrió, i és,
lògicament, el resultat del dià-
leg i el consens entre ells, però
també de nombroses consultes
a diferents estudiosos, fetes
directament a ells o bé a través
de diverses obres que és rela-
cionen al final del llibre en un
extens apartat de bibliografia.

L’obra conté, a més, un
índex temàtic força pràctic per
a l’usuari i seria injust d’ometre
ni que sigui un breu comentari
sobre el brillant pròleg d’Albert
Bastardas, que obre el docu-
ment i hi aporta un toc de qua-
litat que està a la mateixa
alçada que el contingut d’a-
quest excel·lent treball.
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