
LLENGUA NACIONAL - núm. 66 - I TRIMESTRE DEL 2009    21

LÈXIC

Segones impressions 
sobre el DIEC2
Josep Ruaix i Vinyet

Ddel 2007), vam publicar unes «Primeres impressions 

Diccionari de la llengua catalana, 

nostres opinions, remetem a les nostres obres (especialment, 
a: Punts confl ictius de català, Barcelona 1989; Observacions 
crítiques i pràctiques sobre el català d’avui, 2 vols., Moià 
1994-1995; Diccionari auxiliar, Català complet, 
3 vols., Moià-Barcelona 1997-2007); també recomanem de 

Constatació d’encerts

amalecita (amb la variant secun-
dària amalequita

tany; estatunidenc -a (com a sinònim secundari de nord-ame-
ricà
pronunciar; heus ací, vet ací i vet aquí (sinònims secundaris 
de heus aquí, 

llagar
i esdevingut necessari; mudat -ada adj. (‘ben vestit, amb la 

genuïna; pedocentrisme (amb la var. paidocentrisme), pedò-
leg pedòloga (amb la var. paidòleg paidòloga), pedològic -a 
(amb la var. paidològic -a), pedometria (amb la var. paido-
metria), pedomètric -a (amb la var. paidomètric -a

ped-) i les 
formes més clares (les formes en paid-); per mor de loc. prep. 

timolada adj. aigua timolada; volterià -ana 
(amb la var. sec. voltairià -ana). 

agustinisme (variant secundària 
de augustinisme, 
dir, entrar agustinisme i donar com a variant augustinisme); 
aniquilament (var. de anihilació); destensar (var. de deste-
sar, neumàtic (var. de 
pneumàtic

azerbaidjanès -esa i 
Azerbaidjan, -dj- (i no pas -tj-); 

eusquera (i no euskera); Cambodja khmer), 

-dj-; peloponesi 
-èsia 
nició) Peloponès 
(i no peloponnesi 
-èsia i Peloponnès, 

propugnat); ruan-
dès -esa i (en la 

Ruanda 

nició de hutu i de 
tutsi), amb la w de 

en u.

usos en la redac-
ció: a finals de 
(s.v. ce  ratosaures); 
Ega ra (s.v. egarenc 
-a) i Iluro (s.v. ilurenc -a), formes planes més naturals que les 

fulles grosses 
(s.v. estrelitziàcies, fi licofi tins i peoniàcies); orelles molt gros-
ses (s.v. otoció gros grossa, més avall veu-
rem que, malauradament, els redactors del diccionari a vega-

gran. 

Curiositats

Entre les coses curioses que es presten a comentari, troba-

haüyna

ha-üy-na).
iar

i-ar; per 
i inicial de mot, 

al costat de ió i família).
xiitake (nom masculí de 

ii no deu pas fer 

Propostes de millora

piz-
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zer pizzera, escrivint pitzer pitzera (i, anàlogament, adaptant 
el primitiu pizza en pitza).

-

llista de novetats: al·lopoliploïdia, ammonoïdeus, autopoli-
ploïdia, batoïdeus (s.v. hipotremats), blastoïdeus, discoïdal 

centrals, ceratit, clipeasteroides, edrio-
asteroïdeus, heterostegina i operculina), cistoïdeus, equinoï-
deus (en la def. de clipeasteroides i de espatangoides), edrio-
asteroïdeus, helicoïdal (en la def. de orbitolina), trapezoïdal 
(en la def. de inoceràmids
sobre la primera i dels mots reificació i reificar, que es llegei-

deïficació i deïficar, 
-

Gran enciclopèdia catalana en 
mots com boids pitònids), caproids, erina-
ceids, ploceids, 
diftong. 
superjos superjò). 

Himàlaia còcul) en lloc de 
la forma plana Himalaia
forma haiku (sinònim principal de haikai, -

haikú, certament més divulgada i coincident 

ressituar
aquest verb sembla antic, com resseguir, ressorgir, ressortir) 

gihad (terme àrab), que, per ana-

xintoisme i xintoista com a ter-
mes principals i, respectivament, sintoisme i sintoista com a 

ser la inversa, essent com són les formes amb essa inicial les 

-
connectivitat i 

reconnexió. I, si bé es pot admetre frontennis,

-

noves regles del IEC), el subst. tercermundisme valdria més 

10) E citosquelet 
per citoesquelet.

-
gisme Internet internauta, 
web i xat , com fan moltes publicacions 
(i com també ja es fa en castellà).

12) Entrades discutibles:
— castellologia -

malherbologia 
logia) amb uns ter-

mes populars (castell, mala herba); no es podrien trobar uns 
castellística);

— cent
amb e

cent confusi-
onari i dir sempre cèntim (d’euro);

— evidencial

impròpiament;
— gofratge: remet a gofrat, 

a la inversa, tenint en compte que els noms terminats en at i 

— inclús

— primorós -osa

sub voce:
— bàtik: -

en at no són genuïns;
— exorcistat: 

menors; semblantment passa amb ostiariat, on diu «El pri-

— moianès -esa adj. i m. i f.: 
adj

moianès -esa 
solament a Moià (vegeu Diccionari català-valencià-balear), 
mentre que el gentilici corresponent al substantiu Moianès 

natural (o sobre aquesta comarca natural, com el recent llibre 
El Moianès. Estudi d’una comarca social i natural, 
Vila i Purtí, Barcelona 2008), moianesenc -a. 

14) Redacció a corregir o millorar, sub voce:
— amatoxina: 

— anolis: 

— antiperthita: diu «Partícula de feldspat potàssic que es 
-

cula de feldspat potàssic que es troba inclosa, juntament amb 

— bypass: -

— caraïta: 

— càrtel: 

— crisòfits: 
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— dioxina: 

— encartadora: diu «Màquina que es fa servir per encar-

— episcopi: 

— fissitunicat -ada: 

-
ria de ser punt i coma;

— glossolàlia: -

— heretabilitat: 
— heterostegina: 

-

— hipurit: -
-

— humícola: 

— maxil·la: 

— melgorès: 
-

— mesquite: -

— miliòlids: 
-
-

— miquelí -ina: 

després de Sant Miquel 
— monoplacòfors: 

-

— multiaxial: diu «Format per diversos rengles paral·lels 

— neandertal: 

— neoplatonisme: 

— notosaures: 
-

— nucleosíntesi: diu «Fusió de protons i neutrons o de nuclis 
-
-

— operculina: -
-

— orbitolina: 

— part parta: -

poble escita ... que conquerí en el segle II aC el nord-est de 

— pàssim: 

— perthita: diu «Partícula de feldspat sòdic que es troba 

de feldspat sòdic que es troba inclosa, juntament amb altres 

— portulaca: 

— radiolit: -

— rinconel·la: 
-

— rinconèl·lids: diu «Ordre de braquiòpodes ... que apa-

— sfumato: -
-

— solenodont: 

— terebràtula: 

— tuberals: diu «Ordre de fongs ascomicets, actualment 
-

-

-
-

a oferir un producte millor. Esperem que en futures edicions 
u


