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El gramàtic moianès Josep 
Ruaix i Vinyet és l’autor 
d’un Nou diccionari auxi-

liar, el qual conté un extens re-
pertori lexicogràfic d’interferèn-
cies en el català d’avui i de 
dubtes, incorreccions, preferèn-
cies i remarques lingüístiques, 
seguint l’ordenació alfabètica 
d’entrades. La intenció de l’obra 
és oferir, en un sol volum, un dic-
cionari de barbarismes posat al 
dia i elaborat amb criteris mo-
derns (d’acord amb una informa-
ció objectiva i matisada) i alhora 
un diccionari de dubtes lingüís-
tics que es presenten a l’usuari de 
la llengua.

Han passat quinze anys 
d’ençà que el mateix autor pu-
blicà el Diccionari auxiliar 

(1996), llibre que, durant tot 
aquest temps, ha fet un bon ser-
vei a la correcció i millora de la 
llengua catalana. Ha estat una 
eina útil. La nova edició és una 
reelaboració, actualització i 
ampliació d’aquella obra ja ex-
haurida.

Avui un diccionari de barba-
rismes i de dubtes posat al dia 
continua essent necessari, per-
què conté informació que no es 
troba ni en un diccionari general 
ni en cap diccionari bilingüe. En 
podríem donar molts exemples; 
en posarem tan sols una petita 
mostra d’entre el reguitzell dels 
començats amb la lletra a. Ima-
ginem que el qui parla o escriu 
dubta si, en català, és correcte el 
mot abasteixement, mot que no 
apareix en un diccionari general 
(i que, per tant, sospita que no és 
correcte, però no encerta a tro-
bar el mot corresponent) i no li 
ve al cap l’originari mot castellà; 
el Nou diccionari auxiliar li re-
sol la qüestió: «(cast. abasteci-
miento) m abastament, abasti-
ment, proveïment, etc.»  Un altre 
exemple: es pot dir roba d’abric? 
(de fet, se sent a dir, sobretot en 
alguns mitjans de comunicació); 
però està bé de dir-ho així o hi 
ha una altra forma més tradicio-
nal i preferent? Vegem aquest 
diccionari: «d’abric. És un cas-
tellanisme l’ús d’aquesta locució 
determinativa (cast. de abrigo) 
en lloc de la combinació d’abri-
gar. En català, el subst. abric té 
un sentit més concret, de cosa, i 
no s’ha de fer servir com a nom 
d’acció.» Encara un parell 
d’exemples més: 1) autentificar 
o autenticar? Segons aquest dic-
cionari: «autentificar, autenti-

ficació  Variants secundàries (la 
primera, admesa pel DIEC i el 
GDLC; la segona, pel GDLC) de 
autenticar, autenticació (cf. 
cast. autenticar o autentificar, 
autenticación).» 2) ¿És Azer-
baitjan i, el gentilici, azerbait-
janès -esa?  Doncs, d’acord amb 
aquest diccionari, no: «Grafies 
incorrectes per Azerbaidjan, 
azerbaidjanès -esa.»  I així po-
dríem anar continuant. 

Resumint: en el Nou diccio-
nari auxiliar hi trobem la cor-
respondència correcta de molts 
barbarismes (tenint en compte 
les obres més importants publi-
cades darrerament), la solució de 
molts dubtes, d’una colla d’in-
correccions, les preferències en-
tre variants o sinònims i l’expli-
cació sintètica i remarques sobre 
molts aspectes lingüístics.   

Josep Ruaix és un mestre de 
la llengua; ho avala el reconei-
xement de la seva extensa bibli-
ografia (de 1968 ençà), elaborada 
amb intel·ligència i perseverant 
dedicació.  

Com ja vam assenyalar en un 
altre article, el nostre autor té una 
forma de treballar cíclica, orde-
nada, metòdica. Passa de l’anàlisi 
a la síntesi, i viceversa: primer 
observa i anota els punts conflic-
tius o, simplement, nous de la 
llengua; a continuació els estudia 
detingudament, en profunditat i 
amb tot luxe de detalls i des de 
diferents angles o punts de vista; 
després de pensar-s’hi molt, pu-
blica el resultat de la seva conti-
nuada recerca, el fruit madur de 
les seves investigacions lingüísti-
ques (sempre en documentats 
articles o llibres). Un cop aca-
bada l’anàlisi (val a dir, la divisió 

de les les dificultats que hom exa-
mina en tantes parts com calgui 
per a resoldre-les millor), l’autor 
cerca la síntesi, la concreció, les 
solucions pràctiques i operatives 
–tasca en la qual reïx com un 
gran mestre, reconegut ja de 
bona hora, concretament d’ençà 
de la seva primera aportació, El 
català en fitxes. Ara torna a de-
mostrar la seva habilitat per a la 
concreció en aquest Nou diccio-
nari auxiliar.

Quan té la síntesi feta, sor-
geixen nous elements –la llen-
gua és en evolució constant– que 
demanen nous estudis analítics, 
i és el mateix observador atent 
que els detecta el qui els estudia, 
en llur complexitat, fins a treure 
l’entrellat del problema, abans 
de servir-los, ja resolts, al gran 
públic; aquest lingüista no pu-
blica dubtes (els té al calaix, o 
dins l’ordinador), sinó que sols 
publica solucions.  

Amb discreció, tenacitat i 
lucidesa, Josep Ruaix treballa 
cada dia per la llengua catalana, 
per una llengua noble, no em-
bastardida ni adulterada per 
mots o expressions forasters in-
necessaris, però alhora posada 
al dia perquè sigui un mitjà ex-
pressiu útil en els moments ac-
tuals . La seva obra és el resul-
tat eficaç i oportú d’una gran 
dedicació. u
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