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Resum 
Aquest article examina un aspecte de la informació gramatical que inclouen els diccionaris. En concret, analitza el 
tractament lexicogràfic que els noms que poden formar part d’un determinant complex han rebut en diversos 
diccionaris. Són noms que, segons els contextos funcionen com a nucli d’un sintagma nominal o com a nucli d’un 
sintagma determinant. Els resultats d’aquest estudi demostren que la informació gramatical en aquest tipus de noms 
en la majoria de diccionaris és molt pobre i fins i tot nul.la. Com a alternativa, el treball proposa un primer disseny 
d’entrada lexicogràfica prototípica per aquest tipus de noms que al costat de la informació semàntica té en compte la 
informació gramatical i la informació pragmàtica. 
 
Abstract 
In this article, we present an analysis about one of the grammatical information aspects included in dictionaries. We 
analize the lexicographic treatment given in different dictionaries to nouns which can be part of a particular complex 
syntagm. We deal with nouns that, depending on the context, function as the head of a noun prhase or as the head of 
a particular syntagm. The results show that in most dictionaries grammatical information of this type of nouns is 
scarce or even inexistent. As an alternative, this paper proposes a prototypical lexicographic entry design for this 
kind of nouns. This design considers both semantic information and grammatical and pragmatical information. 
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      Pour le métalexicographe, tout ou presque reste à faire. (...) 
Quant au lexicographe, qui, selon Rey-Debove (1971, 194), 
"n'est pas un savant", sans doute gagnerait-il à le devenir: 
seul l'appui sur une théorie consistante du lexique construit 
peut permettre à la description lexicographique de rompre 
avec l'empirisme ambiant, auquel n'échappent pas les 
dictionnaires actuels les plus "morphologiques". 

 
 

D. i P. Corbin (1989, 945) 
 
 
Introducció 
 
Des del punt de vista del significat, tradicionalment s'ha dividit els mots en, per una banda, mots 
amb significat referencial o semàntic, i, per l'altra, mots amb significat instruccional o gramatical. 
Així, podem dir que la majoria dels substantius tenen un significat referencial, conceptual.1 De la 
mateixa manera, també podem afirmar que la totalitat dels determinants tenen per naturalesa un 
significat instruccional, gramatical.2 Ara bé, ens trobem que hi ha un grup de noms que els hem 
de situar a la frontera entre aquestes dues subdivisions clàssiques del significat d'una paraula. Es 
tracta dels noms que poden formar part de certs especificadors del sintagma nominal. Toni 
Badia (1994) s'hi refereix com a sintagmes nominals que formen part del sistema de 
determinació ja que funcionen com a determinants complexos. Aquests noms, però, no sempre 
desenvolupen el mateix paper sintàctic. En efecte, a vegades són el nucli d'un determinant 
complex i altres vegades són el nucli d'un sintagma nominal. És a dir, en certs contextos 
d'ocurrènica funcionen com a determinants i, per tant, tenen un significat instruccional, i en 
d'altres contextos actuen com a nuclis de sintagmes nominals i llavors s'utilitzen amb un 
significat referencial.  
 
Certament, certs noms funcionen en alguns contextos com a nucli d'un sintagma nominal i en 
altres contextos com a nucli d'un sintagma determinant, d'un determinant complex. Així, fixem-
nos amb els següents dos blocs d' exemples: 
 
 (a)  
   1. Hem menjat una capsa de galetes mentre miràvem la televisió 
   2. Avui només he begut un got d'aigua  
   3. Ja han arribat un grup de noies 
 
  
(b)  
   1. La capsa de galetes que he comprat era metàl.lica 
                     
1El fet que els noms serveixen majoritàriament per referenciar els permet de funcionar autònomament. Com diu 
Badia i Margarit (1994, 401)"En relació amb el llatí sub-stare 'trobar-se al dessota', 'ésser com el fonament', el 
nom substantiu designa tot allò que existeix per si mateix". 
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2És a dir, funcionen com a operadors. De fet, la seva funció en general és la de seleccionar la denotació final del 
sintagma nominal entre el conjunt o la matèria denotats pel grup nominal. Aquesta afirmació, però, no nega la 
possibilitat que cert tipus de determinants en certes funcions no tinguin un valor referencial. Aquest és el cas, 
com assenyala Toni Badia (1994), dels determinants que funcionen com a veritables pronoms: "encara no ha 
arribat tothom" o "Aquest és el teu germà". 
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   2. Avui he trencat un got d'aigua de l'àvia 
   3. Aquest grup de noies que ha arribat és molt nombrós3 
 
 
Els sintagmes nominals d'aquests dos grups d'exemples tenen un nucli semàntic i sintàctic 
diferent. En les frases del grup (a), el nucli del sintagma nominal que funciona com a objecte 
directe és galetes, aigua i noies, respectivament. En canvi, el nucli del sintagma nominal de les 
frases del grup (b) és capsa, got i grup. En cada un dels exemples, tant del grup (a) com del (b), 
són les restriccions lèxiques de naturalesa semàntica les que ens ajuden a trobar el veritable nucli 
del sintagma nominal, del qual es predica alguna cosa en cada context determinat. En efecte, en 
a. 1 el que hem menjat són galetes i no pas capses, que aporta un matís de quantitat. En canvi, en 
a.2 el que és metàl.lic és òbviament la capsa i no pas les galetes. Per tant en a.1 es predica alguna 
cosa de galetes i en a.2 de capsa. 
 
En conseqüència, aquestes diferències semàntiques es reflecteixen també en la sintaxi. Així, 
l'estructura sintàctica dels exemples de (a) i dels exemples de (b) és diferent. Podem mostrar 
aquestes diferències estructurals amb els esquemes següents: 
 
 
 (a) [[det + N + prep]det + [N] GN ] SN 
   
 (b) [det [[N]GN] +[[prep + N]Arg]] SN 
 
 
En el primer bloc, aquest tipus de noms marcats en negreta van precedits d'un determinant 4 i 
seguits de la preposició de, amb els quals forma un determinant complex. I consegüentment, el 
seu ús implica la quantificació del nucli del sintagma nominal. En contraposició, en el segon 
conjunt d'exemples, aquests mateixos noms són el nucli del sintagma nominal en funció de 
subjecte, d'objecte o de complement.  
 
Per tant, aquests noms que poden funcionar com a nuclis de determinants complexos, com es pot 
veure en els exemples anteriors, solen anar precedits d'un determinant indefinit -cosa que 
reforça encara més la manca de referencialitat d'aquests noms en funció de determinants5- o 
definit, i van sempre seguits de la partícula de. Segons Solà i Bonet (1982, 48-53) aquesta 
partícula de ha d'entendre's com un formant específic i, per tant, no té res a veure amb la 
preposició de. Així mateix, aquests dos autors anomenen pseudo-partitives les construccions en 
què figura aquest de que acompanya als sintagmes nominals en posició de determinants 
quantitatius. 
 

                     
3He marcat amb negreta el nucli del sintagma nominal, en canvi he marcat en cursiva el tipus de nom que 
analitzarem. 
4Encara que sovint ens trobem aquests noms acompanyats d'un article indefinit, també podem trobar, però, 
contextos on el determinant del nucli del determinant complex sigui un numeral o un possessiu, un demostratiu 
(Hem menjat dues caixes de galetes, hem menjat aquest tros de coca, hem rifat la seva col.leció de discos). De 
la mateixa manera, en alguns casos el nom del determinant accepta adjectius modificadors, com per exemple a 
He menjat una gran capsa de galetes. 

 

 
5

5Els sintagmes nominals en posició de determinant indefinits poden formar part d'un determinant partitiu. 
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Pel que fa a la naturalesa dels noms que poden tenir aquesta doble funció, ens adonem que no 
tots els noms poden ser nucli d'un determinant complex. De fet, només un grup de noms amb 
unes característiques molt determinades poden actuar, en funció dels contextos, de nucli del 
sintagma determinant o de nucli del sintagma nominal. En aquest sentit, Badia (1994, 74) 
qualifica els noms que poden ser nucli d'un determinant de noms de segon ordre en funció de les 
seves característiques especials de denotació. 
 
Bonet i Solà (1986) proposen la següent classificació d'aquests noms que poden formar part d'un 
sintagma nominal en funció de determinant complex: 
 

I. noms col.lectius: col.lecció, sèrie, grup, colla, fila, conjunt, etc.  
 II. noms d'abundància: abundància, quantitat massa, nombre, etc. 
 III. noms de mesura: litre, metre, pam, quilo, gram, etc. 
 IV. noms de tros: tros, part, fragment, porció fracció, mica, xic, etc. 
 V. noms de nombre: parella, desena, dotzena, vintena, miler, etc. 
 VI. noms fraccionals: terç, quart, cinquè, sisè, etc. 
 
Des d'una òptica general, sembla ésser que, com ja va apuntar Gross el 1977 quan va anomenar a 
aquests noms determinants nominals quantitatius, l'etiqueta de noms quantitatius o de 
quantitat serviria per englobar a tots aquests sis tipus diferents de noms.6  
  
Pel que fa al tercer grup que distingeixen Bonet i Solà, com ja havia apuntat Toni Badia (1994, 
235), proposem també de desglossar-lo entre, per una banda, els noms que específicament es fan 
servir per mesurar i, de l'altra, els noms de contenidor que popularment són més usats per 
quantificar els noms, sobretot els de matèria, però també alguns de comptables. D'aquesta 
manera, als exemples del tercer grup hi haurem d'afegir els noms de contenidor com: galleda, 
bidó, ampolla, caixa , got, armari, bossa,... 
 
Vegem-ne alguns exemples d'aquests determinants complexos en què el nucli és un nom de 
contenidor: 
 
 

                    

-Només ha begut un got de vi i ja diu bajanades. 
 -Aquesta tarda ens hem acabat tota una capsa de galetes. 
 -Hem anat al mercat de llibres vells i ens hem comprat una bossa de llibres per 
 només mil pessetes. 
 -Necessitarem tres ampolles de llet per fer el flam 
 -Després de les pluges, van treure deu bidons d'aigua del soterrani: estava tot 
 inundat!   
No cal dir que caldria disposar d'un estudi més aprofundit per saber si els noms d'aquests sis 
grups es comporten de la mateixa manera en tots els contextos o, pel contrari, hi ha 
característiques sintàctiques i semàntiques que els fan diferents en alguns aspectes. 
 
Finalment, ens queden un grup de noms que sembla que, sinó de manera absoluta, funcionen 
molt semblantment a aquests quantificadors i que podríem anomenar determinants 
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6Els determinants quantificadors s'oposen als determinants definits els qual confereixen "referència actual al 
sintagma nominal on figuren" (Bonet i Solà, 1982, 43). 
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classificadors. Si examinem, doncs, aquests sintagmes determinants classificadors i els 
comparem amb els quantificadors, observem que: 
 
 -per un costat, tampoc tenen poder per referenciar res; 
 
 

                    

-consegüentment, el nucli semàntic del sintagma nominal és el segon nom; 
 
 -de l'altre i com a nuclis d'un sintagma nominal determinant, restringeixen el significat 

del nucli semàntic, per tant el modifiquen lleugerament; 
 
 -finalment, el determinant simple que modifica el nucli del determinant complex, sol 
 ésser també un article indeterminat. Vegem-ne alguns exemples: 
 
  -un tipus de beguda 
  -una mena de llangardaix 
  -una espècie de roquer 
  -una classe de fruita 
 
I en un context de frase: 
  
  -Vam preparar un tipus de beguda massa dolça. 
  -Vaig trepitjar una mena de llangardaix. 
  -Anava disfressat d'una mena de roquer dels anys 70. 
  -Era una classe de fruita d'uns colors molt exòtics.7 
 
Ara bé, hem de remarcar que si bé quan diem una capsa de galetes dins de la capsa hi ha galetes 
o en un grup de noies, el grup és de noies, i fins i tot a un tipus de beguda estem parlant d'una 
beguda i a una classe de fruita també ens referim a una fruita, a una mena de llangardaix, en 
canvi, no parlem ben bé d'un llangardaix i a una espècie de roquer tampoc ens referim ben bé a 
un roquer. Encara que tenen unes característiques que els fan acostar a un llangardaix i a un 
roquer, respectivament. En aquest cas la matisació que aporten aquests determinants al nom no 
és de quantificació sinó que és potser un matís de gradació. 
 
Sembla ser que aquests dos noms que són de nucli d'un sintagma nominal en funció de 
determinant, per una banda, tenen un comportament com la resta de determinants complexos que 
hem vist fins ara, però de l'altra, se semblen a certs adjectius que també tenen aquesta funció de 
matisar el nom, com per exemple: un presumpte hereu, un fals delinqüent, un possible 
guanyador... Aquests adjectius han estat anomenats per diversos autors adjectius valoratius.8 

 
7On el nucli conceptual del sintagma nominal és el segon nom (negreta) i el primer nom és nucli del determinant 
complex (cursiva), que determina al nucli semàntic. 
 

 

 
7

8Trobem un paral.lelisme entre aquests adjectius valoratius i aquests determinants valoratius, certs sufixos 
també valoratius. En aquest sentit, Cabré i Rigau (1988:74) remarquen que "Aquests tipus de sufixos que 
s'adapten a les característiques del radical al qual s'afegeixen sense modificar-lo ni imposar-li els seus trets, 
sinó simplement incorporant-li la seva matriu, els anomenarem aspectius. Dintre els sufixos aspectius haurem 
de distingir els valoratius (diminutius, augmentatius i despectius) i els quantitatius (col.lectius, aproximatius, 
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Una altra característica peculiar del comportament sintàctic d'aquest tipus de noms és la 
pronominalització. Així doncs, aquests noms es comporten de diferent manera en funció de si 
són nucli del determinant complex o si són nucli semàntic del sintagma nominal. reprenguem els 
exemples anteriors: 
 
 

(a)  n'hem menjat una capsa  
  Avui només n'he begut un got  
 
 (b) n'he comprat dues 
  n'he trencat un  
     
 
 
Fins aquí hem intentat simplement fer notar primerament, l'existència de determinants complexos 
amb un nucli nominal i després, demostrar que aquests noms tenen un doble comportament en 
funció dels seus contextos determinats per les restriccions lèxiques.  
 
 

                                                               

Els noms que formen part de determinants complexos en els diccionaris 
 
L'objectiu d'aquest treball, però, no és fer ni una descripció exhaustiva del funcionament 
d'aquests tipus de noms que poden funcionar com a nucli d'un determinant complex o com a 
nucli semàntic d'un sintagma nominal en funció dels contextos, ni una tipologia d'aquests, sinó 
d'analitzar el tractament que han rebut aquesta mena de mots en la lexicografia catalana per 
poder dissenyar una proposta de millora. Per portar a terme aquest objectiu, hem escollit els 
següents diccionaris: 
 
 -Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana.1993 (3a ed). (DLG) 
 
 -Primer Diccionari. Eumo editorial. 1988. (PD) 
 
 -Diccionari Català-Anglès. Enciclopèdia Catalana. 1986. (DCA) 
 
Aquests tres diccionaris tenen unes característiques diferencials. En primer lloc, van dirigits a 
públics ben diferents. El primer s'adreça a un públic mitjanament culte o a l'estudiant 
d'ensenyament mitjà o superior; el segon diccionari, en canvi, va destinat als infants 
d'ensenyament primari, entre uns vuit i uns dotze anys, que tenen el català com a llengua 
materna. Finalment, el darrer diccionari seleccionat va adreçat a l'aprenent d'anglès com a segona 
llengua. En segon lloc i pel que fa al nombre de llengües tractades, els dos primers són 
monolingües, i en canvi, el darrer és un diccionari bilingüe. 
 
En relació a l'interès o a la necessitat del seus usuaris per trobar una informació gramatical en 
els diccionaris, podem establir una gradació descendent pel que fa a aquests tres tipus diferents 
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intensius). En tots aquests casos observem que el sufix adjuntat al radical(...) no s'hi imposa, només el matisa 
afegint un tret més a la matriu del resultat".  
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de diccionaris. Així, per a un diccionari de llengua general la informació gramatical dels mots és 
important, però per a un diccionari per a aprenents és fonamental, sobretot si es tracta d'apredre 
llengües estrangeres. En aquest sentit, Toni Badia recorda, en la seva tesi doctoral, que "La teoria 
semàntica de la determinació i de la complementació ha de tenir en compte el fet que les llengües 
tenen mecanismes diferents per a expressar coses que són concebudes com a idèntiques" (1994, 
62). 
 
D'entrada i després de fullejar aquests tres diccionaris, partim del supòsit que en cap de les obres 
proposades no trobarem informació sobre l'ús instruccional d'aquest noms quan formen part d'un 
determinant complex. Potser, en cas que trobem algun tipus de pista en aquest sentit, la 
informació ens serà donada de manera implícita, potser mitjançant els exemples o a la definició. 
 
A continuació, ens proposem d'analitzar dos exemples triats a l'atzar de cada un dels grups 
proposats anteriorment en els diccionaris seleccionats. Els exemples seleccionats són els 
següents: 
 
 
I. noms col.lectius: conjunt i grup 
II.noms d'abundància: abundància i quantitat 
III. noms de mesura 
 III. 1 propis: litre i metre 
 III. 2 contenidors: ampolla i caixa 
  
IV. noms de tros: mica i porció 
V. noms de nombre: dotzena i parell 
VI. noms fraccionals: quart i terç  
 
----- 
  
VII. noms classificadors: mena i tipus 
 
Partim de la base que les informacions explícites d'aquests noms com a determinants complexos 
les podríem trobar en la categoria gramatical , a l'entrada o subentrada (com a forma 
lexicalitzada) i/o en les definicions. Les informacions implícites, en canvi, les podríem trobar en 
els exemples, és a dir en context, i potser també dintre de la definició9. 
 
I. noms col.lectius 
 
conjunt 
 
DLC: 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
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9Per a la codificació d'informació gramatical, podeu veure Scott McCorduck (1993). 
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PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Un del exemples donats podria insinuar en certa manera aquest ús gramatical: 
 

Els nen, les nenes i el mestre formen el conjunt de la classe.  
  
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
Hi ha, però, una entrada d'un sintagma nominal aparentment lexicalitzat, que en català no crec 
que estigui lexicalitzada, una prova d'això és que no té poder de subcategoritzar, i a més no la 
trobem en cap altre diccionari: 
 
 | un conjunt de jerseis a twin set |10 
 
grup 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Trobem un exemple, en la primera accepció, en què el nom podria funcionar com a nucli del 
determinant, encara que està barrejat amb altres dos exemples: un on el nom funciona com a tal, 
amb un sentit conceptual, l'altre que forma part d'una locució: 
 
 Un grup d'arbres. Els grups polítics de la cambra de diputats. Anar en grup pel carrer. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Un del exemples donats podria insinuar en certa manera aquest ús: 
 
 

                    

En Jordi, en Pere, la Rosa, en Miquel i la Maria són un grup11 d'amics. 
 
 
DCA 

 
10Per a qualsevol coneixedor mitjà de les dues llengües, català i anglès, la dubtosa equivalència d'aquests dos 
mots és evident. 

 10

11En tots els exemples del Primer Diccionari, el mot que constitueix l'entrada de l'article està ressaltat en 
negreta. 
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Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
 
II. Noms d'abundància 
 
abundància 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex 
 
L'ús d'aquest nom en l'exemple de la primera accepció ens mostra que és usat com a determinant 
complex. 
 

Al mercat hi havia una gran abundància de peix.  
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
quantitat 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
En els exemples de l'accepció 2.1 ens trobem amb usos d'aquest nom com a determinant complex 
(el significat global de la frase, la indeterminació de l'article que precedeix al mot quantitat fan 
que el nucli conceptual sigui el segon nom), encara que el fet que el modificador del nom del 
determinant sigui discontinu distorsiona una mica la interpretació. Crec que en diccionaris 
generals els exemples ambigus s'haurien d'evitar. 
 
 S'ha menjat una quantitat de pa enorme. Hi havia una quantitat de gent que espantava 
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PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex 
 
L'ús d'aquest nom en l'exemple de la segona accepció ens mostra que efectivament es tracta del 
nucli d'un determinant complex: 
 Al cine hi havia una gran quantitat de persones 
 
DCA 
 
Trobem l'entrada següent, però sota la categoria de nom, per tant, tractada com si fos no un 
determinant complex lexicalitzat, sinó, potser, una col.locació12: 
 
 |quantitat de, (una) gran quantitat de a great quantity of, lots of. 
 
 
III. noms de mesura: propis 
 
litre 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
El context d'aquest nom en l'exemple donat ens mostra que es tracta d'un ús instruccional, és a 
dir, que forma part del determinant complex : n'és el nucli: 
 
 Posi'm un litre de llet 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
metre 
 
                     

 12

12Entenem per col.locació un grup de mots que, encara que no estan lexicalitzats ni fixats del tot, acostumen a 
aparèixer junts.  
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DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
III. noms de mesura: contenidors 
 
ampolla 
 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Trobem que dins de la segona accepció, sota la categoria de nom, ens diuen: contingut d'una 
ampolla. És a dir, metonímia del contenidor pel contingut. Cosa que vol dir que el nucli 
conceptual és el contingut i no pas el contenidor. L'exemple també mostra l'ús del contenidor 
com a determinant del nucli que és el contingut:  
 
 Beure's una ampolla de llet. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
A l'exemple de la primera accepció, la indeterminació de l'article que forma part del determinant 
complex fa que el determinant no tingui poder referencial, encara que el context és insuficient 
per poder intuir en seguretat la intenció dels autors: 
 
 Una ampolla de llet 
 
 
DCA 
 

 
13



Noms que formen part d’un determinant complex 

 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
Caixa 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Trobem que dins de la segona accepció, sota la categoria de nom, i marcat amb l'etiqueta p ext 
ens diuen: contingut d'una caixa. És a dir, metonímia del contenidor pel contingut. Cosa que vol 
dir que el nucli conceptual és el contingut i no pas el contenidor. La indeterminació de l'article 
ens fa pensar en la voluntat dels autors per exemplificar-nos que una caixa de pot tenir un ús 
instruccional, ara bé, una vegada més, el context insuficient ens priva de saber-ho del cert. 
  
 Una caixa de pomes 
 
En aquest cas, podem remarcar que dos fenòmens pràcticament idèntics, que teòricament 
requereixen un mateix tractament estan formulats en un mateix diccionari de diferent manera 
(cosa que és falsa): en una accepció el significat s'ha format per extensió, en l'altra no. A més, en 
el segon cas el context hauria d'ésser més explícit per tal de facilitar la interpretació adequada, 
per exemple: aquest any se m'han podrit una caixa de pomes, així el que es predica és el fet que 
les pomes s'han podrit i el segment una caixa de el que es matisar la quantitat de pomes que s'han 
podrit. 
 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
A l'exemple de la primera accepció, la indeterminació de l'article que forma part del determinant 
complex fa que el determinant no tingui poder referencial: 
 
 Una caixa de taronges. 
 
 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús gramatical.  
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IV. noms de tros 
 
mica 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Els contextos dels exemples d'una mateixa accepció són heterogenis. Així, trobem, per un costat, 
el sintagma nominal: una mica de pa , on una mica de ha d'ésser interpretat com a determinant 
complex de pa, i per l'altre, l'exemple Li agrada d'aprofitar les miques, on miques és el nucli del 
sintagma nominal. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
El significat d'una mica de en l'exemple de la primera accepció és clarament gramatical: 
 
 Avui, per berenar, com que no tenia gaire gana, només he menjat una mica de pa i una 

mica de xocolata. 
 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
Ara bé, trobem, en canvi, la següent accepció:  
 
 | (de pa) crumb|  
 
On el que se'ns indica és que, per expressar una mateixa realitat les dues llengües, fan servir 
estructures lèxiques diferents. 
 
 
porció 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
PD 
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Noms que formen part d’un determinant complex 

Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
V. Noms de nombre 
 
dotzena 
 
 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
L'estructura dels sintagmes que constitueixen els exemples podrien voler mostrar aquest ús 
instruccional del primer nom, però el context és del tot insuficient: 
 
 Una dotzena de mocadors, de plats, de coberts. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
L'exemple que trobem ens contextualitza el sintagma nominal en qüestió en la funció de 
determinant complex: 
 

La Concepció ha anat a comprar una dotzena d'ous.  
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
parell 
 
DLC 
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Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Els sintagmes amb el nom parell proposats com a exemples funcionen com a determinants 
complexos, no referencien res, el context és insuficient: 
 
 Un parell de mitjons, de sabates, guants. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
L'exemple que trobem ens contextualitza el sintagma nominal en qüestió en la funció de 
determinant complex: 
 

Han anat a comprar un parell de mitjons.  
 
DCA 
 
Entra com a entrades separades els següents sintagmes sota la categoria de nom, com si es tractés 
de col.locacions: 
 
 | un parell de mitjons a pair of socks| un parell de guants a pair of gloves | couple|  
 
 
VI. Noms fraccionals 
 
quart 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
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Noms que formen part d’un determinant complex 

terç 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Trobem entre parèntesi una sintagma preposicional obligatori que sembla que ens vol indicar 
l'"argument", el context. D'aquesta manera dóna la impressió que el nucli és el nom del 
determinant i no a l'inversa: 
 
 | f (de carn) pound 
 
 
VII. Noms classificadors 
 
mena 
 
DLC 
 
En la tercera accepció trobem com a subentrada: 
 
 Una mena de Expressió aplicada a un nom que hom pren com a referència per explicar 

una cosa desconeguda o per manifestar, en un sentit irònic, despectiu, etc., la semblança 
que troba entre allò amb què hom ho compara. He vist passar una mena de gat que no sé 
quin animal era. El flabiol és una mena de flauta. 

 
Encara que la paraula "expressió" que introdueix la definició vulgui donar la idea que aquest 
grup de mots estan lexicalitzats, no es diu explícitament que faci una funció de determinant 
perquè la categoria que se li atribueix és la de nom. Ara bé, potser és el cas més explicitat dins 
d'aquest diccionari. 
 
És si més no xocant que del únics noms que formen part d'un determinant complex que canvien 
la categoria semàntica (una mena de flauta no és una flauta, una mena de gat no és ben bé un gat) 
del nom nucli semàntic del sintagma nominal, tingui una entrada on s'explicita la seva actuació 
travada a través del mot expressió. 
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PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
tipus 
 
DLC 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
La tercera accepció ens dóna un exemple del nom tipus usat com a part del determinant, ara 
aquest està barrejat amb un altre exemple amb un altre ús. Malgrat tot el fet que l'atribut concordi 
(sigui masculí i no femení), fa que potser l'exemple no sigui tan bo.  
 
 Aquest tipus de casa és propi de les regions fredes. 
 
PD 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
En els dos exemples proposats els sintagmes amb el nucli instruccional tipus funcionen com a 
determinants complexos, no referencien res: 
 
 A la botiga hi havia diferents tipus de formatge. La seda és un tipus de tela molt prima i 

molt fina. 
 
DCA 
 
Cap informació explícita de la seva funció com a determinant complex. 
 
Cap informació implícita, en cap exemple, d'aquest ús instruccional del nom. 
 
 
A continuació podem veure els resultats distribuïts en tres graelles que sintetitzen les dades 
analitzades anteriorment. 
 
Abans, però, donem una relació del que trobarem codificat en cada una de les columnes. Així, 
marcarem amb *** : 
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Noms que formen part d’un determinant complex 

 l’entrada explícita = quan l'entrada o subentrada és tot el sintagma nominal funcionant 
com a determinant complex 

 la categoria explícita = quan se'ns diu explícitament que el sintagma o el nom funciona 
com a determinant. 

 la definició = quan a la definició se'ns parla explícitament d'aquest ús instruccional del 
sintagma o del nom 

 els exemples heterogenis = quan es barregen exemples on el nom en qüestió s'usa amb 
un sentit instruccional amb exemples amb un sentit referencial. 

 els exemples confusos = quan els exemples són poc clars o insuficients. 
 7 = quan hi ha una entrada sintagmàtica, però no lexicalitzada (el que alguns autors han 

anomenat col.locacions). 
Diccionari de la Llengua Catalana: 
 
 

 entrada 
explícita 

categoria 
explícita 

definició exemples exemples 
heterogenis 

exemples 
confusos 

7 

conjunt        

grup      ***   ***   

abundància        

quantitat      ***    ***  

litre        

metre        

ampolla      ***    

caixa      ***    ***  

mica      ***   ***   ***  

porció        

dotzena      ***    ***  

parell      ***    ***  

quart        

terç        

mena   ***     ***    

tipus      ***   ***   
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Noms que formen part d’un determinant complex 

Primer Diccionari: 
 
 

 entrada 
explícita 

categoria 
explícita 

definició exemples exemples 
heterogenis 

exemples 
confusos 

7 

conjunt      ***    

grup      ***   ***   

abundància      ***    

quantitat      ***     

litre      ***    

metre        

ampolla      ***    ***  

caixa      ***    ***  

mica      ***        

porció        

dotzena      ***      

parell      ***      

quart        

terç        

mena           

tipus      ***      
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Diccionari Català-Anglès: 
 
 

 entrada 
explícita 

categoria 
explícita 

definició exemples exemples 
heterogenis 

exemples 
confusos 

7 

conjunt         *** 

grup            

abundància          

quantitat            *** 

litre          

metre        

ampolla           

caixa            

mica               *** 

porció        

dotzena           

parell            *** 

quart        

terç         *** 

mena           

tipus           
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Noms que formen part d’un determinant complex 

Valoracions de l'anàlisi 
 
A partir d'aquests quadres podem dir que: 
 

•Només en un cas i en un sol diccionari es fa referència explícita, a través de la 
subentrada, d'un sintagma lexicalitzat en funció de determinant (una mena de en el 
DLC).13 
 
•En cap cas dels analitzats trobem una marca de categoria explícita de determinant 
complex. 
 
•Pel que fa als exemples, el diccionari que utilitza l'exemple per mostrar aquests usos 
gramaticals de manera gairebé sistemàtica i sense barrejar-los amb altres tipus de 
funcions és el Primer Diccionari. El problema, però, és que aquest diccionari moltes 
vegades no dóna cap exemple d'aquests noms usats en un significat referencial. El 
Diccionari de la Llengua Catalana, en canvi, usa en força casos un exemple en significat 
gramatical, però al costat d'exemples on el nom és realment el nucli conceptual. En 
contraposició, el Diccionari Català-Anglès no es dóna cap exemple en els articles que 
hem analitzat. 
 
•Dels articles analitzats, 5 articles del DLC i dos del PD, presenten exemples poc clars, 
massa poc explícits. 

 
Podem concloure, doncs, que la informació gramatical d'aquests noms que funcionen com a part 
d'un determinant complex en els diccionaris analitzats és molt pobra i insuficient. 
 
Els diferents usuaris d'aquests tipus de diccionaris (estudiants de llengües, aprenents d'una 
llengua, tant sigui de la maternal com d'una de secundària, traductors, lingüistes, redactors, 
mediadors lingüístics, etc.), necessiten trobar la informació -i també la informació gramatical- de 
manera completa i fiable, sobretot perquè l'objecte d'estudi d'aquests usuaris és moltes vegades la 
mateixa llengua. 
 
Proposta de codificació 
 
La informació gramatical en els diccionaris de llengua general, però encara més en els 
diccionaris per a aprenents és del tot imprescindible. Ara bé, a la pràctica, com hem vist, aquest 
tipus d'informació no apareix o apareix de manera no sistemàtica, i fins i tot confusa.  
 
En els diccionaris que trobem algun tipus d'informació gramatical, aquesta pot aparèixer de 
manera directa o indirecta. E. Scott (1993, 13) ho descriu "(...) all ESL dictionaries can be said to 
incorporate grammatical information in one or both of two main schemes. Grammatical 
information can be "staged", or presented in a direct, orderely and logical fashion, as is the case 
in dictionaries such as the LDOCE2 in which information is presented progressively and is 
readily accessible to the user. In dictionaries such as the COBUILD, grammatical information 
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13Podria ser significatiu que l'únic mot on se'ns explicita aquest significat no referencial del nom és un nom que 
havíem comentat que podia funcionar a mig camí entre un adjectiu i un determinant complex per la seva 
capacitat de matisar i canviar en part el significat del nom al qual complementava. 
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can be provided indirectly by incorporating information into the definitions or other parts of the 
entry so that the user is left to infer much of the relevant information by analogy." 
 
Així, si la informació gramatical apareix en el diccionari de manera explícita, la podem trobar a 
l'interior de les d'entrades o subentrades, a través de marques d'ús, de codis i/o abreviacions. En 
canvi, si aquesta informació es decideix posar de manera implícita, ens la podem trobar en els 
exemples i/o a dintre de les definicions. 
 
Tenint en compte totes aquestes possibilitats i sense cap mena de limitacions d'espai, per 
exemple en el marc d'un diccionari en suport informàtic, defensarem la idea que la informació 
sobre els usos gramaticals dels mots en general, i dels determinants complexos en particular, es 
codifiqui en el diccionari, per una banda, de manera exhaustiva (sense ser, però, repetitiva sinó 
útil i clara per a l'usuari), i, de l'altra, de manera sistemàtica. 
 
En concret, la nostra proposta consistiria en col.locar, de manera explícita, el determinant 
complex com a subentrada dins de l'entrada del nom que funciona com a nucli del determinant 
complex14. Després, mitjançant una abreviació, s'indicaria que es tracta d'un determinant 
complex. Pel que fa a la informació indirecta, s'incorporaria a la definició el sentit instruccional 
del nom i, seguidament, es mostraria l'ús gramatical mitjançant dos exemples representatius, 
extrets d'un corpus de coocurrències, on el sintagma s'usés amb aquest sentit referencial. 
 
Per acabar volem esquematitzar l'estructura de l'accepció d'aquests sintagmes nominals en 
posició de determinant en un article lexicogràfic, seguint la codificació proposada:  
 
 

 

 
   N (...) 
 
   [Art + N + de]. [ det. compl.15 ] + [ Definició] + [Exemples]  
 
  

 
A continuació, hem dissenyat una entrada d'un possible diccionari per exemplicar aquest 
formulisme que proposem, al costat hem col.locat les entrades corresponents que donen el 
Diccionari General de la llengua catalana d'Enciclopèdia Catalana, el Diccionari de la llengua 
catalana de l'Istitut d'Estudis Catalans i el diccionari escolar DIDAC d’Enciclopèdia Catalana: 
 
 
DLC: 
 

                     
14Si hagués la possibilitat optativa d'inserir algun mot o grup de mots que modifiquessin el nucli del sintagma 
determinant es podria indicar entre parèntesi. 
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15Si es creiés oportú es podria desdoblar aquesta etiqueta en dues: determinant quantificador i determinant 
classificador. Ara bé, caldria un estudi més ampli, basat en corpus textuals, per assegurar-se que no existixin 
altres tipus de determinants complexos.  



Noms que formen part d’un determinant complex 

  ampolla f 1 VIDR/PLÀST Vas portàtil de vidre, de cristall, de material 
termoplàstic, etc., de coll llarg i estret, destinat a contenir líquids. 2 Contingut 
d'una ampolla. Beure's una ampolla de llet. (...) 

 
DIEC 
 
  ampolla f Vas portàtil de vidre, cristall, etc., de coll llarg i estret, destinat a 

contenir líquids. Una  ampolla de vidre. Una ampolla de tres quarts de litre. / 
Contingut d’una ampolla. Beure’s una ampolla de vi. (...) 

 
DIDAC: 
 
  ampolla ampolles 
  nom femení 
    1 Una ampolla és un recipient allargat, de vidre, de plàstic o d’un 

altre material, amb un coll llarg i estret, que serveix per a contenir 
líquids. 

    2. Contingut d’una ampolla. Algunes persones es beuen una 
ampolla de llet per a esmorzar. (...) 

 
 
 
PROPOSTA: 
 
  ampolla f. Vas portàtil de vidre, cristall, etc., de coll llarg i estret, destinat a 

contenir líquids. Vaig trencar dues ampolles d’aigua. Li han regalat una ampolla 
de xampany. art ampolla de det. quant. Determinant que indica el volum de 
líquid equivalent al seu contingut. Hem begut una ampolla petita de vi, es van 
acabar l' ampolla de ratafia de l'àvia. 

  
 
 
Com a conclusió 
 
Existeixen un tipus de noms que segons els contextos sintacticosemàntics poden funcionar com a 
nuclis d’un sintagma nominal o com a nuclis d’un sintagma determinant. Com hem exposat, la 
majoria de diccionaris, però, semblen ignorar aquest fet ja que no recullen aquest ús de 
determinant d’aquesta classe de noms. 
Contràriament, l’usuari dels diccionaris amb interessos lingüístics (lingüista, escriptors, 
traductor, periodista, corrector, etc.) o l’aprenent d’una llengua necessita en moltes ocasions 
informacions sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques sobre les paraules. És per aquest motiu 
que hem proposat un tipus de diccionari que inclogués en l’entrades d’aquestes substantius que 
poden utilitzar-se en valor determinant una accepció indicant aquest ús concret. 
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