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L'Observatori de Neologia, dirigit per la Dra. M. Teresa Cabré, neix com a grup de recerca l'any 1988 a la
Universitat de Barcelona i des de 1994 s'incorpora com a projecte a l'Institut Universitari de Lingüística
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. L'Observatori de Neologia analitza el fenomen de l'aparició de
paraules noves o neologismes en l'ús, tant pel que fa al català com al castellà. Actualment compta amb
una base de dades de més de 82.000 ocurrències per al català i de més de 60.000 ocurrències per al
castellà procedents de textos escrits i orals de mitjans de comunicació.
Aquest volum recull la metodologia establerta des de l’inici del projecte pels membres fundadors de
l’Observatori de Neologia tot i que revisada i actualitzada al llarg dels anys. Aquesta metodologia guia
tots els treballs de detecció, selecció, tractament i emmagatzemament de les dades que es duen a terme a
l’Observatori. Concretament, el materials que presentem en aquest Papers de l’IULA corresponen als cinc
protocols de treball següents:
I. Protocol de buidatge de textos escrits (premsa)
II. Protocol de buidatge de textos escrits (espontani)
III. Protocol de buidatge de textos orals
IV. Protocol de preparació de diaris per treballar amb l’extractor de neologia SEXTAN
V. Protocol de funcionament de l’extractor de neologia SEXTAN
The Observatori de Neologia, under the direction by Dr. M. Teresa Cabré, is a public-funded consolidated
group within the Institut Universitari de Lingüística Aplicada at Pompeu Fabra University. This project
analizes the phenomenon of the appearance of new words or neologisms in the usage, both for Catalan
and Spanish. Nowadays it has a database with more than 82.000 occurrences for Catalan and more than
60.000 occurrences for Spanish, which come from widespread written and oral press.
This volume includes the methodology established since the start of the project by the Observatori de
Neologia membership founders, although it has been revised and updated throughout the years. This
methodology is a guideline for all the detection, selection, treatment and data storage works that are
carried out in the Observatori. Specifically, this Paper includes the following working protocols:
I. Protocol for neologisms retrieval in written texts (press).
II. Protocol for neologisms retrieval in written texts (spontaneous).
III. Protocol for neologisms retrieval in oral texts.
IV. Protocol for the management of journals treated by the automatic neologism extractor SEXTAN.
V. Protocol for the performance of the automatic neologism extractor SEXTAN.
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L’Observatori de Neologia és un projecte de recerca que forma part del Grup de Recerca IULATERM
(Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística) de l’Institut Universitari de Lingüística
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.
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Presentació

Presentació
Qualsevol treball d’equip requereix materials molt explícits que garanteixin la
sistematicitat de la feina feta. Aquesta publicació recull els materials de treball
que l’Observatori de Neologia ha elaborat des de la seva creació el 1988 fins avui.
En aquests setze anys de treball ininterromput, s’ha aplicat sistemàticament una
metodologia establerta per escrit des de l’inici de l’Observatori. Aquest fet, però,
no ha impedit que els documents hagin estat en revisió permanent. La
metodologia de treball s’ha anat refinant progressivament a mesura que s’han anat
detectant qüestions problemàtiques o que han aparegut situacions noves.
Els materials que es presenten en aquest volum són els resultats d’aquest procés
en data de 2004, és a dir, són les versions dels documents que guien en aquesta
data el treball de tots i cadascun dels membres de l’Observatori i serveixen de
punt de referència per avaluar la qualitat de les dades.
Els autors que hi ha al darrere dels textos són molts. Hi ha algunes persones que
són a l’Observatori des de la seva creació el 1988 i que van ser les primeres a
revisar i aplicar per primera vegada el protocol de treball inicial. N’hi ha d’altres
que al llarg d’aquests anys han anat ajustant els documents a mesura que els
col·laboradors els plantejaven dubtes a resoldre. N’hi ha també que amb el seu
treball en els darrers anys han permès encetar noves línies de treball neològic
(recopilació de neologismes orals i escrits espontanis) o han desenvolupat eines
que, com SEXTAN, han agilitat el procés de treball. I una gran majoria ha
col·laborat durant períodes més llargs o més curts en els treballs de detecció i
recollida dels neologismes que avui dia formen part de la base de dades
BOBNEOWEB, de lliure accés a través d’Internet.
Fer la llista dels noms que han tingut participació en aquest llarg procés col·lectiu
seria massa feixuc per a la Presentació d’aquest volum; per això us convido a
consultar la pàgina de crèdits per conèixer-los. Però crec que tinc el deure moral
d’esmentar almenys els noms dels qui han estat més presents en les tasques de
coordinació un cop ja iniciat l’Observatori: Judit Freixa i Elisabet Solé, que han
sabut conduir de manera excel·lent el procés de treball durant una bona colla
d’anys i han estimulat la continuació i el creixement de l’Observatori incorporanthi estudiants nous any rere any. Haig d’esmentar també l’impuls que, obrint noves
línies de treball, han donat a l’Observatori Ona Domènech i Rosa Estopà, per a la
neologia oral, i Marta Folia i Jordi Morel, per a l’escrita espontània. I em cal
també esmentar i agrair a Rosa Estopà l’impuls amb què ha pres la coordinació en
el present període, en compliment del torn de rotació en la coordinació iniciat
l’any 2004. A tots ells i elles, haig de donar-los les gràcies pel fet d’haver sabut
mantenir un projecte durant tant de temps i d’haver-lo enriquit i millorat amb la
seva dedicació i competència.
I també voldria fer present en aquesta Presentació l’agraïment als organismes i
institucions que han patrocinat o continuen patrocinant el projecte de
l’Observatori de Neologia. La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
dóna suport a l’Observatori des de l’any 1992, el grup Enciclopèdia Catalana SA
en va ser patrocinador els anys 1993-1995, i l’empresa editorial SPES SA
contribueix des de l’any 2001 al desenvolupament del projecte.
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Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos
El present volum inclou cinc documents:
I. Protocol de buidatge de textos escrits (premsa)
II. Protocol de buidatge de textos escrits (espontani)
III. Protocol de buidatge de textos orals
IV. Protocol de preparació de diaris per treballar amb l’extractor de neologia
SEXTAN
V. Protocol de funcionament de l’extractor de neologia SEXTAN
El conjunt dels documents és una radiografia de com el projecte de l’Observatori
ha anat evolucionant fins a ser avui un projecte molt més complex que no era a
l’inici. Per a cada tipus de neologia (escrita, espontània i oral) ha calgut fixar
criteris específics, però s’ha mantingut sense cap canvi el criteri de neologització
que va impulsar la creació de l’Observatori: la detecció dels neologismes per
criteris de presencia/absència en diccionaris considerats de referència. Perquè la
finalitat aplicada per a la qual va néixer l’Observatori era la de permetre
l’actualització permanent dels diccionaris generals amb dades que apareixien a la
premsa i arrelaven en l’ús social. Podem dir que, gràcies a haver adoptat aquest
criteri, l’automatització del procés de reconeixement dels neologismes formals a
través de SEXTAN ha estat possible.
Aquest volum que teniu a les mans és doncs el resultat del treball continuat de
moltes persones al llarg dels setze anys de l’Observatori i totes i cada una d’elles,
en major o menor mesura, en són autores. A totes elles moltes gràcies per la seva
aportació al projecte.
M.Teresa Cabré
Directora de l’Observatori de Neologia
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I. Protocol de buidatge de textos escrits (premsa)

I. Protocol de buidatge de textos escrits (premsa)
1 Introducció
La fase de buidatge de textos de premsa de l’Observatori de Neologia és un procés
que consisteix a detectar neologismes usats en premsa d’àmplia difusió editada en
català i en castellà, d’acord amb uns criteris de selecció prèviament fixats; i
enregistrar-los en fitxes en suport electrònic seguint els criteris establerts en
aquest protocol. Les fitxes, un cop supervisades, són abocades automàticament a
la base de dades general de l’Observatori de Neologia.
El buidatge de premsa, iniciat l’any 1988, va partir de quatre diaris editats a la
ciutat de Barcelona, considerats representatius de la premsa diària de la ciutat: dos
en llengua catalana, Avui i Diari de Barcelona (DdB), i dos en llengua espanyola,
La Vanguardia i El País. Quan va desaparèixer el DdB, es va substituir pel Nou
Diari, i posteriorment aquest, per El Punt, que a partir de 1998 se substitueix per
El Periódico en català. A més, des de l’any 1994 es fa el buidatge sistemàtic del
setmanari El Temps i des del 2003 s’ha començat a buidar el Diari de Balears. El
buidatge està organitzat per tal que cada mes es cobreixin tots els dies de la
setmana de tots els diaris, de manera que no quedin seccions regulars de la premsa
per buidar.
Els criteris de selecció i classificació dels neologismes detectats, i les normes de
representació dels diferents camps de la fitxa s’expliquen amb detall en aquest
document, que es presenta com el protocol a seguir per emplenar adequadament
les fitxes de buidatge de premsa. En aquest sentit, cal tenir present que l’objectiu
del buidatge de neologismes a l’Observatori de Neologia, tant pel que fa als textos
de premsa com als textos escrits espontanis i als textos orals, és detectar la
neologia lèxica. És per això que no es consideren formes neològiques els usos que
s’aparten del que seria la neologia lèxica pròpiament dita i que responen a
aspectes sintàctics o de morfologia flexiva, com ara usos diversos de per i per a,
l’ús de donat que (en lloc de atès que) o determinades formes verbals (estéssim
per estiguéssim, fagi per faci, etc.).
El criteri previ per decidir si una forma és o no neològica és un criteri comú als
tres tipus de buidatge que duu a terme l’Observatori (premsa escrita, textos orals i
textos escrits espontanis) i consisteix a comprovar si el mot en qüestió figura en
algun dels repertoris lexicogràfics de referència, de manera que si el candidat a
neologisme és consignat en un sol repertori dels esmentats més avall, ja no és
objecte d’una fitxa de buidatge, per tal com es considera que ja ha perdut l’estatus
d’unitat lèxica nova.
Les obres que es consideren de referència bàsica per al català són:
GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia
Catalana, 1998. http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
DIEC: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona,
Palma de Mallorca, València: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Editorial Moll,
Enciclopèdia Catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
http://pdl.iec.es
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GEC2: Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
1992. http://www.grec.net
Per alleugerir la fase de consulta, cal començar la cerca pel GDLC i tenir en
compte les remarques següents:
•

Totes les entrades del DIEC són al GDLC, excepte una petita llista.1

•

Quan una entrada del GDLC porta un quadradet precedint-la, significa que
aquella forma també és en el DIEC, però no necessàriament totes les
accepcions. Cal, doncs, consultar el DIEC quan l’accepció documentada en el
buidatge no es correspon amb la inclosa en el GDLC.

•

Només per als manlleus, cal consultar també la GEC2, perquè aquesta obra
pot contenir, d’una banda, sobretot variants formals de les unitats recollides en
els diccionaris més recents; d’altra banda, neologismes més lligats a la
informació enciclopèdica pròpia d’una obra d’aquestes característiques.

Les obres que es consideren de referència bàsica per al castellà són:
LEMA: Battaner, M. P. (dir.) Lema. Diccionario de la Lengua Española. VOX.
Barcelona: Spes Editorial, 2001.
DRAE: Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22a ed.).
Madrid: Espasa Calpe, 2001. http://www.rae.es/
En el cas de les obres lexicogràfiques castellanes, i també per alleugerir la fase de
consulta, l’ordre que es proposa és en primer lloc, el LEMA i, en segon lloc, el
DRAE.
A vegades els neologismes que són objecte de consulta —bàsicament manlleus—
sí que apareixen als diccionaris, però ho fan marcats d’una manera especial; les
obres de referència indiquen així que no estan plenament incorporats a la llengua.
En aquests casos, cal fitxar el neologisme, fer constar el diccionari consultat i
indicar al camp de la nota que apareix amb marca en el diccionari (vegeu la nota 1
dins l’apartat 2.11).
Per al català,2 considerem que els neologismes documentats al GDLC tenen una
marca especial en els casos següents:
•

Els manlleus que van seguits per un asterisc (*), i que solen especificar entre
claudàtors la llengua original, sempre que ja no siguin en el DIEC (és a dir,
sempre que no duguin un quadradet al davant).

•

Les locucions llatines que duen asterisc (*), sempre que ja no siguin en el
DIEC.

Per tant, si el candidat a neologisme apareix amb qualsevol altra marca que no
coincideix exactament amb alguna de les esmentades, es considera que el
diccionari l’incorpora a la llengua general, i no se’n fa cap fitxa. Cal recordar, en
1

Es tracta de la llista que reproduïm a continuació: ahuixar, almon, ampèrmetre, baralípton,
bàrbara, baroco, bedora, bromion, butileneglicol, cambotjà, cígnids, critòfits, escolalla, fovil·la,
frívola, frontolisi, gabún, galzers, lupina, microcorifis, naftiònic, organobor, pandiònids,
potentola, reempenyament, remízids, revoltí, tamarisc, tiracrin, transtermitància, unifiliar,
vehiculització, vidrar i voltampèrmetre.
2
Els diccionaris castellans utilitzats com a corpus lexicogràfic d’exclusió no presenten casos de
marques de neologicitat.
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aquest sentit, que ni la informació sobre l’etimologia de la paraula, en el GDLC,
ni la indicació entre claudàtors de la llengua d’origen, en el DIEC, s’han de
considerar marca. Com tampoc no s’han de considerar marca les observacions que
inclou el LEMA sobre l’etimologia o altres grafies d’algunes formes, les quals,
per tant, es consideren incorporades a la llengua general de manera que no es
fitxen.
Cal remarcar que si el neologisme es troba atestat solament en un dels dos
diccionaris sense cap d’aquestes marques, es considera documentat, i per tant no
se’n fa cap fitxa.
Aquest criteri de selecció lexicogràfic, però, deixa la porta oberta a un nombre
molt gran d’entrades que evidentment no es poden trobar repertoriades a les obres
lexicogràfiques de referència i que al mateix temps no encaixen en allò que
l’Observatori entén per neologia de gran difusió. Per aquest motiu, s’han esbossat
uns criteris útils per a la selecció dels neologismes que permetin de restringir el
criteri inicial basat només en la referència lexicogràfica, i que es consignen en
l’apartat 2.9 d’aquest document, relatiu al camp “Tipus de neologisme” de la fitxa
de buidatge de premsa. En aquest apartat, doncs, s’exposa la tipologia dels
neologismes que s’ha decidit recollir, al costat de la que s’ha decidit refusar.
Per acabar, cal tenir present que aquest protocol, en tant que document de treball
bàsic de la fase de buidatge de textos de premsa, es concep com un document de
treball obert que s’ha d’anar revisant i actualitzant periòdicament a partir de les
aportacions de les persones que el facin servir.

2 Protocol d’utilització de la fitxa
En aquest apartat, després d’unes instruccions generals sobre el funcionament de
la fitxa de buidatge en suport electrònic, s’explica cada un dels camps d’aquesta
fitxa i es donen les indicacions necessàries per emplenar-los adequadament, tant
des del punt de vista formal (normes de representació de cada camp), com
conceptual (criteris de selecció i classificació dels neologismes detectats). Aquests
camps són els següents:
Autoria de la fitxa
Font
Data
Entrada
Categoria gramatical

Context
Aspectes tipogràfics
Tipus de Neologisme
Codi Nota
Nota

Secció del diari
Pàgina
Autoria
Data de la fitxa

Al final d’aquest document, es presenta, a tall d’exemple, un recull de fitxes de
buidatge de premsa ja emplenades (vegeu l’annex 2).

2.1 Instruccions generals sobre el funcionament de la fitxa de
buidatge en suport electrònic
-

3

Per poder treballar amb la fitxa de buidatge en suport electrònic cal disposar
d’un PC amb el programa Word 97 (o versions superiors) i el fitxer
fitxapremsa.doc3 desat al disc dur de l’ordinador.

Trobareu una còpia d’aquest fitxer a: ftp://ftp.iula.upf.es/pub/obneo/fitxapremsa.doc.
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-

-

En obrir el fitxer, si el Word pregunta si es vol obrir amb macros o sense
macros, cal dir-li sempre que es vol obrir amb macros. Si no ho pregunta, cal
tancar el fitxer i activar les opcions següents abans de tornar-lo a obrir:
-

si s’utilitza el Word 97, cal anar a “Herramientas” > “Opciones” i activar
l’opció “Protección antivirus en macros” dins l’apartat “General”;

-

i si s’utilitza el Word 2000, cal anar a “Herramientas” > “Macro” >
“Seguridad” i seleccionar el nivell de seguretat “Medio”.

Cada vegada que s’inicia el buidatge d’un diari, cal fer una còpia de l’arxiu
original i guardar-la amb el codi FFaammdd.doc on:
-

FF són dues lletres que identifiquen la font de buidatge, segons la
classificació següent:
AV: Avui
PC: El Periódico
ET: El Temps
BA: Diari de Balears
EP: El País
LV: La Vanguardia

- i aammdd correspon a la data de la publicació seguint el format any-mesdia.
Per exemple, el nom de l’arxiu corresponent a la revista El Temps del 21 al 27
de gener de 2003 ha de ser: ET030121.doc.
-

Un cop obert l’arxiu, s’accedeix directament a una fitxa en blanc, que consta
d’un primer bloc de camps (Autoria de la fitxa, Font i Data) que són els que
cal emplenar d’entrada perquè contenen la informació que, en el pas cap a la
base de dades, s’insereix automàticament a totes les fitxes del mateix buidatge,
és a dir, del mateix arxiu.

-

Per anar d’un camp a l’altre cal fer servir la tecla TAB si es va cap endavant i
TAB + majúscules, si es va cap a enrere.

-

Hi ha alguns camps que són tancats, és a dir, que només admeten uns valors
determinats, que consten a la barra d’estat del Word situada a la part inferior
de la pantalla. Es tracta dels camps següents: Categoria gramatical (cg),
Aspectes tipogràfics (Asp_Tip) i Tipus de neologisme (Tipus).

-

Les fitxes, un cop emplenades, no es poden esborrar, de manera que si s’ha
entrat una fitxa i després no es vol, cal posar únicament tres asteriscos al camp
d’entrada: ***.

-

Si es vol que les fitxes que es van afegint ja tinguin emplenats els camps
Secció o DataFitxa, cal posar aquesta informació als camps corresponents de
la fitxa en blanc que surt al final del fitxer, i situar-se en el camp
.
D’aquesta manera, la fitxa afegida contindrà aquesta informació.
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2.2 Autoria de la fitxa
Cal posar les inicials del nom i els cognoms de la persona que emplena la fitxa
sense punts ni espais en blanc; tant se val si s’escriu amb majúscules o minúscules
ja que el programa ho converteix automàticament en minúscules.

2.3 Font
Camp tancat4 en què codifiquem el nom del diari buidat, d’acord amb les sigles
següents:
AV: Avui
BA: Diari de Balears
EP: El País
ET: El Temps
LV: La Vanguardia
PC: El Periódico (versió en català)

2.4 Data
En aquest camp fem constar la data del diari buidat, seguint el format següent:
dia/mes/any (tant el dia, com el mes i l’any han de constar de dos dígits; ex.:
01/02/02 correspon a l’1 de febrer de 2002).
En el cas de la revista El Temps, de periodicitat setmanal, es fa constar com a dia
el primer dia del període consignat. Per exemple: l’exemplar de la setmana del 21
al 27 de gener de 2003, ha de constar com a 21/01/03.

2.5 Entrada
2.5.1 Indicacions genèriques
Es considera neologisme documentat al diccionari i que, per tant, cal desestimar:
-

el que estigui enregistrat en una entrada pròpia,

-

el que aparegui clarament identificat com a subentrada dins una entrada més
genèrica (és el cas de les locucions i d’alguns neologismes complexos),

-

les unitats sintagmàtiques que apareguin en els exemples d’una entrada (p. e.
parc mòbil dins de l’entrada parc; hecho un higo dins de l’entrada higo5), i

-

el cas d’un neologisme prefixat, sufixat o format per composició culta
mitjançant una forma prefixada o sufixada, si consta com a exemple de
l’entrada de l’afix. Per exemple, pluricapsular és un exemple de l’entrada

4

Alerta! No confongueu aquest camp amb el nom que donem al fitxer cada vegada que iniciem un
buidatge (vegeu l’apartat 2.1 d’aquest document).
5
Atès que el buidatge es fa tant en català com en castellà, els exemples que es donen són, en la
majoria de casos, en les dues llengües.
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pluri-, però no té una entrada pròpia; igualment que euromediterrani respecte
d’euro-, o mesofragma respecte de -fragma.
Els casos de variants ortogràfiques de paraules ja documentades en els diccionaris
de referència susceptibles de ser considerats errors de picatge o de normativa en
relació amb l’ús del guionet (p. e. àudio-visual per audiovisual) o d’ortografia en
general (p. e. assessinat per assassinat, aprop per a prop) no s’han de recollir com
a formes neològiques.
Al llarg d’aquest document, en les explicacions de cada tipus de neologisme
(vegeu l’apartat 2.9), s’expliquen altres casos de formes que tampoc no s’han de
considerar neològiques i que ara només esmentem: noms propis; adverbis acabats
en –ment; diminutius, augmentatius i superlatius; alguns dels neologismes formats
amb el prefix ex–, i els gentilicis no compostos.
L’entrada s’enregistra seguint l’ordre natural de la seqüència, i ha de constar
sencera, sense mutilacions ni abreviacions de cap mena. Va sempre en minúscules
i es lematitza d’acord amb els criteris exposats a l’apartat següent (2.5.2).
Quan un mateix lexema es trobi sota dues categories gramaticals diferents
(sobretot nom i adjectiu, però també nom masculí i nom femení) es considera a
tots els efectes que es tracta de dos neologismes diferents, i se’n fan dues fitxes,
una per a cada neologisme (ex.: punk usat com a adj.: “Nina Hagen, cantant
*punk* alemanya...” i com a masculí: “...que recollirà la influència del *punk* i
del ska...”).
Pel que fa als neologismes repetits en una mateixa font de buidatge, només es
recullen una sola vegada. Ara bé, quan aquest mateix neologisme surt documentat
en un altre diari, cal tornar-lo a recollir perquè es tracta de fonts diferents.

2.5.2 El lexema i les lexicalitzacions
Els substantius i adjectius s’enregistren amb la forma lexemàtica, prescindint de la
forma en què apareguin en el context; és a dir, en singular.
Quan l’autor/a del buidatge, però, consideri que
utilitzat en plural (un plural lexicalitzat, per tant),
aquest nombre i així ho ha de fer constar a
municipalsf pl: “El Partit Popular presenta
*municipals*”).

el neologisme només pot ser
l’ha d’enregistrar flexionat en
la categoria gramatical (ex.:
menys candidatures a les

Hi ha casos en què es recullen manlleus utilitzats en plural, i és difícil saber si
estan lexicalitzats o no (en enumeracions, quan hi manca article, etc.). Si no es pot
(o no se sap) formar el singular, el manlleu es deixa en plural (ex.: fettucinim pl:
“...espaguetis, *fettucini*, fussili, era la festa de la pasta”). Si es pot formar, es
posa en singular (ex.: condottierom: “Els nous magnats de les finances italians, els
*condottieri*, com diuen per aquí...”).
Els verbs s’enregistren en infinitiu. La norma general és enregistrar el verb segons
la forma que es reculli; així doncs, si es tracta d’un verb pronominal s’hi fa
constar el pronom (ex.: enganxar-sev pron: “Quan vas a casa d’algú que té tele,
*t’hi enganxes*.”).
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2.5.3 Els gèneres
Els adjectius s’entren en la doble forma masculina i femenina, sempre que en
tinguin. Els manlleus en què no se sàpiga formar el femení (o el masculí) es
deixen en la forma que apareguin al context.
Els substantius s’entren només en el gènere en què es recullen, ja sigui masculí o
femení. En els manlleus sense marca de gènere s’hi posa el que indiqui el context
(l’article que dugui al davant). Si no es pot saber el gènere (enumeracions, context
insuficient), s’hi posa el masculí (ex.: skinheadm: “Abans tot eren tribus de
punkies, rockers, *skinheads*...”).

2.5.4 La indicació de la forma femenina
Per indicar la forma femenina dels adjectius en català seguim el criteri següent:
•

Quan en un adjectiu es passa de la forma masculina a la femenina afegint
simplement una a o canviant les terminacions e o o en a, la forma femenina
s’indica posant a, a continuació de la masculina, precedida d’un guionet.
Exemples: dur -a, ample -a, econòmic -a, discotequer -a, consogre -a.

•

Quan la marca de femení comporta un canvi ortogràfic de qualsevol mena
(canvis d’accent, reduplicacions), s’indica la forma femenina a comptar des de
la vocal tònica de la paraula, inclusivament. Exemples: estatutari -ària, frapat
-ada, carinyós -osa, democristià -ana, prefestiu -iva, halogen -ògena,
estomatòleg -òloga.

•

Si la forma masculina és monosil·làbica, es posa la forma femenina sencera.
Exemples: bo bona, blau blava, sa sana. I en el cas dels neologismes formats
per prefixació en què la base és monosil·làbica, també cal posar la forma
femenina sencera. Exemples: prorus prorussa.

Per indicar la forma femenina dels adjectius en castellà seguim el criteri següent:
•

Com a norma general es repeteix sempre l’última síl·laba de la forma
femenina, si no hi ha canvis ortogràfics. Exemples: antiestatutario -ria, medio
-dia, bueno -na, prefestivo -va, alquilador -ra, pillo -lla.

•

I es repeteix des de la vocal tònica quan hi ha canvi d’accent, per evitar
confusions ortogràfiques. Exemples: catalán -ana, patagón -ona, irlandés esa.

2.6 Categoria gramatical
Les categories gramaticals dels neologismes detectats s’enregistren d’acord amb
els codis següents: m, f, m i f, m pl, f pl, adj, adj pl, adv, v tr, v intr, v pron, loc,
interj, prep, conj, art, pron.
La norma general és recollir els neologismes en la categoria gramatical en què
estiguin utilitzats en el context, és a dir, documentar l’ús que se’n fa, prescindint
d’altres consideracions; així, un adjectiu substantivat es considera substantiu i no
adjectiu (ex.: terminalf: “Ningú sap explicar què passa als aeroports [...]. A les
*terminals*, mentrestant, el nerviosisme creix i es viuen moments de tensió”;
ultranacionalistam: “En aquella llista també s’hi han d’afegir els
*ultranacionalistes* més furiosos...”).
9
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La categoria gramatical ha de coincidir sempre amb la forma en què es recull el
neologisme; cal fer atenció als casos de plurals lexicalitzats (ex.: municipalsf pl).
No poden coincidir mai dues categories gramaticals al mateix temps, ja que a tots
els efectes els neologismes serien considerats diferents (vegeu l’apartat 2.5.1). Si
un neologisme apareix amb dues categories gramaticals en un mateix diari (p. e.,
utilitzat com a substantiu i després com a adjectiu), rep el tractament esmentat:
una fitxa per a cada neologisme (ex.: funkyadj: “La música *funky*”; funkym: “Una
peça de rock i una altra de *funky*.”).
Per locucions s’entenen locucions preposicionals, locucions adverbials, locucions
verbals i locucions adjectivals (ex.: a topeloc: “No es gaudeix de la natura en la
seva plenitud anant per un camí amb la moto *a tope*, a tota velocitat.”). En
canvi, els neologismes complexos formats per un sintagma nominal són
substantius masculins o femenins i no pas locucions nominals (ex.: organització
no governamentalf: “És curiós que una *organització no governamental* i sense
interessos polítics de partit hagi tingut...”; acoso moralm: “Bajo el título de
maltrato se encuentran diversos tipos de agresión, entre ellas el *acoso moral*.”).

2.7 Context
Cada fitxa només admet un únic context. En cas que el neologisme aparegui més
d’una vegada en la font de buidatge cal triar el context més adequat tenint en
compte que es prefereixen els contextos definitoris o explicatius, els contextos que
presenten altres formes alternatives del neologisme (especialment en el cas de
neologismes que són manlleus), etc. Ex.: ski passm: “Quan els pares comprin un
*ski pass* (forfet) de sis dies, els fills menors de 16 anys podran esquiar
gratuïtament durant aquest període, forfet inclòs.”.
Quan recollim el context d’ús, la forma neològica ha d’anar marcada amb un
asterisc al davant i un altre al darrere, sense cap espai en blanc (ex.:
*medioambiental*). Si el neologisme apareix més d’un cop al mateix context,
només es marca entre asteriscos la primera vegada.
Cal tenir en compte que si el neologisme apareix amb alguna marca tipogràfica
(cursiva, negreta, cometes...), aquesta marca no s’ha de posar en el context, amb
l’excepció dels parèntesis, els claudàtors i els guions d’incís, que sí que es
mantenen per afavorir la lectura i la comprensió del text.
Idealment, el context ha d’incloure l’oració sencera en què apareix el neologisme.
Per tant, comença amb majúscules i sense cometes, i es tanca amb un punt. De
vegades, aquesta oració és excessivament llarga i conté fragments que no aporten
res a la comprensió del neologisme. En aquest cas, es pot suprimir algun dels
fragments irrellevants sense necessitat de substituir-los per cap marca (com punts
suspensius), sempre que ens assegurem que l’oració resultant té sentit ple i
podem, per tant, mantenir la majúscula inicial i el punt final. Amb tot, si el context
recollit no pot funcionar com a oració amb sentit ple, bé pel començament o bé
pel final, cal posar punts suspensius entre claudàtors [...] per tal d’indicar-ho (a
l’inici i/o al final) i, si escau, començar amb minúscula.
Si, a més, l’oració en què apareix el neologisme és massa breu, o bé conté
elements anafòrics que en dificulten la plena comprensió, és aconsellable de
transcriure també l’oració anterior (sencera o només una part) i no posar entre
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claudàtors interpretacions personals del text. Amb tot, si el context és insuficient
per interpretar adequadament el neologisme (per exemple títols, peus de foto,
etc.), cal que el recollim igualment i que indiquem aquest fet per mitjà de la nota 8
(context insuficient). Convé recordar que els contextos curts no són
necessàriament insuficients; per exemple, “200 ml. de salsa maionesa *light*” és
un context curt, però, alhora, prou entenedor.

2.8 Aspectes tipogràfics
En aquest camp cal recollir si el neologisme buidat apareix amb alguna marca
tipogràfica dins del text que funcioni com a marca de neologicitat. Cal tenir en
compte que només es considera marca tipogràfica aquella que afecta
exclusivament el neologisme objecte de fitxa, i no la del context general en què es
recull. És a dir, si trobem el neologisme en un titular que apareix tot ell en negreta
i cursiva, no documentarem cap marca tipogràfica perquè, en aquest cas, la
tipografia emprada forma part del context general i no del neologisme en qüestió
(p. e. en el cas del neologisme reubicació documentat en el context següent: “La
desmobilització i *reubicació* de la contra començarà de seguida”, segons va
declarar la presidenta Violeta Chamorro.).
També és important recordar que les marques tipogràfiques (excepte els
parèntesis, els claudàtors i els guions d’incís) s’han d’eliminar del context i només
han de quedar registrades en aquest camp. Com que es tracta d’un camp tancat,
quan us hi situeu al damunt, a la barra d’estat del Word hi apareix la llista de
codis. Les marques tipogràfiques previstes amb la codificació corresponent són les
següents:

−

guions d’incís

()

parèntesis

““

cometes

cva

cursiva

nga

negreta

En algun cas excepcional, poden coincidir dues marques tipogràfiques en un
mateix neologisme (cursiva i parèntesis, posem per cas). Si això es dóna, es posen
totes dues marques separades per una barra simple seguint la codificació següent:
cursiva entre cometes

cva/”“

cursiva entre parèntesis

cva/()

cursiva entre guions

cva/−

cursiva i negreta

cva/nga

negreta i cometes

nga/”“

cometes i parèntesis

““/()

cometes i guions

““/−

En molts casos, el neologisme no apareixerà marcat tipogràficament. Aleshores, el
camp corresponent de la fitxa es deixarà en blanc.
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Finalment, hi pot haver algun cas en què la marca tipogràfica afecti només una
part del neologisme que volem recollir. Per exemple, que en un neologisme que
nosaltres considerem complex només hi hagi marcat un dels elements que el
formen. En aquest cas, es posa la marca tipogràfica igualment i es fa constar
aquesta informació a la nota, precedida de la codificació 9A (vegeu l’apartat
2.11). Per exemple: jazz-funk.

2.9 Tipus de neologisme
La codificació corresponent al tipus de neologisme és la següent:
Neologisme de forma

(F)

sufixació

FSUF

prefixació

FPRE

interferències entre sufixació i prefixació

FPRSU

composició

FCOM

composició culta

FCULT

lexicalització

FLEX

conversió sintàctica

FCONV

sintagmació

FSINT

siglació

FTSIG

acronímia

FTACR

abreviació

FTABR

variació

FVAR

Neologisme sintàctic

SINT

Neologisme semàntic

S

Manlleu

M/AM [manlleu i
manlleu
adaptat,
respectivament]

Altres

A

Cal fer notar que en aquest camp no és possible indicar només que un neologisme
és de forma (F), sinó que s’ha d’indicar el tipus de neologisme formal. En el cas
de la siglació, l’acronímia i l’abreviació indiquem amb una T (FTSIG, FTACR i
FTABR) que es tracta d’una forma truncada o d’una truncació.
En el cas dels manlleus (adaptats o no adaptats), cal indicar a continuació el codi
de llengua:
manlleus no adaptats

manlleus adaptats

alemany

MD

AMD

anglès

ME

AME
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basc

MB

AMB

castellà

MS

AMS

català

MCa

AMCa

francès

MF

AMF

grec

MG

AMG

italià

MI

AMI

llatí

ML

AML

rus

MR

AMR

altres

MA

AMA

En els apartats següents s’expliquen els diferents tipus de neologismes i se’n
donen exemples.

2.9.1 Neologisme formal (F)
a) Per sufixació (FSUF)
Neologisme format a partir de l’adjunció d’un sufix a un radical. Ex.:
seleccionable, pànxing, honestitat, matitzar, uniformizador, interculturalidad,
relativizamiento. També s’inclouen aquí els derivats d’antropònims, que són
formats sobretot per adjectius (i adjectius substantivats) que fan referència
bàsicament a posicions partidistes a l’entorn de personatges de projecció pública.
Ex.:
anguitista, pujolista (partidari de Julio Anguita, de Jordi Pujol)
aznarista, pinochetista (partidari de José M. Aznar, d’Augusto Pinochet)
pujolisme, menemismo (l’estil o manera de fer de Jordi Pujol, de Carlos
Menem)
Aquest tipus de neologismes derivatius ens interessa també de recollir-los. Per
contra, hi ha determinats procediments derivatius per sufixació que habitualment
no són recollits als diccionaris si més no d’una manera sistemàtica per la seva
potencialitat derivativa gairebé il·limitada: la formació d’augmentatius, diminutius
i superlatius, o d’adverbis en -ment. Lògicament, no recollim cap neologisme
format per aquests procediments (excepte si es tracta d’una lexicalització d’alguna
d’aquestes formes).
En el cas de neologismes nominals i adjectivals formats a partir del mateix sufix
(p. e.: amb -ista, anticentralista m i f, adj; i amb -ià, dalinià -ana m i f, adj) i no
documentats a les obres lexicogràfiques, es consideren ambdós casos com a
neologismes sufixats (i no l’un conversió de l’altre). Això ens permet de tenir
agrupats els neologismes en què intervé un mateix sufix, per a possibles anàlisis
posteriors.
D’altra banda, però, si el neologisme comporta un canvi de categoria (amb el
mateix significat) respecte de l’entrada documentada a les obres lexicogràfiques,
es considera que el procés de formació és la conversió sintàctica i es codifica com
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a FCONV, i no pas com a sufixació. Per exemple: comunitarim documentat com a
adj al GDLC.
Quant a les verbalitzacions, considerem que els tipus -itzar,- ejar, -ificar, etc. són
efectivament sufixos verbalitzadors (FSUF), mentre que -ar, -er, -ir, -re no els
considerem com a tals i, per tant, els neologismes formats amb aquestes
terminacions es resolen dins de la conversió (FCONV). (En aquest sentit, vegeu
més endavant l’apartat g) sobre conversió sintàctica.)
Els mitjans de comunicació també recullen un nombre ingent de gentilicis, que
evidentment només en una petita part són als diccionaris. D’entre els gentilicis
n’apareixen cada dia de nous relacionats amb afers de política internacional.
Tampoc seleccionarem els gentilicis, amb l’única excepció dels gentilicis
compostos del tipus albanokosovar, hispanofrancès, francoitaliano,
indopakistaní.
b) Per prefixació (FPRE)
Neologisme format a partir de l’adjunció d’un prefix a un radical. Ex.:
reconsiderar, antitelevisió, hiperbò, proàrab, neovanguardismo, superestrella,
semiderruir.
No cal recollir els neologismes formats amb el prefix ex- quan s’adjunta a radicals
simples o derivats que fan referència a càrrecs, oficis o relacions personals (en
definitiva, quan es refereixen a persones). Ex.: examant, exadvocat, exalcalde.
Però sí que cal recollir la resta de casos (és a dir, quan ex- s’adjunta a radicals
compostos o bé a radicals simples o derivats que no fan referència a persones):
exalt càrrec, exauxiliar sanitari, exdirecció, exbloc, ex nba.
Cal tenir present que hi ha un grup de preposicions i adverbis que funcionen com
a prefixos, de manera que considerem que formen neologismes per prefixació i no
per composició. Es tracta de les formes següents:
avant-

menys-

rere-

ben-

no-

sense-

contra-

plus-

sobre-

fora-

prop-

sota-

mal-

quasi-

ultra-

D’acord amb aquestes consideracions, i tenint en compte la llista de prefixos del
DIEC, considerem com a neologismes formats per prefixació qualsevol unitat que
contingui com a prefix algunes de les formes següents, i les equivalents en
castellà.
a-, an-

di-, dia-

menys

prop

ab-

diazo-

met-, meta-

pseudo-

amfi-

dis-

metoxi-

quasi-, quasi

an-, ana-

e-

mon-, mono-

re-
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ante-

endo-

multi-

rere

anti-

ent-, ento-

neo-

semi-

apo-

epi-

nitr-, nitro-

sense

arxi-

eso-

nitros-, nitroso-

sesqui-

avant-, avant

eu-

no-, no

sin-, sim-, sil-

azoxi-

ex-

ob-

sobre-, sobre

ben

ex-, exo

oxi-

sota-, sota

benz-, benzo-

extra-

oxo-

sots-

bi-, bis-

fora

pan-

sub-

carboxi-

hemi-

para-

sulf-, sulfo

cat-, cata-

hidroxi-

peri-

super-

cet-, ceto-

hiper-

platini

supra-

circum-

in-, im-, il-, ir-

pluri-

trans-

cis-

infra-

poli-

tri-

co-, con-, col-, com-, intercor-

post-, pos-

ultra-, ultra

contra-, contra

intra-

pre-

uni-

des-

juxta-

pro-

vice-

di-

mal

c) Per prefixació o sufixació (FPRSU)
En casos de neologismes que tant poden estar formats per prefixació com per
sufixació tindrem en compte els criteris següents:
•

Es tenen en compte les paraules de la mateixa família recollides a les obres
lexicogràfiques de referència; per exemple, reinserible i reinseriment es
consideren neologismes sufixats de reinserir (documentat al DIEC),
multiculturalidad es considera neologisme sufixat de multicultural
(documentat al LEMA); en canvi, prejubilació i reinventor es consideren
neologismes creats per prefixació a partir de jubilació i inventor
respectivament (que són les entrades documentades al DIEC), i
precandidatura es considera neologisme creat per prefixació a partir de
candidatura (documentada al DRAE).

•

Per a la resta de casos, és a dir, aquells neologismes que tant poden ser
neologismes creats per sufixació com neologismes creats per prefixació
perquè sigui quin sigui el procés la base sempre és neològica (ex.:
multidimensionalitat en què multidimensional i dimensionalitat són també
neologismes; reindustrializador, en què reindustrializar i industrializador són
també neologismes), s’indica de forma sistemàtica com a procés de formació
tant la sufixació com la prefixació, per mitjà del codi FPRSU, ja que d’aquesta
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manera tindrem agrupats tots els casos de possibles interferències per a
anàlisis posteriors.
Convé tenir ben present que el codi FPRSU és imprescindible només si realment
no es pot determinar l’ordre dels processos de prefixació i sufixació implicats. En
cas contrari, sempre cal donar compte de l’últim procés. Així, en alguns casos la
informació extralingüística que tenim del neologisme en qüestió ens pot ajudar a
resoldre l’ambigüitat formal i, doncs, a prioritzar un dels dos processos. Per
exemple, en la forma neothatcherisme cal postular la prefixació (FPRE) com a
tipus de procés (thatcher > thatcherisme > neothatcherisme) perquè, tot i que
formalment neothatcher podria ser la base a què s’adjunta el sufix -isme, per
coneixement extralingüístic sabem que aquest procés de formació no és plausible.
d) Per composició (FCOM)
Neologisme format a partir de dos radicals (simples o complexos). Ex.: paquet
bomba, aparcacotxes, liberaldemòcrata, quitahambre, googleadicto, niño
soldado.
Cal recordar que no hem de considerar radicals els adverbis i les preposicions que
funcionen com a prefixos (vegeu la llista de l’apartat b) relatiu als neologismes
formats per prefixació) i que, per tant, creen neologismes formats per prefixació i
no per composició. També cal recordar que els adjectius usats a la manera culta
(ex.: albanokosovar), creen neologismes formats per composició culta (FCULT) i
no per composició patronímica (FCOM).
e) Per composició culta (FCULT)
Neologisme format a partir de:
•

una forma prefixada i una forma sufixada, d’acord amb les formes que consten
en el DIEC. Ex.: hortofrutícola, telegènia, euròcrata, aerófago, megápolis;

•

una forma prefixada i un radical. Ex.: teleaddicte, fotoperiodisme,
euroescèptic, narcotràfic, autodissolució, xenotrasplante, microvestido;

•

un radical de la llengua (o manllevat) i una forma sufixada. Ex.: comicteca,
viatgeteca, normógrafo, simpaticoide.

La distinció entre prefix i forma prefixada es basa, fonamentalment, en la
consideració que fa el DIEC, tant per als neologismes catalans com per als
castellans. Per tant, considerem forma prefixada tota aquella que no estigui inclosa
a la llista de prefixos que figura a l’epígraf b) Per prefixació (FPRE) d’aquest
apartat. Quant a la diferència entre sufix i forma sufixada, en cas de dubte, cal
consultar el GDLC, ja que recull tant els sufixos com les formes sufxades.
En casos de neologismes en què hi ha interferències entre prefixos i formes
prefixades, d’una banda, i sufixos i formes sufixades, de l’altra (interferències
entre FPRE i FCULT, i FSUF i FCULT, respectivament), es consideren dins del
procés FCULT tots aquells neologismes que continguin un formant etiquetat pel
DIEC com a forma prefixada o forma sufixada, independentment que es tracti
d’un formant culte (grec o llatí) o d’un formant creat per escurçament d’una
paraula de la llengua (ex.: euro-, tele-, eco-, etc.).
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f) Per lexicalització (FLEX)
Neologisme format a partir de la lexicalització d’una forma flexiva (no d’un
paradigma complet), normalment d’una forma del paradigma verbal. Ex.:
enquestatm, enyoratm, convocantm, removidaf, encuadernadom.
Quan el neologisme és un nom procedent d’una forma verbal (participi o gerundi)
lexicalitzada, es considera sempre un FLEX, tant si aquesta forma verbal està
documentada o no en el corpus d’exclusió. Ex.: sensibilitzantm (sensibilitzar
consta al GDLC), conxorxatm (conxorxar no consta al GDLC), contorneadom
(contornear consta al DRAE), flocadom (flocar no consta al LEMA).
En canvi, pel que fa als adjectius, cal tenir present que mai no es consideren
FLEX ja que:
•

Els adjectius que provenen d’un participi o d’un gerundi d’un verb documentat
en el corpus d’exclusió, es desestimen com a unitats neològiques perquè es
considera que queden recollides en el paradigma verbal corresponent (ex.:
il·lusionat, motivant ja que il·lusionar i motivar estan documentats).

•

Els adjectius que provenen d’un participi o d’un gerundi d’un verb no
documentat en el corpus d’exclusió, es consideren neològics però es remeten
al verb corresponent i es tracten d’acord amb el procés de formació que els ha
generat (ex.: redireccionat com a FPRE sota l’entrada redireccionar;
bipolarizado com a FSUF sota l’entrada de bipolarizar).

•

Els adjectius morfològicament complexos que tenen com a radical un participi
verbal documentat com a adjectiu en el corpus d’exclusió, es tracten d’acord
amb el procés que els ha generat (ex.: precuinat -ada, sobreendeutat -ada com
a FPRE, ja que cuinat -ada, endeutat -ada ja estan documentats com a
adjectius).

g) Per conversió sintàctica (FCONV)
Neologisme format a partir d’un canvi de categoria gramatical sense modificació
de la base lèxica. Ex.: transgènicm (documentat com a adjectiu), impagatm
(documentat com a adjectiu), bilateralf (documentat com a adjectiu), reequilibrarv
de reequilibrim, autogestionarv tr d’autogestiónf, semi (afix usat com a adjectiu),
anglo (afix usat com a substantiu), seattle (nom propi usat com a adjectiu), stopadv
(documentat com a substantiu), collageadj (documentat com a substantiu).
Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 2g (vegeu l’apartat 2.11).
Convé recordar que els neologismes nominals i adjectivals formats a partir del
mateix sufix (ex.: amb –ista, anticentralista m i f, adj; i amb –ià, dalinià -ana m i
f, adj) i no documentats a les obres lexicogràfiques, es consideren com a formes
sufixades (i no l’un conversió de l’altre), ja que això ens permet de tenir agrupats
els neologismes en què intervé un mateix sufix, per a possibles anàlisis posteriors.
La conversió pot generar alguna interferència amb la sufixació (FSUF) en casos
com versionar o tensionar, els quals els tractem sempre com a FCONV i no com a
FSUF. En canvi, neologismes del tipus fidelitzar, regionalitzar o criminalizar són
tractats com a casos de sufixació (vegeu més amunt l’apartat sobre sufixació).
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h) Per sintagmació (FSINT)
Neologisme format per una estructura sintàctica lexicalitzada. Ex.: matèria prima,
pagar per veure, sense papers, braç armat, caçador de talents, trabajadora
social, motor de búsqueda, nuevas tecnologías, en un plis plas. Cal tenir en
compte, però, que no s’han de recollir les unitats sintagmades que apareixen com
a exemple d’una entrada del diccionari (ex.: parc mòbil recollit com a exemple a
l’entrada de parc).
És fàcil que, en determinades estructures, el procés de sintagmació es confongui
amb el de composició (FCOM). En aquest sentit, convé recordar que les
estructures VN (ex.: quitamultas, netejamobles, llevapintures) i NN (ex.: cançó
testimoni, dansa-jazz, espai web, canción protesta, casa patio) es tracten com a
composició (FCOM) i no com a sintagmació (FSINT).
i) Per siglació (FTSIG)
Neologisme format per les lletres corresponents a una sigla. Només recollim
aquells casos en què la sigla ha perdut algunes de les seves característiques i s’ha
lexicalitzat: s’escriu en minúscula, s’usa amb flexió de nombre o gènere o s’usa
amb una accepció diferent a l’original. Ex.: un api (API), les pimes (PIME), els
pecés (PC), un dvd (DVD), un vj (video jockey).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat
2.11).
j) Per acronímia (FTACR)
Neologisme format per la combinació de segments de paraules que formen una
estructura sintagmàtica. Ex.: catanyol (català i espanyol), infopista (autopista de la
informació), cubanglish (cubano i english), turismática (informàtica aplicada al
turisme).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat
2.11).
k) Per abreviació (FTABR)
Neologisme format per l’escurçament d’una paraula o d’un sintagma. Ex.: profe
(professor), tele (televisió), motora (llanxa motora), micro (micròfon), municipals
(eleccions municipals), prota (protagonista), bossa (bossa nova).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat 2.11)
i fer constar la forma desenvolupada que origina el neologisme, indicant si és o no
neològica (és a dir, si figura o no als repertoris de referència).
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l) Per variació (FVAR)
Variant formal ortogràfica (no morfològica ni sintàctica) d’una paraula
documentada al corpus d’exclusió. Ex.: infraestructura (infrastructura), cannabis
(cànnabis), okupant (ocupant).
Com que majoritàriament els neologismes que són variants d’una entrada
documentada al corpus d’exclusió són, a la vegada, el resultat d’un determinat
procés de formació (FSINT, FSUF, FPRE, M, etc.), prioritzem sempre el procés
de formació al fet que es tracti d’una variant, per tal de tenir agrupats els
neologismes que són fruit d’un mateix procés; i indiquem en forma de nota que es
tracta d’una variant (vegeu-ne la codificació a l’apartat 2.11 d’aquest document).
Ex.: interdisciplinar com a FPRE i nota de variant morfològica respecte de
interdisciplinari (documentat al GDLC); sufflé com a AMF i nota de variant
ortogràfica respecte de soufflé (documentat al LEMA).
En definitiva, només mantenim l’etiqueta FVAR en els casos de variació formal
ortogràfica o quan el neologisme és un mot simple no manllevat (p. e.: tindre
[tenir], sapiguer [saber]), de manera que qualsevol altre tipus de variant formal (és
a dir, les variants flexives, morfològiques, lèxiques i sintàctiques) s’indica amb
forma de nota (vegeu l’apartat 2.11).
Per a aquests neologismes FVAR és obligatori consignar una nota 2 que indiqui el
tipus de variant, la forma documentada i la font (vegeu l'apartat 2.11).

2.9.2 Neologisme sintàctic (SINT)
Neologisme que implica un canvi de subcategoria gramatical (gènere, nombre,
canvi de règim verbal, etc.) en una base lèxica. Ex.: masses (massa), telefonarvtr
(telefonarvintr), benziner (benzinera), capellanaf (capellàm), descalificarsev pron
(descalificarv tr), amo de casam (ama de casaf).
Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 2g (vegeu l’apartat 2.11).
Cal recordar que els neologismes provocats pel pas d’un nom propi a nom comú
es consideren neologismes semàntics i no neologismes sintàctics, ja que són fruit
d’una figura retòrica (antonomàsia) i no d’un canvi en la subcategorització
(gènere, nombre, transitivitat, etc.).
Els neologismes de tipus sintàctic que fan referència a règims verbals, caigudes de
preposicions en determinades construccions, etc. (p. e.: tenir que) apareixen amb
freqüència en els mitjans de comunicació oral i en textos “espontanis”. Com que
l’objectiu d’aquest projecte és detectar la neologia lèxica, no recollim aquests
tipus de formes.

2.9.3 Neologisme semàntic (S)
Neologisme format per una modificació del significat d’una base lèxica. Ex.:
desacceleració (d’una indústria), xarxa (informàtica), orquestrar (un acte), parir
(una idea), buscador (informàtica), parquet (pista de bàsquet). O bé, neologisme
format a partir d’un nom propi (de persona o marca registrada) usat com a nom
comú. Ex.: berlusconi, bollicao, tàmpax, vespino, xupa-xup, nivea, pescanova.
La neologia semàntica sovint és difícil de detectar, per tal com es tracta d’un
procés de creació lèxica molt productiu i que alhora no presenta cap evidència
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formal d’aquesta modificació de sentit; cal identificar els neologismes sobretot per
mitjà del context i comprovar-los amb cura a les obres de referència.
Alguns d’aquests neologismes de sentit es detecten més fàcilment perquè s’usen
de manera deliberadament xocant o sorprenent (ex.: “Sanitas, l’últim *dribbling*
de Benedetti,...”). D’altres són utilitzats d’una manera teatral o artificiosa que
també els delata com a neologismes de sentit: (ex.: “Cuba continua sent una
espina clavada en el *rebost* dels Estats Units...”, “Tot i la moderació cubana en
l’*arena* internacional, en realitat els traeix...”).
Molts altres usos, en canvi, són més difícils de detectar, potser perquè l’ampliació
o la restricció de sentit no s’allunya gaire del sentit recte del terme, potser perquè
ja fa més temps que estan instal·lats en la llengua (ex.: “El risc que els preus es
*disparin*...”, “La negociació d’un cinquè conveni *atomitzaria* la negociació
sindical.”).
I, en fi, trobem una altra subclasse de neologisme de sentit que potser en un
principi era de tipus argòtic, però que ha acabat per arrelar en el llenguatge
col·loquial i familiar, i que, per tant, és especialment difícil d’identificar: (“Les
diferents *tribus* urbanes comencen a deixar-se veure...”, “Pels qui els agrada de
*moure l’esquelet*...”).
Alguns dels casos que hem citat poden ser interpretats de fet com a metàfores,
més que com a neologismes de sentit. Els contextos no sempre ens ajuden a
detectar aquest fet. El còmput de freqüències és el mètode més segur per
comprovar si l’extensió de sentit de tal o tal unitat lèxica ha sofert un procés de
lexicalització que l’ha incorporat a l’ús normal de la llengua amb aquest nou
sentit. Per tant, en cas de dubte, és preferible de recollir aquests usos que sempre
podrem bandejar més tard.
Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 4 (vegeu l’apartat 2.11).

2.9.4 Manlleu (M/AM)
Paraula manllevada a una altra llengua. Ex.: final four, heavy metal, after hours,
rentrée, esthéticienne, carajillo, enterar-se, cotillon, ghetto, búnker, sushi, gauche
divine, mujaidín.
Distingim els manlleus no adaptats, codificats com a M, dels adaptats
ortogràficament al català o al castellà, codificats com a AM. En ambdós casos cal
indicar a continuació el codi de la llengua de procedència del manlleu:
Alemany

D

grec

G

Anglès

E

italià

I

Basc

B

llatí

L

Castellà

S

rus

R

Català

Ca

altres

A

Francès

F

Si indiquem que el manlleu prové d’altres llengües (MA/AMA), convé indicar al
camp “Nota” amb el codi 9A la llengua de procedència, si és que la coneixem.
De vegades podem trobar formes, normalment procedents de l’anglès (com
footing o ticketing) que, tot i que semblen existents, no estan documentades en la
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llengua d’origen. Si això s’escau, n’hem de donar compte per mitjà de la nota 9A,
indicant entre parèntesis el diccionari de la llengua d’origen que hem consultat.6
En el cas que el manlleu detectat sigui un xenisme (o paraula manllevada a una
altra llengua que denomina una realitat no existent en la cultura pròpia, com ara:
ikastola, lehendakari, bistrot, geisha), s’indica el fet que es tracta d’un xenisme
per mitjà de la nota 10 (vegeu l’apartat 2.11). Ara bé, és fàcil que sorgeixi el dubte
d’etiquetar un candidat com a xenisme o com a manlleu. En aquest sentit, cal
observar l’evolució diacrònica del neologisme detectat i comprovar el grau de
penetració en la cultura pròpia. Per exemple, unitats com falafel, sushi o curry
(associades a l’àmbit gastronòmic) han penetrat amb força i fortuna a la nostra
cultura, i ja fa un cert temps que les hem deixat de veure com a designatives d’una
realitat exterior. Per tant, en aquest moment podem desestimar-les com a
xenismes. El criteri, doncs, per acceptar o desestimar una unitat com a xenisme
serà el de l’exportabilitat, és a dir, si tal o tal altre concepte té possibilitats de ser
exportat a la nostra cultura o no. Si efectivament en té, el desestimem com a
xenisme i el recollim únicament com a manlleu.
En aquest sentit, convé recordar que els neologismes que no són manlleus, però sí
que són calcs d’altres llengües (és a dir, traduccions literals d’un mot o d’un
sintagma), s’etiqueten segons el procés de formació corresponent (FSUF, FSINT,
etc.) i, amb la nota 11 s’indica el fet que sembla que es tracta d’un calc de tal
forma de tal llengua (ex.: acollonant (acojonante), aconteixement
(acontecimiento), pònting (puenting), milló (millón)). Tant si parlem de manlleus
com de calcs, hi ha la possibilitat d’indicar que hi ha equivalents en català
mitjançant la nota 2c (vegeu l’apartat 2.11). En cas de dubte sobre aquesta
qüestió, ho deixarem consignat a la nota 9A.

2.9.5 Altres (A)
Hem previst una etiqueta “Altres” per a casos de mots simples, dialectals,
argòtics, cultismes, casos estranys, etc. difícils d’etiquetar, però que també són
neològics. Ex.: ancestre, ramella, carrota, fitipaldi, yuyu, etc.

2.10 Codi Nota
En aquest camp consignem els codis corresponents a les observacions que volem
fer constar sobre qualsevol aspecte del neologisme, seguint la codificació indicada
a l’apartat següent (2.11 Nota). Si hi hem de consignar més d’un codi, els separem
entre si per mitjà d’una barra obliqua /, sense espais en blanc (ex.: 8/9).

2.11 Nota
En aquest camp fem constar l’explicació del codi de la nota que hem indicat al
camp anterior de la fitxa. Es tracta, per tant, d’observacions de mena diversa que
poden afectar qualsevol aspecte del neologisme (ortogràfic, semàntic, contextual,
remissions, etc.), i que estan codificades per tal de facilitar la recerca
d’informació.
6

En aquest sentit, els diccionaris de consulta proposats per a l'anglès i el francès són el Collins
Cobuild i el Petit Robert respectivament.
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Les observacions, cal que es facin en català quan es tracti de buidatge de textos
catalans, i en castellà, quan siguin textos castellans. Per tal de sistematitzar les
informacions, escriurem la informació de les notes començant en lletra minúscula
i sense puntuació final; excepte quan calgui posar-ne dues de seguides, que
aleshores separarem per un punt i coma (a diferència del camp del codi, en què
separem els dos codis per una barra obliqua /). A continuació presentem la
tipologia de notes, amb exemples concrets —marcats amb cursiva i negreta— de
com cal fer constar les observacions a la fitxa de buidatge. Per tant, el codi inicial
que s’indica per a cada observació és el codi que cal consignar al camp Codi
Nota, mentre que els fragments marcats amb cursiva i negreta són mostres de com
cal consignar les observacions al camp Nota.
1

Neologisme documentat als diccionaris de consulta amb algun tipus de
marca: hit-parade, best-seller. Per als neologismes catalans, només es
considera marca l’asterisc en el GDLC. Per tant, la informació sobre
l’etimologia de la paraula, en el GDLC, no es considera marca, ni tampoc
la indicació entre claudàtors sobre la llengua d’origen en el DIEC. I com ja
s’ha especificat anteriorment, els diccionaris castellans utilitzats no
presenten cap marca de neologicitat. Ex.: neologisme documentat amb
asterisc al GDLC.

2

Indicació d’una variant respecte del neologisme, que inclou el diccionari
consultat (o altres fonts, si s’escau). Totes les informacions han de dur
explicitades la variant, entre cometes, i la font, entre parèntesis, i estar ben
documentades; davant del dubte, més val no introduir cap informació.
2a variant ortogràfica d’una paraula ja documentada en els
diccionaris:
marketing
(màrqueting),
restructuración
(reestructuración), tibi (tebi); o bé variant ortogràfica d’un altre
neologisme documentat a la mateixa font de buidatge, per tal de no
perdre la relació entre ambdós neologismes: empresa.com, empresa
puntcom. Ex.: variant ortogràfica de “màrqueting” (GDLC);
variante ortográfica de “reestructuración” (LEMA, DRAE);
variant ortogràfica d’“empresa puntcom” (a la mateixa font de
buidatge).
2b escurçament, siglació o acronímia: profe (professor), diapo
(diapositiva), dj (disc-jokey), pime (petita i mitjana empresa). Ex.:
profe escurçament de “professor” (GDLC), diapo abreviación de
“diapositiva” (LEMA), dj siglació de “discjòquei” (GDLC),
turismática acronimia de “turismo e informática”.
2c equivalent català o castellà, en el cas dels manlleus: pònting
(salt de pont), boy scout (escolta), on-line (en línea). Aquesta nota
és obligatòria per als manlleus que:
a) tenen un equivalent normativitzat en les obres de consulta:
pònting (salt de pont), on-line (en línea). Ex.: equivalent català:
“salt de pont” (DIEC), equivalente español: “en línea” (LEMA).
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b) tenen un equivalent normalitzat a la Neoloteca del Termcat7:
chupito (xopet). Ex.: equivalent català: “xopet” (Neoloteca).
c) tenen un equivalent a la mateixa font de buidatge: banner
(publicitat), weblog (diario de navegación). Ex.: equivalent
català: “publicitat” (a la mateixa font de buidatge), equivalente
español: “diario de navegación” (en la misma fuente de vaciado).
2d variant morfològica: valorització (valoració); emmagatzament
(emmagatzemament); xenofóbico (xenófobo). Només quan hi ha
alternaça de sufixos o prefixos i les dues unitats tenen el mateix
significat. Ex.: variant morfològica de “valoració” (GDLC);
variante morfológica de “xenófobo” (LEMA).
2e variant flexiva, tant en nombre com en gènere: un tallafocs
(tallafoc), una armilla antibala (armilla antibales), módems
(módemes), máquina quitanieve (quitanieves). Ex.: variant flexiva
d’“armilla antibales” (GDLC), variante flexiva de “módemes”
(LEMA).
2f variant lèxica: pixar fora el tinter (pixar fora de test),
ecobiològic -a (bioecològic -a), mundialización (globalización),
eurozona (zona euro). Només per a neologismes que no siguin
manlleus i que tampoc responguin a alternances morfològiques.
Cal comprovar que es mantingui el mateix significat. Ex.: variant
lèxica de “pixar fora de test” (GDLC), variant lèxica de
“bioecològica” (a la mateixa font de buidatge), variante léxica de
“globalización” (LEMA).
2g variant sintàctica: afectat -ada m i f, xe adj, imaginari m,
comisariar v tr, operadora f. Ex.: variant sintàctica d’“afectat ada” adj (GDLC), variant sintàctica de “xe” m (GDLC), variant
sintàctica d’“imaginari -ària” adj (GDLC), variante sintáctica de
“comisario” m (LEMA), variante sintáctica de “operador” m
(LEMA).
3

Neologisme que s’intueix que es tracta d’un error: minispai (miniespai).
Ex.: possible error.

4

Neologisme semàntic. Cal indicar respecte de quina accepció de les que
recull la font d’exclusió és una modificació del significat, i la font; ex.:
neologisme semàntic respecte de l’accepció 2 (GDLC), neologismo
semántico respecto a la acepción 1 (LEMA). Si només hi ha una accepció
o si el neologisme representa una modificació respecte de totes les
accepcions incloses a la font, n’hi ha prou de posar: neologisme semàntic
(GDLC), neologismo semántico (LEMA). En el cas dels neologismes
semàntics que són el resultat del pas d’un nom propi a un nom comú, la

7

Alerta: només recollim els equivalents normalitzats, és a dir, els que surten a la Neoloteca del
Termcat (http://www.termcat.net/neoloteca/index.html), però no pas al Cercaterm.
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indicació es pot fer literalment: neologisme semàntic, de nom propi a nom
comú; neologisme semàntic, de marca registrada a nom comú.
88
Context insuficient per interpretar el neologisme. Ex.: context
insuficient.
9

Altres. Dins d’aquesta nota incloem:

el subgrup codificat 9A (amb els comentaris que es considerin pertinents i que no
es puguin incloure en cap de les altres notes). Ex.: la base també és neològica;
manlleu no documentat en la llengua d’origen (Cobuild); forma documentada a
la Neoloteca; forma documentada al DCVB;
el subgrup codificat 9R (que inclou tots aquells neologismes que es poden
parafrasejar “relatiu a...” [persones, llocs, institucions...]. Aquest segon grup el
subdividim de la manera següent:
9Ra relatiu a àmbits geogràfics (alacantinisme, algueresitat,
andalusista, proisraelí). Ex.: relatiu a Andalusia, relativo a Israel.
9Rb relatiu a noms de persona (altusserianisme, antifelipista,
balladurià, pucciniano). Ex.: relatiu a Felipe González, relativo a
Giacomo Puccini.
9Rc relatiu a organitzacions o tendències polítiques, militars o
afins (abertzalisme, antiatlantisme, comunitari, peneuvismo). Ex.:
relatiu a la Unió Europea, relativo al PNV (Partido Nacionalista
Vasco).
9Rd relatiu a entitats esportives (antiblaugrana, perico, milanista,
bleu). Ex.: relatiu al Futbol Club Barcelona, equip de futbol,
relativo a la selección francesa de fútbol.
9Re relatiu a entitats culturals o religioses (hollywodià, triciclejar,
furero, goya). Ex.: relatiu a la indústria cinematogràfica de
Hollywood, relativo al grupo teatral La Fura dels Baus.
9Rf relatiu a altres (punto.com, vaques boges, pos-Dolly,
superchernóbil). Ex.: relatiu a les adreces d’Internet el nom de les
quals acaba en “.com”, relativo al primer animal clonado, la
oveja Dolly.
10

Xenisme. Dins dels neologismes etiquetats com a manlleus, amb aquesta
nota indiquem aquells casos que considerem que són xenismes o
expressions que denominen una realitat no existent en la cultura pròpia, i
que a més tampoc no és exportable a la nostra cultura (ex.: ikastola,
lehendakari, geisha, burka). Ex.: xenisme del basc, xenismo del japonés.

8

Les notes 5, 6 i 7 existien en versions antigues del Protocol de buidatge de premsa escrita i això
fa que, tot i que han estat suprimides, no sigui possible utilitzar-ne els codis.
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11

Calc. Utilitzem aquesta nota per indicar aquells neologismes que, malgrat
haver estat formats per un recurs de formació propi de la llengua
(sufixació, prefixació, composició, etc.), semblen calcs d’una unitat d’un
altre sistema lingüístic (ex.: acollonant (acojonante), pònting (puenting),
customizar (customize)). Ex.: calc del castellà “puenting”. Cal recordar
que no usem aquesta nota per als manlleus.

2.12 Secció del diari
En aquest camp hi fem constar la secció del diari on s’ha documentat el
neologisme. Les seccions han d’anar codificades segons la llista de codis de
l’annex 1. Quan n’apareguin de noves (números especials, canvis de format dels
diaris, etc.), i per tal de seguir un criteri unitari, és preferible d’escriure el nom
complet de la secció i fer arribar la relació de noves seccions a la persona
responsable del buidatge de premsa, en lliurar l’arxiu del diari buidat.
Cal tenir en compte que només es consideren seccions codificables aquelles que
encapçalen la pàgina, o bé el nom genèric dels suplements. No obstant això, s’han
codificat seccions que no tenen nom que encapçali la pàgina: en aquests casos,
consten a la llista de l’annex entre parèntesis (per exemple, la portada, la
contraportada, etc.).
Hi ha algunes seccions del diari que no s’han de buidar: anuncis, cartellera,
col·leccionables (fascicles, etc.). D’altra banda, hi ha seccions que es troben a mig
camí de l’anunci, com poden ser els publireportatges. En aquests casos es buiden
o no segons el criteri de l’autor/a del buidatge.
A tots els diaris hi ha un codi per als suplements diversos esporàdics (SDIV /
SVAR), que no val la pena de codificar individualment; i un altre per als
publireportatges (PUBLI) que, de tant en tant, acostumen a sortir sobre un tema
concret (gastronomia, indústries gràfiques, etc.).

2.13 Pàgina
S’hi ha de fer constar la pàgina del diari on s’ha documentat el neologisme. Cal
ser fidel a l’original i mantenir les xifres aràbigues, romanes o les combinacions
de lletres i números, segons cada cas.

2.14 Autoria
Si l’article on es troba el neologisme va signat, cal fer-ho notar clicant al damunt
d’aquest camp, i hi apareix una creu. S’entén per article d’autor les
col·laboracions (habituals o no) de persones que no formen part pròpiament de la
redacció. És a dir, articles d’opinió, les cartes al director, les columnes fixes, i no
les cròniques de corresponsals, les notícies dels redactors o d’agència, etc.

2.15 Data de la fitxa
S’hi ha de fer constar la data de redacció de la fitxa seguint l’estructura
dia/mes/any, amb dos dígits per a cada element (ex.: 1 de març de 2004 =
01/03/04).
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3 Annex 1: seccions codificades dels diaris
AVUI
C/E

Cultura i espectacles

C/M

Ciència i medi ambient

CART

Cartellera

COMUN Comunicació
CPORT Última/Contraportada
DLEG

Diàleg

ECIEM Economia i empreses
ECON

Economia

ESP

Esports

GIF

Guapos i famosos

MON

Món

OCI

Oci

OPIN

Opinió

PISS

Pissarra

POLIT

Política

PORT

Portada

REV

Revista del diumenge

RTV

Ràdio i televisió

SCAP

Suplement cap de setmana

SCULT Suplement de cultura
SECON Suplement d’economia
SESP

Suplement especial

SESPO

Suplement Esports

SROCK Suplement Rock i Clàssic
STAT

Societat

TREB

Treball

ULTIM Última

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
C/E

Cultura i espectacles

CDV

Coses de la vida (inclou: Societat, Catalunya i Gran Barcelona)

CPORT

Contraportada (inclou: El dia en tres minuts)

DAD

El dia a dia (inclou: L’agenda d’avui)

ECON

Economia
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EPDL

El Periódico de dilluns (inclou: esports i espectacles)

EPDV

El Periódico de divendres

EPE

El Periódico de l’Esport

EPM

El Periódico del Mundial

EQD

El Quadern del diumenge

ESP

Esports

ESPEC

Espectacles (inclou: Serveis)

GENT

Gent

INTER

Internacional

LLIB

Llibres (divendres)

OPIN

Opinió

PESP

Pàgines especials

POLIT

Política

PORT

Portada

REV

El Dominical (Suplement del diumenge)

RTV

Televisió i Ràdio

SESP

Suplements especials (Sant Jordi, 11 de setembre, etc.)

TDD

Tema del dia

EL TEMPS
CAL

Calendari

CAR

Cartes

CIEN

Ciència

CULT

Cultura

DEB

Debat

DIOR

Diorama

DOC

Document

DOSS

Dossier

ECON

Economia

EDIT

Editorial

ENTR

Entrevista

EPORT

En portada

ESP

Esports

ESTT

Estat

ETC

El temps que corre

GAL

Galeria

IDEA

Idees
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INTER

Internacional

INVES

Investigació

LLIB

Llibres

MON

Món

MONOG

Monogràfic

OFI

Oficis en perill d’extinció

OPIN

Opinió

PAIS

País

POLIT

Política

PUBLI

Publiinformació de TV3

SALUT

El Temps de la salut

SAMB

El Temps ambiental

SECON

El Temps d’economia

SESP

Suplement especial

SET

La setmana d’actualitat

SHIST

El Temps d’història

STAT

Societat

SUNIV

Suplement universitari

THEC

The Economist

VIATG

Viatgers

DIARI DE BALEARS
AP

Aplec (Suplement educatiu dels dimecres, inclou altres suplements)

AV

Avui

BOR

Borsa

C/S

Cultura i societat

CN

Crònica negra

CPORT

Contraportada

ESP

Esports

EST

Estat

LOC

Local

MON

Món

OPIN

Opinió

PF

Part Forana

PORT

Portada

UT

Útil
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EL PAÍS
AGDA

Agenda

BABEL

Babelia

CART

Cartelera

CATAL

Cataluña

COMUN

Comunicación

CPORT

Contraportada

CULT

Cultura

DEB

Debate

DEP

Deportes

ECON

Economía

ESPA

España

ESPEC

Espectáculos

EXTRA

Extra

INTER

Internacional

MPAIS

Mi País

OPIN

Opinión

PORT

Portada

QUADE

Quadern

RTV

Radio y televisión

SDAD

Sociedad, común y futuro

SDG

Suplemento del domingo

SNEG

Suplemento de negocios

SREV

El País semanal

TENT

El País de las Tentaciones

LA VANGUARDIA
C/E

Cultura y espectáculos

CART

Cartelera

CIUD

Ciudades

CPORT

Contraportada

DEP

Deportes

ECON

Economía

FONDO

A fondo

INTER

Internacional

MOT

Motor

OPIN

Opinión
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POLIT

Política

PORT

Portada

RELIG

Religión

REV

Revista/Vivir en Barcelona

SCIEN

Suplemento de ciencia y tecnología

SDAD

Sociedad

SDEP

Suplemento de Deportes

SEM

La revista de la semana

SNEG

Suplemento de economía y negocios

SREV

Suplemento revista Magazine

SUM

Sumario

SVANG

Suplemento juvenil en catalán

SVAR

Suplementos varios
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4 Annex 2: exemples de fitxes de buidatge de premsa
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5 Annex 3: procés de buidatge de textos escrits
-

Manual

diari

Lectura diari

Identificació per
competència
Text amb els candidats a
neologismes subratllats

selecció

Text amb els neologismes
seleccionats
Elaboració
de fitxa

BD neologismes
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-

Automàtic
Selecció diaris

Baixada de diaris

Processament automàtic:
• Encapçalament
• Lematització
Diari amb etiquetes
SEXTAN
selecció

diccionari

Validació dels candidats per:
• Competència,
• Consulta diccionaris,
• Consulta als protocols

Elaboració i compleció
de la fitxa

BD neologismes
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II. Protocol de buidatge de textos escrits (espontani)
1 Introducció
La fase de buidatge de textos escrits espontanis de l’Observatori de Neologia és
un procés que consisteix a detectar neologismes lèxics en documents escrits altres
que els de premsa d’àmplia difusió, tant en català com en castellà, d’acord amb
uns criteris de selecció prèviament fixats, i enregistrar-los en fitxes en suport
electrònic seguint els criteris establerts en aquest protocol. Les fitxes, un cop
supervisades, són abocades automàticament a la base de dades general de
l’Observatori de Neologia.
El buidatge espontani dóna compte de la neologia present en textos escrits que
pertanyen a àmbits temàtics o geogràfics que presenten algun tipus de restricció;
per tant, aquest buidatge complementa, pel que fa al registre escrit, el buidatge de
textos de premsa de gran difusió que duu a terme l’Observatori des de la seva
creació.
El buidatge de textos escrits espontanis, iniciat l’any 2000, es pot subdividir en
dos grans tipus:
a) El buidatge espontani sistemàtic (BES), que inclou publicacions que surten al
mercat amb certa regularitat, com ara revistes universitàries, de clubs esportius o
de determinats sectors professionals.
b) El buidatge espontani no sistemàtic (BENS), que inclou publicacions diverses,
de format menys convencional que les anteriors i de publicació no periòdica, com
per exemple opuscles propagandístiscs, tríptics d’espectacles o notes informatives
de qualsevol associació.
Aquest dos tipus de publicacions sovint no estan sotmeses a filtres de correcció
tan estrictes com els de la premsa d’àmplia difusió, i, per tant, són més permeables
a la introducció de neologismes.
Els criteris de selecció i classificació dels neologismes detectats, i les normes de
representació dels diferents camps de la fitxa s’expliquen amb detall en aquest
document, que es presenta com el protocol a seguir per emplenar adequadament
les fitxes de buidatge espontani. En aquest sentit, cal tenir present que l’objectiu
del buidatge de neologismes a l’Observatori de Neologia, tant pel que fa als textos
escrits (premsa i espontani) com als textos orals, és detectar la neologia lèxica. És
per això que no es consideren formes neològiques els usos que s’aparten del que
seria la neologia lèxica pròpiament dita i que responen a aspectes sintàctics o de
morfologia flexiva, com ara usos diversos de per i per a, l’ús de donat que (en
lloc de atès que) o determinades formes verbals (estéssim per estiguéssim, fagi per
faci, etc.).
El criteri previ per decidir si una forma és o no neològica és un criteri comú als
altres tres tipus de buidatge que duu a terme l’Observatori (textos espontanis,
premsa escrita i textos orals) i consisteix a comprovar si el mot en qüestió figura
en algun dels repertoris lexicogràfics de referència, de manera que si el candidat a
neologisme apareix en un sol repertori dels esmentats més avall, ja no és objecte
d’una fitxa de buidatge, per tal com es considera que ja ha perdut l’estatus d’unitat
lèxica nova.
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Les obres que es consideren de referència bàsica per al català són:
GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia
Catalana, 1998. http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
DIEC: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona,
Palma de Mallorca, València: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Editorial Moll,
Enciclopèdia Catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
http://pdl.iec.es
GEC2: Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
1992. http://www.grec.net
Per alleugerir la fase de consulta, cal començar la cerca pel GDLC i tenir en
compte les remarques següents:
• Totes les entrades del DIEC són al GDLC, excepte una petita llista.1
• Quan una entrada del GDLC porta un quadradet precedint-la, significa
que aquella forma també és en el DIEC, però no necessàriament totes
les accepcions. Cal, doncs, consultar el DIEC quan l’accepció
documentada en el buidatge no es correspon amb la inclosa en el
GDLC.
• Només per als manlleus, cal consultar també la GEC2, perquè aquesta
obra pot contenir, d’una banda, sobretot variants formals de les unitats
recollides en els diccionaris més recents; d’altra banda, neologismes
més lligats a la informació enciclopèdica pròpia d’una obra d’aquestes
característiques.
Les obres de consulta que es consideren bàsiques per al castellà són:
LEMA: Battaner, M. P. (dir.) Lema. Diccionario de la Lengua Española. VOX.
Barcelona: Spes Editorial, 2001.
DRAE: Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22a ed.).
Madrid: Espasa Calpe, 2001. http://www.rae.es/
En el cas de les obres lexicogràfiques castellanes, i també per alleugerir la fase de
consulta, l’ordre que es proposa és en primer lloc, el LEMA i, en segon lloc, el
DRAE.
A vegades els neologismes que són objecte de consulta bàsicament manlleus
sí que apareixen als diccionaris, però ho fan marcats d’una manera especial; les
obres de referència indiquen així que no estan plenament incorporats a la llengua.
En aquests casos, cal fitxar el neologisme i indicar al camp de la nota que apareix
amb marca al diccionari consultat (vegeu la nota 1 dins l’apartat 2.16).
Per al català,2 considerem que els neologismes documentats al GDLC tenen una
marca especial en els casos següents:
1

Es tracta de la llista que reproduïm a continuació: ahuixar, almon, ampèrmetre, baralípton,
bàrbara, baroco, bedora, bromion, butileneglicol, cambotjà, cígnids, critòfits, escolalla, fovil·la,
frívola, frontolisi, gabún, galzers, lupina, microcorifis, naftiònic, organobor, pandiònids,
potentola, reempenyament, remízids, revoltí, tamarisc, tiracrin, transtermitància, unifiliar,
vehiculització, vidrar i voltampèrmetre.
2
Els diccionaris castellans utilitzats com a corpus lexicogràfic d’exclusió no presenten casos de
marques de neologicitat.
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•

Els manlleus que van seguits per un asterisc (*), i que solen especificar
entre claudàtors la llengua original, sempre que ja no siguin en el DIEC (és
a dir, sempre que no duguin un quadradet al davant).

•

Les locucions llatines que duen asterisc (*), sempre que ja no siguin en el
DIEC.

Per tant, si el candidat a neologisme apareix amb qualsevol altra marca que no
coincideixi exactament amb alguna de les anteriors, es considera que el
diccionari l’incorpora a la llengua general, i no se’n fa cap fitxa. Cal recordar, en
aquest sentit, que ni la informació sobre l’etimologia de la paraula, en el GDLC,
ni la indicació entre claudàtors de la llengua d’origen, en el DIEC, s’han de
considerar marca. Com tampoc no s’han de considerar marca les observacions que
inclou el LEMA sobre l’etimologia o altres grafies d’algunes formes, les quals,
per tant, es consideren incorporades a la llengua general de manera que no es
fitxen.
Cal remarcar que si el neologisme es troba atestat solament en un dels dos
diccionaris sense cap d’aquestes marques, es considera documentat, i per tant no
se’n fa cap fitxa.
Aquest criteri de selecció lexicogràfic, però, deixa la porta oberta a un nombre
molt gran d’entrades que evidentment no es poden trobar repertoriades a les obres
lexicogràfiques de referència i que al mateix temps no encaixen en allò que
l’Observatori entén per neologia de gran difusió. Per aquest motiu, s’han esbossat
uns criteris útils per a la selecció dels neologismes que permetin de restringir el
criteri inicial basat només en la referència lexicogràfica, i que es consignen en
l’apartat 2.14 d’aquest protocol, relatiu al camp “Tipus de neologisme” de la fitxa
de buidatge espontani. En aquest apartat, doncs, s’exposa la tipologia dels
neologismes que s’ha decidit recollir, al costat de la que s’ha decidit refusar.
Per acabar, cal tenir present que aquest protocol, en tant que document de treball
bàsic de la fase de buidatge de textos espontanis, es concep com un document de
treball obert que s’ha d’anar revisant i actualitzant periòdicament a partir de les
aportacions de les persones que el facin servir.

2 Protocol d’utilització de la fitxa
En aquest apartat, després d’unes instruccions generals sobre el funcionament de
la fitxa de buidatge espontani en suport electrònic, s’explica cada un dels camps
d’aquesta fitxa, seguint l’ordre d’aparició, i es donen les indicacions necessàries
per emplenar-los adequadament, tant des del punt de vista formal (normes de
representació de cada camp) com conceptual (criteris de selecció i classificació
dels neologismes detectats). Aquests camps són els següents:
Autoria de la fitxa
Tipus de buidatge
Data
Periodicitat
Tipus de text
Correcció explícita

Nivell de correcció
Font
Entrada
Categoria gramatical
Context
Aspectes tipogràfics

Tipus de neologisme
Codi Nota
Nota
Pàgina
Data de la fitxa

Al final d’aquest document, es presenta, a tall d’exemple, un recull de fitxes de
buidatge espontani ja emplenades (vegeu l’annex 1).
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2.1 Instruccions generals sobre el funcionament de la fitxa de
buidatge espontani en suport electrònic
-

Per poder treballar amb la fitxa de buidatge en suport electrònic cal disposar
d’un PC amb el programa Word 97 (o versions superiors) i el fitxer
fitxanes.doc3 desat al disc dur de l’ordinador.

-

En obrir el fitxer, si el Word pregunta si es vol obrir amb macros o sense
macros, cal dir-li sempre que es vol obrir amb macros. Si no ho pregunta, cal
tancar el fitxer i activar les opcions següents abans de tornar-lo a obrir:

-

3

-

si s’utilitza el Word 97, cal anar a “Herramientas” > “Opciones” i activar
l’opció “Protección antivirus en macros” dins l’apartat “General”;

-

i si s’utilitza el Word 2000, cal anar a “Herramientas” > “Macro” >
“Seguridad” i seleccionar el nivell de seguretat “Medio”.

Cada vegada que s’inicia el buidatge d’un document, cal fer una còpia de
l’arxiu original i guardar-la amb el codi FFCaammdd.doc (per als documents
en català) i FFEaammdd.doc (per als documents en castellà), on:
-

FF corresponen a les dues lletres que identifiquen la font de buidatge: com
que en el buidatge espontani no hi ha fonts de buidatge fixes (cada
col·laborador buida les fonts que creu idònies), cada font té una
identificació particular amb dues lletres, aquelles que la persona
encarregada del buidatge decideixi. En cas que dos col·laboradors
coincideixin en l’atribució de les mateixes lletres identificatives per a
distintes fonts, la coordinació atribuirà codis diferents.

-

Les lletres C o E que hi ha a continuació indiquen si la fitxa de buidatge
correspon, respectivament, a un document en català o a un document en
castellà. En cas que el document sigui bilingüe, tindrem dos arxius
diferents: l’un amb les fitxes en català i l’altre amb les fitxes en castellà.
Per exemple, la publicació trimestral Tribuna Bit del març del 2003 dóna
lloc a dos arxius perquè és una publicació bilingüe: TBC030301.doc i
TBE030301.doc.

-

aammdd es refereixen, respectivament, a l’any, el mes i el dia de la
publicació. És freqüent, però, que en les publicacions del buidatge
espontani no hi hagi explícitament el dia, sinó tan sols el mes i l’any. En
aquests casos la informació s’estructura de la manera següent:
-

apareixen l’any, el mes i el dia: es posa la informació en l’ordre
establert (ex.: 1 d’agost del 2003: 030801);

-

apareixen el mes i l’any: es posa l’any, el mes i 01 per al dia (ex.: gener
del 2003: 030101);

-

apareixen l’estació i l’any: es posa l’any, el primer mes de l’estació
corresponent i 01 per al dia (ex.: tardor 2003: 031001);

-

apareixen el trimestre i l’any: es posa l’any, el primer mes del trimestre
i 01 per al dia (ex.: segon trimestre del 2003: 030401).

Trobareu una còpia d’aquest fitxer a: ftp://ftp.iula.upf.es/pub/obneo/fitxanes.doc.
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-

Un cop obert l’arxiu, s’accedeix directament a una fitxa en blanc, que consta
d’un primer bloc de camps o capçalera (Autoria de la fitxa, BE sistemàtic,
Data, Periodicitat, Tipus text, Correcció explícita, Nivell correcció i Font) que
són els que cal emplenar d’entrada perquè contenen la informació que, en el
pas cap a la base de dades, s’insereix automàticament a totes les fitxes del
mateix buidatge, és a dir, del mateix arxiu.

-

Per anar d’un camp a un altre cal fer servir la tecla TAB si es va cap endavant i
TAB + majúscules, si es va cap a enrere.

-

Hi ha alguns camps que són tancats, és a dir, que només admeten uns valors
determinats, que consten a la barra d’estat del Word situada a la part inferior
de la pantalla. Es tracta dels camps següents: Buidatge sistemàtic (BE
sistemàtic?), Periodicitat (Period.), Tipus de text (Tipus text), Correcció
explícita (Corr. exp.), Nivell de correcció (Nivell corr.), Categoria gramatical
(cg), Aspectes tipogràfics (Asp. tip.), Tipus de neologisme (Tipus).

-

Les fitxes, un cop emplenades, no es poden esborrar, de manera que si s’ha
entrat una fitxa i després no es vol, cal posar tres asteriscos al camp d’entrada:
***.

-

Si es vol que les fitxes que es van afegint ja tinguin emplenat el camp
DataFitxa, cal posar aquesta informació als camps corresponents de la fitxa en
blanc que surt al final del fitxer, i situar-se en el camp
. D’aquesta
manera, la fitxa afegida contindrà aquesta informació.

2.2 Autoria de la fitxa
Cal posar les inicials del nom i els cognoms de la persona que emplena la fitxa
sense punts ni espais en blanc; tant se val si s’escriu amb majúscules o minúscules
ja que el programa ho converteix automàticament en minúscules.

2.3 Tipus de buidatge
Camp tancat en què cal assenyalar, clicant sobre el quadradet que hi ha a la dreta,
si l’arxiu correspon al buidatge espontani sistemàtic (BES), o bé deixar-lo en
blanc en cas contrari.

2.4 Data
En aquest camp fem constar la data de la publicació buidada, seguint el format
següent: dia/mes/any (tant el dia, com el mes i l’any han de constar de dos dígits;
ex.: 01/02/02 correspon a l’1 de febrer de 2002). Ara bé, com que és freqüent que
en les publicacions de buidatge espontani no hi consti tota la data sencera,
estructurarem la informació de la manera següent:
-

si apareixen el dia, el mes i l’any: es posa aquesta informació en l’ordre
establert (ex.: 1 d’agost del 2003: 01/08/03);

-

si apareixen el mes i l’any: es posa 01 per al dia, i el mes i l’any corresponents
(ex.: gener del 2003: 01/01/03);
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-

si apareixen l’estació i l’any: es posa 01 per al dia, el primer mes de l’estació
corresponent i l’any (ex.: tardor 2003: 01/10/03.);

-

si apareixen el trimestre i l’any: es posa 01 per al dia, el primer mes del
trimestre i l’any (ex.: segon trimestre del 2003: 01/04/03).

2.5 Periodicitat
Camp tancat amb 6 possibilitats per donar compte de la periodicitat del document
que es buida: diari (d), setmanal (s), quinzenal (q), mensual (m), trimestral (t) i
altres (a).

2.6 Tipus de text
Aquest camp, que serveix per identificar el tipus de publicació, no pretén donar
compte d’una llista exhaustiva de tipus textuals, sinó cobrir la gamma de
publicacions que són més usuals en el buidatge espontani. La codificació que cal
seguir és la que consta en la llista següent, que caldrà anar modificant a mesura
que el buidatge es vagi ampliant:
a) Economia (eco)
Sota aquesta etiqueta recollim publicacions referides a col·lectius o sectors
concrets que s’orienten cap a algun tipus d’activitat econòmica o empresarial. Per
exemple, en relació amb el món agrari tenim La Drecera o Món rural o, si està
dirigit al món empresarial, Empreses.
b) Informació general (gen)
Donem compte d’un grup divers de publicacions que tenen en comú el fet que
tracten aspectes que podem considerar d’informació general i que, doncs, per si
soles no conformarien un tipus de text diferenciat. D’entre les publicacions
d’aquest grup podem destacar els subgrups següents:
•

Publicacions que recullen informació local de determinades poblacions o
barris de ciutats. Si bé majoritàriament el que s’hi recull és d’interès
específic per als qui hi viuen a prop, els temes tractats són més d’interès
general. Per exemple: Viure Sant Boi, Mercat-Girona o Barcelona
Informació.

•

Publicacions heterogènies que toquen temes concrets del dia a dia i que
són d’interès per a tothom, si bé a vegades poden anar adreçades a un
col·lectiu específic com ara les mestresses de casa o els usuaris del metro.
Dins d’aquest apartat hi tindrien cabuda revistes com Belleza y Hogar,
Consejos de tu Farmacéutico o Guía Mujer.

•

Publicacions adreçades principalment a joves i que tracten diversos
aspectes generals de la societat des d’aquest punt de vista. Per exemple:
Gaceta Universitaria.

•

Publicacions que no s’orienten a cap col·lectiu específic i que contenen
informació d’abast general. Per exemple: Tot Claror o Global.
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c) Esports (esp)
Publicacions que corresponen a clubs esportius, independentment de l’abast,
l’àmbit i el nombre de socis. Per exemple: Dir Fitness.
d) Cultura (cul)
Publicacions que recullen qüestions relacionades amb activitats culturals,
independentment de l’abast i l’àmbit geogràfic. Per exemple: Teatre BCN o
Marges.
e) Informàtica (inf)
Per l’especificitat i la difusió social que té, reservem aquesta etiqueta a
publicacions relatives a l’àmbit de la informàtica, ja siguin dirigides a un públic
general usuari de determinades aplicacions, o bé a un públic més especialitzat i
interessat en productes i aplicacions concretes. Per exemple: Tribuna Bit.
f) Altres (alt)
Publicacions que de moment no encaixen en cap dels grups esmentats
anteriorment.

2.7 Correcció explícita
Si en algun lloc de la publicació es diu explícitament que hi ha correcció explícita,
cal indicar-ho clicant al damunt d’aquest camp, de manera que quedi marcat amb
una creu. Si no és així, es deixa el camp tal com està, sense clicar.

2.8 Nivell de correcció
Independentment de si hi ha correcció explícita o no, en aquest camp es dóna
compte del nivell de correcció del document que es buida, tant pel que fa a
qüestions de normativa, com també a aspectes relacionats amb errors de picatge,
disposició del text, etc. Correspon, doncs, a la persona que fa el buidatge,
d’assenyalar quin és, segons el seu parer, el nivell de correcció del document,
d’acord amb les tres opcions següents: bo (B), mitjà (M) i baix (X).

2.9 Font
En aquest darrer camp de l’encapçalament de la fitxa de buidatge espontani cal
indicar el títol sencer del document que és objecte de buidatge, ja que és l’única
manera de poder-lo identificar plenament. Per tant, no s’ha de posar cap codi
identificatiu en aquest camp.

2.10 Entrada
2.10.1 Indicacions genèriques
Es considera neologisme documentat al diccionari, i que per tant cal desestimar:
-

el que estigui enregistrat en una entrada pròpia,
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-

el que aparegui clarament identificat com a subentrada dins una entrada més
genèrica, com succeeix amb les locucions i alguns neologismes complexos,

-

les unitats sintagmàtiques que apareguin en els exemples d’una entrada (p. e.:
parc mòbil dins de l’entrada parc; hecho un higo dins de l’entrada higo4), i

-

el cas d’un neologisme prefixat, sufixat o format per composició culta
mitjançant una forma prefixada o sufixada, si consta com a exemple de
l’entrada de l’afix. Per exemple, pluricapsular és un exemple de l’entrada
pluri-, però no té una entrada pròpia; igualment que euromediterrani respecte
d’euro-, o mesofragma respecte de -fragma.

Els casos de variants ortogràfiques de paraules ja documentades en els diccionaris
de referència susceptibles de ser considerats errors de picatge (p. e. inicitaiva per
iniciativa) o de normativa en relació amb l’ús del guionet (p. e. àudio-visual per
audiovisual), o d’ortografia en general (p.e. texte per text, enmarcar per
emmarcar; desde per des de) no s’han de recollir com a formes neològiques.
Al llarg d’aquest document, en les explicacions de cada tipus de neologisme
(vegeu l’apartat 2.14), s’expliquen altres casos de formes que tampoc no s’han de
considerar neològiques i que ara només esmentem: noms propis; adverbis acabats
en –ment; diminutius, augmentatius i superlatius; alguns dels neologismes formats
amb el prefix ex–, i els gentilicis no compostos.
L’entrada s’enregistra seguint l’ordre natural de la seqüència, i ha de constar
sencera, sense mutilacions ni abreviacions de cap mena. Va sempre en minúscules
i es lematitza d’acord amb els criteris exposats a l’apartat següent (2.10.2).
Quan un mateix lexema es trobi sota dues categories gramaticals diferents
(sobretot nom i adjectiu, però també nom masculí i nom femení) es considera a
tots els efectes que es tracta de dos neologismes diferents i, per tant, se’n fan dues
fitxes, una per a cada neologisme (ex.: okupant usat com a fem. i masc. en un
mateix context: “I la tercera i encara més increïble va ser la sentència absolutòria
pels i les *okupants* de Les Naus de Gràcia, que així poden mantenir per un
temps més aquest espai alliberat.”).
Pel que fa als neologismes repetits en una mateixa font de buidatge, només es
recullen una sola vegada. Ara bé, quan aquest mateix neologisme surt documentat
en una altra font de buidatge, cal tornar-lo a recollir perquè es tracta de fonts
diferents.

2.10.2 El lexema i les lexicalitzacions
Els substantius i adjectius s’enregistren amb la forma lexemàtica, prescindint de la
forma en què apareguin en el context; és a dir, en singular.
Quan l’autor/a del buidatge, però, consideri que el neologisme només pot ser
utilitzat en plural (un plural lexicalitzat, per tant) l’ha d’enregistrar flexionat en
aquest nombre i així ho ha de fer constar a la categoria gramatical (ex.: varietésf pl:
“Després de treballar al Mag Magazine, el Jordi Jané i jo vam dirigir i presentar
Oscamandit al Canal 33. Era un programa de *varietés* on actuava gent del país,
de teatre, música, circ.”).
4

Atès que el buidatge es fa tant en català com en castellà, els exemples que es donen són, en la
majoria de casos, en les dues llengües.
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Hi ha casos en què es recullen manlleus utilitzats en plural, i és difícil de saber si
estan lexicalitzats o no (en enumeracions, quan hi manca article, etc.). Si no es pot
(o no se sap) formar el singular, el manlleu es deixa en plural (ex.: delicatessenf pl:
“Per cortesia del Museu del Prado, que ha cedit totes les imatges que veuràs a les
següents pàgines, tindràs accés a les *delicatessen* més desconegudes que poblen
les seves parets.”). Si es pot formar, es posa en singular (ex.: rallym: “El pilot de
*rallies* Salvador Servià donarà una conferència sobre el tema.”).
Els verbs s’enregistren en infinitiu. La norma general és enregistrar el verb segons
la forma que es reculli; així doncs, si es tracta d’un verb pronominal cal fer
constar el pronom (ex.: desresponsabilitzar-sev pron: “Liberalitzar el mercat de
l’electricitat no suposa rebaixar preus pels consumidors, sinó que dels anteriors
monopolis públics es passi de fet a uns monopolis privats obsessionats en extreure
benefici i *desresponsabilitzar-se* davant la població.”).

2.10.3 Els gèneres
Els adjectius s’entren en la doble forma masculina i femenina, sempre que en
tinguin. Els manlleus en què no se sàpiga formar el femení (o el masculí) es
deixen en la forma que apareguin al context.
Els substantius s’entren només en el gènere en què es recullen, ja sigui masculí o
femení. En els manlleus sense marca de gènere s’hi posa el que indiqui el context
(l’article que dugui al davant). Si no es pot saber el gènere (enumeracions, context
insuficient), s’hi posa el masculí (ex.: fanzinem: “El 8 de setembre, de 19 a 24
hores, bona part del sector musical del país es donarà cita a Can Massallera:
discogràfiques, *fanzines*, projectes, festivals...”).

2.10.4 La indicació de la forma femenina
Per indicar la forma femenina dels adjectius en català seguim el criteri següent:
•

Quan en un adjectiu es passa de la forma masculina a la femenina afegint
simplement una a o canviant les terminacions e o o en a, la forma femenina
s’indica posant a, a continuació de la masculina, precedida d’un guionet.
Exemples: mediàtic -a, criminalitzador -a, pijo -a, alterdidacte -a.

•

Quan la marca de femení comporta un canvi ortogràfic de qualsevol mena
(canvis d’accent, reduplicacions), s’indica la forma femenina a comptar des de
la vocal tònica de la paraula, inclusivament. Exemples: euromediterrani -ània,
currat -ada, superefectiu -iva, neuroendocrí -ina, tebi tèbia, estomatòleg òloga.

•

Si la forma masculina és monosil·làbica, es posa la forma femenina sencera.
Exemples: bo bona, blau blava, sa sana. I en el cas dels neologismes formats
per prefixació en què la base és monosil·làbica, també cal posar la forma
femenina sencera. Exemple: prorus prorussa.

Per indicar la forma femenina dels adjectius en castellà seguim el criteri següent:
•

Com a norma general es repeteix sempre l’última síl·laba de la forma
femenina, si no hi ha canvis ortogràfics. Per exemple: recaptatorio -ria,
pardo-grisáceo -cea, interreligioso -sa, atloaxoideo -dea, semiflexionado -da,
pillo -lla.
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•

I es repeteix des de la vocal tònica quan hi ha canvi d’accent, per evitar
confusions ortogràfiques. Per exemple: catalán -ana, remendón -ona, irlandés
-esa.

2.11 Categoria gramatical
Les categories gramaticals dels neologismes detectats s’enregistren d’acord amb
els codis següents: m, f, m i f, m pl, f pl, adj, adj pl, adv, v tr, v intr, v pron, loc,
interj, prep, conj, art, pron.
La norma general és recollir els neologismes en la categoria gramatical en què
estiguin utilitzats en el context, és a dir, documentar l’ús que se’n fa, prescindint
d’altres consideracions; així, un adjectiu substantivitzat es considera substantiu i
no adjectiu (ex.: operatium: “L’*operatiu* es va saldar amb desenes de detencions,
algunes d’elles amb ordres d’ingrés preventiu a presó.”; gràficaf: “La teva
*gràfica* pot ser un primer esquer. Després ja vindran les crítiques o el boca a
boca.”).
La categoria gramatical ha de coincidir sempre amb la forma en què es recull el
neologisme; cal fer atenció als casos de plurals lexicalitzats (ex.: municipalsf pl).
No poden coincidir mai dues categories gramaticals al mateix temps, ja que a tots
els efectes els neologismes serien considerats diferents (vegeu l’apartat 2.10.1). Si
un neologisme apareix amb dues categories gramaticals en una mateixa publicació
(p. e., utilitzat com a substantiu i després com a adjectiu), rep el tractament
esmentat: una fitxa per a cada neologisme (ex.: funkyadj: “La música *funky*”;
funkym: “Una peça de rock i una altra de *funky*.”).
Per locucions s’entenen locucions preposicionals, locucions adverbials, locucions
verbals i locucions adjectivals (ex.: a topeloc: “No es gaudeix de la natura en la
seva plenitud anant per un camí amb la moto *a tope*, a tota velocitat.”). En
canvi, els neologismes complexos formats per un sintagma nominal són
substantius masculins o femenins i no pas locucions nominals (ex.: fuga de
cervellsf: “En aquest sentit, l’estudi també alerta de l’anomenada *fuga de
cervells*, que fa que 6 de cada 10 patents fetes per residents a Barcelona s’acabin
assignant a corporacions estrangeres.”).

2.12 Context
Cada fitxa només admet un únic context. En cas que el neologisme aparegui més
d’una vegada en la font de buidatge cal triar el context més adequat tenint en
compte que es prefereixen els contextos definitoris o explicatius, els contextos que
presenten altres formes alternatives del neologisme (especialment en el cas dels
neologismes que són manlleus), etc. Ex.: ski passm: “Quan els pares comprin un
*ski pass* (forfet) de sis dies, els fills menors de 16 anys podran esquiar
gratuïtament durant aquest període, forfet inclòs.”).
Quan recollim el context d’ús, la forma neològica ha d’anar marcada amb un
asterisc al davant i un altre al darrere, sense cap espai en blanc (ex.:
*euroetiqueta*). Si el neologisme apareix més d’un cop al mateix context, només
es marca entre asteriscos la primera vegada.
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Cal tenir en compte que si el neologisme apareix amb alguna marca tipogràfica
(cursiva, negreta, cometes...), aquesta marca no s’ha de posar en el context, amb
l’excepció dels parèntesis, els claudàtors i els guions d’incís, que sí que es
mantenen per afavorir la lectura i la comprensió del text.
Idealment, el context ha d’incloure l’oració sencera en què apareix el neologisme.
Per tant, comença amb majúscules i sense cometes, i es tanca amb un punt. De
vegades, aquesta oració és excessivament llarga i conté fragments que no aporten
res a la comprensió del neologisme. En aquest cas, es pot suprimir algun dels
fragments irrellevants sense necessitat de substituir-los per cap marca (com punts
suspensius), sempre que ens assegurem que l’oració resultant té sentit ple i
podem, per tant, mantenir la majúscula inicial i el punt final. Amb tot, si el context
recollit no pot funcionar com a oració amb sentit ple, bé pel començament o bé
pel final, cal posar punts suspensius entre claudàtors [...] per tal d’indicar-ho (a
l’inici i/o al final) i, si escau, començar amb minúscula.
Si, a més, l’oració en què apareix el neologisme és massa breu, o bé conté
elements anafòrics que en dificulten la plena comprensió, és aconsellable de
transcriure també l’oració anterior (sencera o només una part) i no posar entre
claudàtors interpretacions personals del text. Amb tot, si el context és insuficient
per interpretar adequadament el neologisme (per exemple, títols, peus de foto,
etc.), cal que el recollim igualment i que indiquem aquest fet per mitjà de la nota 8
(context insuficient). Convé recordar que els contextos curts no són
necessàriament insuficients; per exemple, “200 ml. de salsa maionesa *light*” és
un context curt, però, alhora, prou entenedor.

2.13 Aspectes tipogràfics
En aquest camp cal recollir si el neologisme buidat apareix amb alguna marca
tipogràfica dins del text que funcioni com a marca de neologicitat. Cal tenir en
compte que només es considera marca tipogràfica aquella que afecta
exclusivament el neologisme objecte de la fitxa, i no la del context general en què
es recull. És a dir, si trobem el neologisme en un titular que apareix tot ell en
negreta i cursiva, no documentarem cap marca tipogràfica perquè, en aquest cas,
la tipografia emprada forma part del context general i no del neologisme en
qüestió (p. e., no indicaríem que va dins de cometes el neologisme pime
documentat en el context següent: En concret, Zoltai explica que “les *pimes*
hongareses cerquen socis catalans per subministrar conjuntament les
multinacionals ja implantades a Hongria.”).
També és important recordar que les marques tipogràfiques (excepte els
parèntesis, claudàtors i guions d’incís) s’han d’eliminar del context i només han
de quedar registrades en aquest camp. Com que es tracta d’un camp tancat, quan
us hi situeu al damunt, a la barra d’estat del Word hi apareix la llista de codis. Les
marques tipogràfiques previstes amb la codificació corresponent són les següents:

−

guions d’incís

()

parèntesis

““

cometes

cva

cursiva
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nga

negreta

En algun cas excepcional, poden coincidir dues marques tipogràfiques en un
mateix neologisme (cursiva i parèntesis, posem per cas). Si això és dóna, es posen
totes dues marques separades per una barra simple seguint la codificació següent:
cursiva entre cometes

cva/”“

cursiva entre parèntesis

cva/()

cursiva entre guions

cva/−

cursiva i negreta

cva/nga

negreta i cometes

nga/”“

cometes i parèntesis

““/()

cometes i guions

““/−

En molts casos, el neologisme no apareix marcat tipogràficament. Aleshores, el
camp corresponent de la fitxa es deixa en blanc.
Finalment, hi pot haver algun cas en què la marca tipogràfica afecti només una
part del neologisme que volem recollir. Per exemple, que en un neologisme que
nosaltres considerem complex només hi hagi marcat un dels elements que el
formen. En aquest cas, es posa la marca tipogràfica igualment i es fa constar
aquesta informació a la nota, precedida de la codificació 9A (vegeu l’apartat
2.16). Per exemple: jazz-funk.

2.14 Tipus de neologisme
La codificació corresponent al tipus de neologisme és la següent:
Neologisme de forma

(F)

sufixació

FSUF

prefixació

FPRE

interferències entre sufixació i prefixació

FPRSU

composició

FCOM

composició culta

FCULT

lexicalització

FLEX

conversió sintàctica

FCONV

sintagmació

FSINT

siglació

FTSIG

acronímia

FTACR

abreviació

FTABR

variació

FVAR

Neologisme sintàctic

SINT

Neologisme semàntic

S
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Manlleu

M/AM [manlleu i
manlleu
adaptat,
respectivament]

Altres

A

Cal fer notar que en aquest camp no és possible indicar només que un neologisme
és de forma (F), sinó que s’ha d’indicar el tipus de neologisme formal. En el cas
de la siglació, l’acronímia i l’abreviació indiquem amb una T (FTSIG, FTACR i
FTABR) que es tracta d’una forma truncada o d’una truncació.
En el cas dels manlleus (adaptats o no adaptats), cal indicar sempre a continuació
el codi de la llengua:
manlleus no adaptats

manlleus adaptats

alemany

MD

AMD

anglès

ME

AME

basc

MB

AMB

castellà

MS

AMS

català

MCa

AMCa

francès

MF

AMF

grec

MG

AMG

italià

MI

AMI

llatí

ML

AML

rus

MR

AMR

altres

MA

AMA

En els apartats següents s’expliquen els diferents tipus de neologismes i se’n
donen exemples.

2.14.1 Neologisme formal (F)
a) Per sufixació (FSUF)
Neologisme format a partir de l’adjunció d’un sufix a un radical, amb o sense
canvi de categoria gramatical de la base a què s’adjunta. Ex.: pamfletisme,
franquiciador, fidelitzar, alistante, compostable. També s’inclouen aquí els
derivats d’antropònims, que són formats sobretot per adjectius (i adjectius
substantivats) que fan referència bàsicament a posicions partidistes a l’entorn de
personatges de projecció pública. Ex.:
porciolisme, gallardoniano (relatiu a Porcioles, antic alcalde de Barcelona,
relativo a Gallardón, alcalde de Madrid)
aznarista (partidari de José M. Aznar)
thatcherisme (l’estil o manera de fer de l’exprimera ministra britànica
Margaret Thatcher)
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Aquest tipus de neologismes derivatius ens interessa també de recollir-los als
nostres fitxers. Per contra, hi ha determinats procediments derivatius per sufixació
que habitualment no estan recollits als diccionaris si més no d’una manera
sistemàtica per la seva potencialitat derivativa gairebé il·limitada: la formació
d’augmentatius, diminutius i superlatius, o d’adverbis acabats en -ment.
Lògicament, no recollim cap neologisme format per aquests procediments
(excepte si es tracta d’una lexicalització d’alguna d’aquestes formes).
En el cas de neologismes nominals i adjectivals formats a partir del mateix sufix
(p. e.: amb -ista, gaudinista m i f, adj; i amb -ià, dalinià -ana m i f, adj) i no
documentats a les obres lexicogràfiques, es consideren ambdós casos com a
neologismes sufixats (i no l’un conversió de l’altre). Això ens permet de tenir
agrupats els neologismes en què intervé un mateix sufix, per a possibles anàlisis
posteriors.
D’altra banda, però, si el neologisme comporta un canvi de categoria (amb el
mateix significat) respecte de l’entrada documentada a les obres lexicogràfiques,
es considera que el procés de formació és la conversió sintàctica i es codifica com
a FCONV, i no pas com a sufixació. Per exemple: operatium documentat com a
adj al GDLC.
Quant a les verbalitzacions, considerem que els tipus -itzar,- ejar, -ificar, etc. són
efectivament sufixos verbalitzadors (FSUF), mentre que -ar, -er, -ir, -re no els
considerem com a tals i, per tant, els neologismes formats amb aquestes
terminacions es resolen dins de la conversió (FCONV). (En aquest sentit, vegeu
més endavant l’apartat g) sobre conversió sintàctica.)
Els mitjans de comunicació també recullen un nombre ingent de gentilicis, que
evidentment només en una petita part són als diccionaris. D’entre els gentilicis
n’apareixen cada dia de nous relacionats amb afers de política internacional.
Tampoc seleccionarem els gentilicis, amb l’única excepció dels gentilicis
compostos del tipus àrab-israelià, hispano-francès, albanokosovar,
francoitaliano o indopakistaní .
b) Per prefixació (FPRE)
Neologisme format a partir de l’adjunció d’un prefix a un radical. Ex.:
reconsiderar, superefectiu, contranàlisi, antiácaros, multivariable.
No cal recollir els neologismes formats amb el prefix ex- quan s’adjunta a radicals
simples o derivats que fan referència a càrrecs, oficis o relacions personals (en
definitiva, quan es refereixen a persones). Ex.: examant, exadvocat, exalcalde.
Però sí que cal recollir la resta de casos (és a dir, quan ex- s’adjunta a radicals
compostos o bé a radicals simples o derivats que no fan referència a persones):
exalt càrrec, exauxiliar sanitari, exdirecció, exbloc.
Cal tenir present que hi ha un grup de preposicions i adverbis que funcionen com
a prefixos, de manera que formen neologismes per prefixació i no per composició.
Es tracta de les formes següents:
avant-

menys-

rere-

ben-

no-

sense-
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contra-

plus-

sobre-

fora-

prop-

sota-

mal-

quasi-

ultra-

D’acord amb aquestes consideracions, i tenint en compte la llista de prefixos del
DIEC, considerem com a neologismes formats per prefixació qualsevol unitat que
contingui com a prefix algunes de les formes següents, i les equivalents en
castellà.
a-, an-

di-, dia-

menys

prop

ab-

diazo-

met-, meta-

pseudo-

amfi-

dis-

metoxi-

quasi-, quasi

an-, ana-

e-

mon-, mono-

re-

ante-

endo-

multi-

rere

anti-

ent-, ento-

neo-

semi-

apo-

epi-

nitr-, nitro-

sense

arxi-

eso-

nitros-, nitroso-

sesqui-

avant-, avant

eu-

no-, no

sin-, sim-, sil-

azoxi-

ex-

ob-

sobre-, sobre

ben

ex-, exo

oxi-

sota-, sota

benz-, benzo-

extra-

oxo-

sots-

bi-, bis-

fora

pan-

sub-

carboxi-

hemi-

para-

sulf-, sulfo

cat-, cata-

hidroxi-

peri-

super-

cet-, ceto-

hiper-

platini

supra-

circum-

in-, im-, il-, ir-

pluri-

trans-

cis-

infra-

poli-

tri-

co-, con-, col-, com-, intercor-

post-, pos-

ultra-, ultra

contra-, contra

intra-

pre-

uni-

des-

juxta-

pro-

vice-

di-

mal

c) Per prefixació o sufixació (FPRSU)
En casos de neologismes que tant poden estar formats per prefixació com per
sufixació tindrem en compte els criteris següents:
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•

Es tenen en compte les paraules de la mateixa família recollides a les obres
lexicogràfiques de referència; per exemple, reinserible i reinseriment es
consideren neologismes sufixats de reinserir (documentat al DIEC); en canvi,
prejubilació i reinventor es consideren neologismes creats per prefixació a
partir de jubilació i inventor respectivament (que són les entrades
documentades al DIEC), i neohinduismo es considera neologisme creat per
prefixació a partir de hinduismo (documentada al LEMA).

•

Per a la resta de casos, és a dir, aquells neologismes que tant poden ser
neologismes creats per sufixació com neologismes creats per prefixació
perquè sigui quin sigui el procés la base sempre és neològica (ex.:
interculturalitat en què intercultural i culturalitat són també neologismes;
recentramiento en què recentrar i centramiento són també neologismes),
s’indica de forma sistemàtica com a procés de formació tant la sufixació com
la prefixació, per mitjà del codi FPRSU, ja que d’aquesta manera tindrem
agrupats tots els casos de possibles interferències per a anàlisis posteriors; i a
més es fa constar en forma de nota (amb el codi 9A) que la base també és
neològica.

Convé tenir ben present que el codi FPRSU és imprescindible només si realment
no es pot determinar l’ordre dels processos de prefixació i sufixació implicats. En
cas contrari, sempre cal donar compte de l’últim procés. Així, en alguns casos la
informació extralingüística que tenim del neologisme en qüestió ens pot ajudar a
resoldre l’ambigüitat formal i, doncs, a prioritzar un dels dos processos. Per
exemple, en la forma neothatcherisme cal postular la prefixació (FPRE) com a
tipus de procés (thatcher > thatcherisme > neothatcherisme) perquè, tot i que
formalment neothatcher podria ser la base a què s’adjunta el sufix -isme, per
coneixement extralingüístic sabem que aquest procés de formació no és plausible.
d) Per composició (FCOM)
Neologisme format a partir de dos radicals (simples o complexos). Ex.: qualitatpreu, dinar col·loqui, aparcacotxes, liberaldemòcrata, droguería-perfumería,
atrapapolvo.
Cal recordar que no hem de considerar radicals els adverbis i les preposicions que
funcionen com a prefixos (vegeu la llista de l’apartat b) relatiu als neologismes
formats per prefixació), i que, per tant, creen neologismes per prefixació i no per
composició. També cal recordar que els adjectius usats a la manera culta (ex.:
albanokosovar) creen neologismes per composició culta (FCULT) i no per
composició patronímica (FCOM).
e) Per composició culta (FCULT)
Neologisme format a partir de:
•

una forma prefixada i una forma sufixada, d’acord amb les formes que consten
en el DIEC. Ex.: vertebroteràpia, telegènia, euròcrata, flebología, megápolis.

•

una forma prefixada i un radical. Ex.: autoformació, cromoteràpia,
fotoprotector, macroliderazgo, teleeducación.
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•

un radical de la llengua (o manllevat) i una forma sufixada: Ex.: comicoteca,
vacateca, tontocracia, misólogo.

La distinció entre prefix i forma prefixada es basa, fonamentalment, en la
consideració que fa el DIEC, tant per als neologismes catalans com per als
castellans. Per tant, considerem forma prefixada tota aquella que no estigui inclosa
a la llista de prefixos que figura a l’epígraf b) Per prefixació (FPRE) d’aquest
apartat. Quant a la diferència entre sufix i forma sufixada, en cas de dubte, cal
consultar el GDLC, ja que recull tant els sufixos com les formes sufixades.
En casos de neologismes en què hi ha interferències entre prefixos i formes
prefixades, d’una banda, i sufixos i formes sufixades, de l’altra (interferències
entre FPRE i FCULT, i FSUF i FCULT, respectivament), es consideren dins del
procés FCULT tots aquells neologismes que continguin un formant etiquetat pel
DIEC com a forma prefixada o forma sufixada, independentment que es tracti
d’un formant culte (grec o llatí) o d’un formant creat per escurçament d’una
paraula de la llengua (ex. euro-, tele-, eco-, etc.).
f) Per lexicalització (FLEX)
Neologisme format a partir de la lexicalització d’una forma flexiva (no d’un
paradigma complet), normalment a partir d’una forma del paradigma verbal. Ex.:
oprimitm, agremiatm, cisellatm, crepadom, germinadom.
Quan el neologisme és un nom procedent d’una forma verbal (participi o gerundi)
lexicalitzada, es considera sempre un FLEX, tant si aquesta forma verbal està
documentada o no en el corpus d’exclusió. Ex.: sensibilitzantm (sensibilitzar
consta al GDLC), conxorxatm (conxorxar no consta al GDLC), germinadom
(germinar consta al LEMA), crepadom (crepar no consta al LEMA).
En canvi, pel que fa als adjectius, cal tenir present que mai no es consideren
FLEX ja que:
•

Els adjectius que provenen d’un participi o d’un gerundi d’un verb documentat
en el corpus d’exclusió, es desestimen com a unitats neològiques perquè es
considera que queden recollides en el paradigma verbal corresponent (ex.:
il·lusionat, motivant ja que il·lusionar i motivar estan documentats).

•

Els adjectius que provenen d’un participi o d’un gerundi d’un verb no
documentat en el corpus d’exclusió, es consideren neològics però es remeten
al verb corresponent i es tracten d’acord amb el procés de formació que els ha
generat (ex.: redireccionat com a FPRE sota l’entrada redireccionar,
rediseñado com a FPRE sota l’entrada de rediseñar).

•

Els adjectius morfològicament complexos que tenen com a radical un participi
verbal documentat com a adjectiu en el corpus d’exclusió, es tracten d’acord
amb el procés que els ha generat (ex.: precuinat -ada, sobreendeutat -ada com
a FPRE, ja que cuinat -ada, endeutat -ada ja estan documentats com a
adjectius; intocado -da, com a FPRE, ja que tocado -da ja està documentat
com a adjectiu).
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g) Per conversió sintàctica (FCONV)
Neologisme format a partir d’un canvi de categoria gramatical sense modificació
de la base lèxica. Ex.: operatium (documentat com a adjectiu), ilimitadom
(documentat com a adjectiu), fetitxeadj (documentat com a nom), represaliarv tr (de
represàliaf), lamentarsem (documentat com a verb), afro (documentat com a
forma prefixada), seattle (nom propi usat com a adjectiu), stopadv (documentat
com a substantiu).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2g (vegeu l’apartat
2.16).
Convé recordar que els neologismes nominals i adjectivals formats a partir del
mateix sufix (ex.: amb -ista, gaudinista m i f, adj; i amb -ià, dalinià -ana m i f,
adj) i no documentats a les obres lexicogràfiques, es consideren com a formes
sufixades (i no l’un conversió de l’altre), ja que això ens permet de tenir agrupats
els neologismes en què intervé un mateix sufix, per a possibles anàlisis posteriors.
La conversió pot generar alguna interferència amb la sufixació (FSUF) en casos
com versionar o tensionar, els quals els tractem sempre com a FCONV i no com a
FSUF. En canvi, neologismes del tipus fidelitzar, regionalitzar o precaritzar són
tractats com a casos de sufixació (vegeu més amunt l’apartat sobre sufixació).
h) Per sintagmació (FSINT)
Neologisme format per una estructura sintàctica lexicalitzada. Ex.: enginyeria
genètica, pagar per veure, caçador de talents, banca ètnica, en pompa, violencia
escolar, dos en uno. Cal tenir en compte, però, que no s’han de recollir les unitats
sintagmades que apareixen com a exemple d’una entrada del diccionari (p. e.:
parc mòbil recollit com a exemple a l’entrada de parc).
És fàcil que, en determinades estructures, el procés de sintagmació es confongui
amb el de composició (FCOM). En aquest sentit, convé recordar que les
estructures VN (ex.: atrapapolvo, cercaquintos, netejamobles, llevapintures) i NN
(ex.: cançó testimoni, dansa-jazz, espai web, serie-cena, escuela taller) es tracten
com a composició (FCOM) i no com a sintagmació (FSINT).
i) Per siglació (FTSIG)
Neologisme format per les lletres corresponents a una sigla. Només recollim
aquells casos en què la sigla ha perdut algunes de les seves característiques i s’ha
lexicalitzat: s’escriu en minúscula, s’usa amb flexió de nombre o gènere o s’usa
amb una accepció diferent a l’original. Ex.: el pvc (PVC), les pimes (PIME), un dj
(discjòquei) o els pecés (PC).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat
2.16).
j) Per acronímia (FTACR)
Neologisme format per la combinació de segments de paraules que formen una
estructura sintagmàtica. Ex.: catanyol (català i espanyol), infopista (autopista de la
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informació), infoxicación (intoxicació informativa), infonomia (informació i
economia).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat
2.16).
k) Per abreviació (FTABR)
Neologisme format per l’escurçament d’una paraula o d’un sintagma. Ex.: tele
(televisió), web (pàgina web), logo (logotip), prota (protagonista), micro
(micròfon), coope (cooperativa), maxi (maxisingle).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’aparatat
1.2.16) i fer constar la forma desenvolupada que origina el neologisme, indicant si
és o no neològica (és a dir, si figura o no als repertoris de referència).
l) Per variació (FVAR)
Variant formal ortogràfica (no morfològica ni sintàctica) d’una paraula
documentada al corpus d’exclusió. Ex.: brusquetat (brusquedat), cannabis
(cànnabis), okupant (ocupant).
Com que majoritàriament els neologismes que són variants d’una entrada
documentada al corpus d’exclusió són, a la vegada, el resultat d’un determinat
procés de formació (FSINT, FSUF, FPRE, M, etc.), prioritzem sempre el procés
de formació al fet que es tracti d’una variant, per tal de tenir agrupats els
neologismes que són fruit d’un mateix procés; i indiquem en forma de nota que es
tracta d’una variant (vegeu-ne la codificació a l’apartat 2.16 d’aquest document).
Ex.: carrussel com a AMF (manlleu adaptat del francès) i nota de variant
ortogràfica respecte de carrousel (documentat al GDLC), reestablecimiento com a
FPRE i nota de variant ortogràfica de restablecimiento (documentat al LEMA).
En definitiva, només mantenim l’etiqueta FVAR en els casos de variació formal
ortogràfica o quan el neologisme és un mot simple no manllevat (p. e.: tindre
[tenir], sapiguer [saber]), de manera que qualsevol altra tipus de variant formal (és
a dir, les variants flexives, morfològiques, lèxiques i sintàctiques) s’indica amb
forma de nota (vegeu l’apartat 2.16).
Per a aquests neologismes FVAR és obligatori consignar una nota 2 que indiqui el
tipus de variant, la forma documentada i la font (vegeu l'apartat 2.16).

2.14.2 Neologisme sintàctic (SINT)
Neologisme que implica un canvi de subcategoria gramatical (gènere, nombre,
canvi de règim verbal, etc.) en una base lèxica. Ex.: vessantf (vessantm),
annexionar-sev pron (annexionarv tr), art culinarim (art culinàriaf), religarsem
(religarsev pron).
Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 2g (vegeu l’apartat 2.16).
Cal recordar que els neologismes provocats pel pas d’un nom propi a nom comú
es consideren neologismes semàntics i no sintàctics, ja que són fruit d’una figura
retòrica (antonomàsia) i no d’un canvi en la subcategorització (gènere, nombre,
transitivitat, etc.).
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Els neologismes de tipus sintàctic que fan referència a règims verbals, caigudes de
preposicions en determinades construccions, etc. (p. e.: tenir que) apareixen amb
freqüència en els mitjans de comunicació oral i en textos “espontanis”. Com que
l’objectiu d’aquest projecte és detectar la neologia lèxica, no recollim aquests
tipus de formes.

2.14.3 Neologisme semàntic (S)
Neologisme format per una modificació del significat d’una base lèxica. Ex.:
cercador (informàtica), incombustible (incansable), descarregar (informació,
dades), máscara (de belleza). O bé, neologisme format a partir d’un nom propi
usat com a nom comú. Ex.: berlusconi, bollicao, tàmpax, vespino, xupa-xup, postit.
La neologia semàntica sovint és difícil de detectar, per tal com es tracta d’un
procés de creació lèxica molt productiu i que alhora no presenta cap evidència
formal d’aquesta modificació de sentit; cal identificar els neologismes sobretot per
mitjà del context i comprovar-los amb cura a les obres de referència.
Alguns d’aquests neologismes de sentit es detecten més fàcilment perquè s’usen
de manera deliberadament xocant o sorprenent (ex.: “La Trilogia és un intent de
posar en escena sentiments purs, juxtaposats un darrere l’altre, per construir una
*suite* d’idees a partir de diferents estils musicals de jazz, explica el coreògraf.”).
D’altres són utilitzats d’una manera teatral o artificiosa, que també els identifica
com a neologismes de sentit (ex.: “Quatre dels responsables d’aquestes fortes
batzegades, Miquel Aparici, Jordi Casas, Vània Rosell i Enric Jardí, ens parlen del
seu ofici, el disseny, i la seva vessant més *farandulera*.”, “Obert a inicis dels
anys 70, el Raval ha estat, des de llavors, un dels *epicentres* del món de la
faràndula.”).
Molts altres usos, en canvi, són més difícils de detectar, potser perquè l’ampliació
o la restricció de sentit no s’allunya gaire del sentit recte del terme, potser perquè
ja fa més temps que estan instal·lats en la llengua (ex.: “A través d’una bústia
electrònica, el *visitant* respon a preguntes tan interessants com “Gaudí és antic o
modern?”“, “La negociació d’un cinquè conveni *atomitzaria* la negociació
sindical.”, “Finalmente, *delinea* suavemente con eye-liner el párpado superior a
la altura de las pestañas.”).
I, en fi, trobem una altra subclasse de neologismes de sentit que potser en un
principi era de tipus argòtic, però que ha acabat per arrelar en el llenguatge
col·loquial i familiar, i que, per tant, és especialment difícil d’identificar (“Les
diferents *tribus* urbanes comencen a deixar-se veure.”, “Mentre que “los
hombres de Harrelson” et tracten de delinqüent i decomisen/revenen la teva
*xocolata* i no per sucar amb melindros precisament l’estat i la gran banca
es freguen les mans blanquejant quartos provinents del narcotràfic.”).
Alguns dels casos que hem citat poden ser interpretats de fet com a metàfores,
més que com a neologismes de sentit. Els contextos no sempre ens ajuden a
detectar aquest fet. El còmput de freqüències és el mètode més segur per
comprovar si l’extensió de sentit de tal o tal unitat lèxica ha sofert un procés de
lexicalització que l’ha incorporat a l’ús normal de la llengua amb aquest nou
sentit. Per tant, en cas de dubte, és preferible de recollir aquests usos que sempre
podrem bandejar més tard.
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Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 4 (vegeu l’apartat 2.16).

2.14.4 Manlleu (M/AM)
Paraula manllevada a una altra llengua. Ex.: al papillote, bluesman, graffiti,
pelotazo, kale borroka, hard-rock, esthéticienne, ghetto, búnker, chakra.
Distingim els manlleus no adaptats, codificats com a M, dels adaptats
ortogràficament al català o al castellà, codificats com a AM. En ambdós casos cal
indicar a continuació el codi de la llengua de procedència del manlleu:
alemany

D

grec

G

anglès

E

italià

I

basc

B

llatí

L

castellà

S

rus

R

català

Ca

altres

A

francès

F

Si indiquem que el manlleu prové d’altres llengües (MA/AMA), convé indicar al
camp “Nota” amb el codi 9A la llengua de procedència, si és que la coneixem.
De vegades podem trobar formes, normalment procedents de l’anglès (com
footing o ticketing) que, tot i que semblen existents, no estan documentades en la
llengua d’origen. Si això s’escau, n’hem de donar compte per mitjà de la nota 9A,
indicant entre parèntesis el diccionari de la llengua d’origen que hem consultat.5
En el cas que el manlleu detectat sigui un xenisme (o paraula manllevada a una
altra llengua que denomina una realitat no existent en la cultura pròpia, com ara
ikastola, lehendakari, bistrot, geisha) s’indica el fet que es tracta d’un xenisme
per mitjà de la nota 10 (vegeu l’apartat 2.16). Ara bé, és fàcil que sorgeixi el
dubte d’etiquetar un candidat com a xenisme o com a manlleu. En aquest sentit,
cal observar l’evolució diacrònica del neologisme detectat i comprovar el grau de
penetració en la cultura pròpia. Per exemple, unitats com falafel, sushi o curry
(associades a l’àmbit gastronòmic) han penetrat amb força i fortuna a la nostra
cultura, i ja fa un cert temps que les hem deixat de veure com a designatives d’una
realitat exterior. Per tant, en aquest moment podem desestimar-les com a
xenismes. El criteri, doncs, per acceptar o desestimar una unitat com a xenisme
serà el de l’exportabilitat, és a dir, si tal o tal altre concepte té possibilitats de ser
exportat a la nostra cultura o no. Si efectivament en té, el desestimem com a
xenisme i el recollim únicament com a manlleu.
En aquest sentit, convé recordar que els neologismes que no són manlleus, però sí
que són calcs d’altres llengües (és a dir, traduccions literals d’un mot o d’un
sintagma), s’etiqueten segons el procés de formació corresponent (FSUF, FSINT,
etc.) i, amb la nota 11, s’indica el fet que sembla que es tracta d’un calc de tal
forma de tal llengua (ex.: pedrera (cantera), acollonant (acojonante),
aconteixement (acontecimiento), pònting (puenting), milló (millón), sitio web
(website). Tant si parlem de manlleus com de calcs, hi ha la possibilitat d’indicar

5

En aquest sentit, els diccionaris de consulta proposats per a l'anglès i el francès són el Collins
Cobuild i el Petit Robert respectivament.
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que hi ha equivalents en català mitjançant la nota 2c (vegeu l’apartat 2.16). En cas
de dubte sobre aquesta qüestió, ho deixarem consignat a la nota 9A.

2.14.5 Altres (A)
Hem previst una etiqueta “Altres” per a casos de mots simples, dialectals,
argòtics, cultismes, casos estranys, etc. difícils d’etiquetar, però que també són
neològics. Ex.: ancestre, ramella, precuela, etc.

2.15 Codi Nota
En aquest camp consignem els codis corresponents a les observacions que volem
fer constar sobre qualsevol aspecte del neologisme, seguint la codificació indicada
a l’apartat següent (2.16 Nota). Si hi hem de consignar més d’un codi, els separem
entre si per mitjà d’una barra obliqua /, sense espais en blanc (ex.: 2c/4).

2.16 Nota
En aquest camp fem constar l’explicació del codi nota que hem indicat al camp
anterior de la fitxa. Es tracta, per tant, d’observacions de mena diversa que poden
afectar qualsevol aspecte del neologisme (ortogràfic, semàntic, contextual,
remissions, etc.), i que estan codificades per facilitar la recerca d’informació.
Les observacions, cal que es facin en català quan es tracti de buidatge de textos
catalans, i en castellà quan siguin textos castellans. Per sistematitzar les
informacions, escriurem la informació de les notes començant en lletra minúscula
i sense puntuació final; excepte quan calgui posar-ne dues de seguides, que
aleshores separarem per un punt i coma (a diferència del camp codi, en què
separem els dos codis per una barra obliqua /). A continuació presentem la
tipologia de notes, amb exemples concrets marcats amb cursiva i negreta de
com cal fer constar les observacions a la fitxa de buidatge. Per tant, el codi inicial
que s’indica per a cada observació és el codi que cal consignar al camp Codi
Nota, mentre que els fragments marcats amb cursiva i negreta són mostres de com
cal consignar les observacions al camp Nota.
1

Neologisme documentat als diccionaris de consulta amb algun tipus de
marca: web, show, cowboy. Per als neologismes catalans, només es
considera marca l’asterisc en el GDLC. Per tant, la informació sobre
l’etimologia de la paraula, en el GDLC, no es considera marca, ni tampoc
la indicació entre claudàtors sobre la llengua d’origen en el DIEC. I com ja
s’ha especificat anteriorment, els diccionaris castellans utilitzats no
presenten cap marca de neologicitat. Ex.: neologisme documentat amb
asterisc al GDLC.

2

Indicació d’una variant respecte del neologisme, que inclou el diccionari
consultat (o altres fonts si s’escau). Totes les informacions han de dur
explicitades la variant, entre cometes, i la font, entre parèntesis, i estar ben
documentades; davant del dubte, més val no introduir cap informació.
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2a variant ortogràfica d’una paraula ja documentada en els
diccionaris: marketing (màrqueting), volei-platja (vòlei platja),
skinhead (skin head); o bé variant ortogràfica d’un altre neologisme
documentat a la mateixa font de buidatge, per tal de no perdre la
relació entre ambdós neologismes: empresa.com, empresa
puntcom. Ex.: variant ortogràfica de “màrqueting” (GDLC);
variante ortográfica de “skin head” (LEMA); variant ortogràfica
d’“empresa puntocom” (a la mateixa font de buidatge); variant
ortogràfica d’“empresa.com” (a la mateixa font de buidatge).
2b escurçament, siglació o acronímia: profe (professor), maxi
(maxisingle), dj (disc-jockey), infoxicación (intoxicació
informativa). Ex.: profe escurçament de “professor” (GDLC),
maxi abreviación de “maxisingle” (también neológica), dj siglació
de “disc-jockey” (GDLC), infoxicación acronimia de
“intoxicación informativa”.
2c equivalent català o castellà, en el cas dels manlleus: pònting
(salt de pont), boy scout (escolta). Aquesta nota és obligatoria per
als manlleus que:
a) tenen un equivalent normativitzat en les obres de consulta:
pònting (salt de pont), on-line (en línea). Ex.: equivalent català:
“salt de pont” (DIEC), equivalente español: “en línea” (LEMA).
b) tenen un equivalent normalitzat a la Neoloteca del Termcat6:
chupito (xopet). Ex.: equivalent català: “xopet” (Neoloteca).
c) tenen un equivalent a la mateixa font de buidatge: outsourcing
(externalització), stripping (arrancamiento). Ex.:
equivalent
català: “externalització” (a la mateixa font de buidatge),
equivalente español: “arrancamiento” (en la misma fuente de
vaciado).
2d variant morfològica: valorització (valoració); emmagatzament
(emmagatzemament), surfero (surfista). Només quan hi ha
alternança de sufixos o prefixos i les dues unitats tenen el mateix
significat. Ex.: variant morfològica de “valoració” (GDLC),
variante morfológica de “surfista” (LEMA).
2e variant flexiva, tant en nombre com en gènere: un tallafocs
(tallafoc), una armilla antibala (armilla antibales), al papillote (a la
papillote). Ex.: variant flexiva d’“armilla antibales” (GDLC),
variante flexiva de “a la papillote” (LEMA).
2f variant lèxica: pixar fora el tinter (pixar fora de test),
ecobiològic -a (bioecològic -a), gran pantalla (pantalla grande).
Només per a neologismes que no siguin manlleus i que tampoc
responguin a alternances morfològiques. Cal comprovar que es
mantingui el mateix significat. Ex.: variant lèxica de “pixar fora
de test” (GDLC), variant sinònima de “bioecològic -a” (a la

6

Alerta: només recollim els equivalents normalitzats, és a dir, els que surten a la Neoloteca del
Termcat (http://www.termcat.net/neoloteca/index.html), però no pas al Cercaterm.
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mateixa font de buidatge), variante sinónima de “pantalla
grande” (LEMA).
2g variant sintàctica: afectat -ada m i f, xe adj, imaginari m, lifting
adj, vivenciar v tr. Ex.: variant sintàctica d’“afectat -ada” adj
(GDLC), variant sintàctica de “xe” m (GDLC), variant sintàctica
d’“imaginari -ària” adj (GDLC), variante sintáctica de
“vivencia” f (GDLC).
3

Neologisme que s’intueix que es tracta d’un error: minispai (miniespai).
Ex.: possible error.

4

Neologisme semàntic. Cal indicar respecte de quina accepció de les que
recull la font d’exclusió és una modificació del significat, i la font; ex.:
neologisme semàntic respecte de l’accepció 2 (GDLC), neologismo
semántico respecto a la acepción 1 (LEMA). Si només hi ha una accepció
o si el neologisme representa una modificació respecte de totes les
accepcions incloses a la font, n’hi ha prou de posar: neologisme semàntic
(GDLC), neologismo semántico (LEMA). En el cas dels neologismes
semàntics que són el resultat del pas d’un nom propi a un nom comú, la
indicació es pot fer literalment: neologisme semàntic, de nom propi a nom
comú; neologisme semàntic, de marca registrada a nom comú.

87
Context insuficient per interpretar el neologisme. Ex.: context
insuficient.
9

Altres. Dins d’aquesta nota incloem:

el subgrup codificat 9A (amb els comentaris que es considerin pertinents i que no
es puguin incloure en cap de les altres notes). Ex.: la base també és neològica;
manlleu no documentat en la llengua d’origen (Cobuild); forma documentada a
la Neoloteca; forma documentada al DCVB;
el subgrup codificat 9R (que inclou tots aquells neologismes que es poden
parafrasejar “relatiu a...” [persones, llocs, institucions, etc.]. Aquest segon grup el
subdividim de la manera següent:
9Ra relatiu a àmbits geogràfics (alacantinisme, tibetòleg,
andalusista). Ex.: relatiu al Tibet.
9Rb relatiu a noms de persona (nuñisme, aznarià, bokiano,
prolulista). Ex.: relatiu a Lula da Silva, relativo a Bok.
9Rc relatiu a organitzacions o tendències polítiques, militars o
afins (abertzalisme, anticonstitucionalista, no comunitari, proetarra). Ex.: relatiu a la Unió Europea, relativo a la organización
terrorista ETA.
7

Les notes 5, 6 i 7 existien en versions antigues del Protocol de buidatge de premsa escrita i això
fa que, tot i que han estat suprimides, no sigui possible utilitzar-ne els codis.
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9Rd relatiu a entitats esportives (antiblaugrana, blanc, antibético,
antisevillista). Ex.: relatiu al Futbol Club Barcelona, relativo al
Betis, equipo de fútbol.
9Re relatiu a entitats culturals o religioses (cubanero, hollywodià).
Ex.: relatiu al grup teatral La Cubana.
9Rf relatiu a altres (punto.com). Ex.: relatiu a les adreces
d’Internet el nom de les quals acaba en “.com”.
10

Xenisme. Dins dels neologismes etiquetats com a manlleus, amb aquesta
nota indiquem aquells casos que considerem que són xenismes o
expressions que denominen una realitat no existent en la cultura pròpia, i
que a més tampoc no és exportable a la nostra cultura (ex.: ikastola,
geisha, lehendakari, diada). Ex.: xenisme del basc, xenismo del catalán.

11

Calc. Utilitzem aquesta nota per consignar aquells neologismes que,
malgrat haver estar formats per un recurs de formació propi de la llengua
(sufixació, prefixació, composició, etc.), semblen calcs d’una unitat d’un
altre sistema lingüístic (ex.: acollonant (acojonante), pònting (puenting),
sitio web (website)). Ex.: calc del castellà “puenting”, calco del inglés
“website”. Cal recordar que no usem aquesta nota per als manlleus.

2.17 Pàgina
S’hi ha de fer constar la pàgina del document on s’ha documentat el neologisme.
Cal ser fidel a l’original i mantenir les xifres aràbigues, romanes o les
combinacions de lletres i números, segons cada cas.

2.18 Data de la fitxa
S’hi ha de fer constar la data de la redacció de la fitxa seguint l’estructura
dia/mes/any, amb dos dígits per a cada element (ex.: 1 de març de 2004 =
01/03/04).
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3 Annex 1: exemples de fitxes de buidatge de textos escrits
espontanis
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II. Protocol de buidatge de textos escrits (espontani)

4 Annex 2: procés manual de buidatge de textos escrits
espontanis
text

Lectura text

Identificació per
competència
Text amb els candidats a
neologismes subratllats

selecció

Text amb els neologismes
seleccionats
Elaboració
de fitxa

BD neologismes
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III. Protocol de buidatge de textos orals
1 Introducció
La fase de buidatge de textos orals de l’Observatori de Neologia és un procés que
consisteix a detectar neologismes usats en la ràdio i la televisió, d’acord amb uns
criteris de selecció prèviament fixats, i enregistrar-los en fitxes en suport
electrònic seguint els criteris establerts en aquest protocol. Les fitxes, un cop
supervisades, són abocades automàticament a la base de dades general de
l’Observatori de Neologia.
El buidatge de textos orals va partir dels programes “Informatiu” i “Debat Jove”
de l’emissora Catalunya Ràdio, que presenten característiques interessants per a la
detecció de neologismes: el primer és un noticiari diari, en què els emissors són
fonamentalment locutors amb un registre lingüístic força controlat (estan sotmesos
a un “filtre corrector” i les seves intervencions són poc espontànies); el segon és
un programa de discussió setmanal en què participen convidats diversos que fan
intervencions poc controlades i, per tant, més representatives del parlant del
carrer. Després d’aquesta primera fase experimental, es va eixamplar el corpus de
buidatge amb altres programes de ràdio i també es van començar a incloure
programes de televisió.
Els criteris de selecció i classificació dels neologismes detectats, i les normes de
representació dels diferents camps de la fitxa s’expliquen amb detall en aquest
document, que es presenta com el protocol a seguir per emplenar adequadament
les fitxes de buidatge oral. En aquest sentit, cal tenir present que l’objectiu del
buidatge oral és el mateix que es proposen els buidatges de textos escrits (premsa i
espontani) que també duu a terme l’Observatori: detectar la neologia lèxica. És
per això que s’ha decidit desestimar aquelles formes neològiques que responen a
aspectes sintàctics o de morfologia flexiva, com ara usos diversos de per i per a o
determinades formes verbals (estéssim per estiguéssim), com també formes
neològiques que es poden explicar per qüestions estrictament fonètiques o pròpies
del registre oral (déu per adeu, boranit per bonanit); en definitiva, es desestimen
aquelles formes que s’aparten del que seria la neologia lèxica pròpiament dita.
El criteri previ per decidir si una forma és o no neològica és un criteri comú als
tres tipus de buidatge que duu a terme l’Observatori (premsa escrita, textos orals i
textos escrits espontanis) i consisteix a comprovar si el mot en qüestió figura en
algun dels repertoris lexicogràfics de referència, de manera que si el candidat a
neologisme és consignat en un sol repertori dels esmentats més avall, ja no és
objecte d’una fitxa de buidatge, per tal com es considera que ja ha perdut l’estatus
d’unitat lèxica nova.
Les obres que es consideren de referència bàsica per al català són:
GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia
Catalana, 1998. http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
DIEC: Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona,
Palma de Mallorca, València: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Editorial Moll,
Enciclopèdia Catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
http://pdl.iec.es

67

Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos
GEC2: Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
1992. http://www.grec.net
Per alleugerir la fase de consulta, cal començar la cerca pel GDLC i tenir en
compte les remarques següents:
•

Totes les entrades del DIEC són al GDLC, excepte una petita llista.1

•

Quan una entrada del GDLC porta un quadradet precedint-la, significa que
aquella forma també és en el DIEC, però no necessàriament totes les
accepcions. Cal, doncs, consultar el DIEC quan l’accepció documentada en el
buidatge no es correspon amb la inclosa en el GDLC.

•

Només per als manlleus, cal consultar també la GEC2, perquè aquesta obra
pot contenir, d’una banda, sobretot variants formals de les unitats recollides en
els diccionaris més recents; d’altra banda, neologismes més lligats a la
informació enciclopèdica pròpia d’una obra d’aquestes característiques.

Les obres que es consideren de referència bàsica per al castellà són:
LEMA: Battaner, M. P. (dir.) Lema. Diccionario de la Lengua Española. VOX.
Barcelona: Spes Editorial, 2001.
DRAE: Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (22a ed.).
Madrid: Espasa Calpe, 2001. http://www.rae.es/
En el cas de les obres lexicogràfiques castellanes, i també per alleugerir la fase de
consulta, l’ordre que es proposa és en primer lloc, el LEMA i, en segon lloc, el
DRAE.
A vegades els neologismes que són objecte de consulta —bàsicament manlleus—
sí que apareixen als diccionaris, però ho fan marcats d’una manera especial; les
obres de referència indiquen així que no estan plenament incorporats a la llengua.
En aquests casos, cal fitxar el neologisme, fer constar el diccionari consultat i
indicar-ho al camp de la nota (vegeu la nota 1 dins l’apartat 2.12).
Per al català,2 considerem que els neologismes documentats al GDLC tenen una
marca especial en els casos següents:
•

Els manlleus que van seguits per un asterisc (*), i que solen especificar entre
claudàtors la llengua original, sempre que ja no siguin en el DIEC (és a dir,
sempre que no duguin un quadradet al davant).

•

Les locucions llatines que duen asterisc (*), sempre que ja no siguin en el
DIEC.

Per tant, si el candidat a neologisme apareix amb qualsevol altra marca que no
coincideix exactament amb alguna de les esmentades, es considera que el
diccionari l’incorpora a la llengua general, i no se’n fa cap fitxa. Cal recordar, en
aquest sentit, que ni la informació sobre l’etimologia de la paraula, en el GDLC,
1

Es tracta de la llista que reproduïm a continuació: ahuixar, almon, ampèrmetre, baralípton,
bàrbara, baroco, bedora, bromion, butileneglicol, cambotjà, cígnids, critòfits, escolalla, fovil·la,
frívola, frontolisi, gabún, galzers, lupina, microcorifis, naftiònic, organobor, pandiònids,
potentola, reempenyament, remízids, revoltí, tamarisc, tiracrin, transtermitància, unifiliar,
vehiculització, vidrar i voltampèrmetre.
2
Els diccionaris castellans utilitzats com a corpus lexicogràfic d’exclusió no presenten casos de
marques de neologicitat.
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ni la indicació entre claudàtors de la llengua d’origen, en el DIEC, s’han de
considerar marca. Com tampoc no s’han de considerar marca les observacions que
inclou el LEMA sobre l’etimologia o altres grafies d’algunes formes, les quals,
per tant, es consideren incorporades a la llengua general de manera que no es
fitxen.
Cal remarcar que si el neologisme es troba atestat solament en un dels dos
diccionaris sense cap d’aquestes marques, es considera documentat, i per tant no
se’n fa cap fitxa.
Aquest criteri de selecció lexicogràfic, però, deixa la porta oberta a un nombre
molt gran d’entrades que evidentment no es poden trobar repertoriades a les obres
lexicogràfiques de referència i que al mateix temps no encaixen en allò que
l’Observatori entén per neologia de gran difusió. Per aquest motiu, s’han esbossat
uns criteris útils per a la selecció dels neologismes que permetin de restringir el
criteri inicial basat només en la referència lexicogràfica, i que es consignen en
l’apartat 2.11 d’aquest document, relatiu al camp “Tipus de neologisme” de la
fitxa de buidatge oral. En aquest apartat, doncs, s’exposa la tipologia dels
neologismes que s’ha decidit recollir, al costat de la que s’ha decidit refusar.
Per acabar, cal tenir present que aquest protocol, en tant que document de treball
bàsic de la fase de buidatge de textos orals, es concep com un document de treball
obert que s’ha d’anar revisant i actualitzant periòdicament a partir de les
aportacions de les persones que el facin servir.

2 Protocol d’utilització de la fitxa
En aquest apartat, després d’unes instruccions generals sobre el funcionament de
la fitxa de buidatge en suport electrònic, s’explica cada un dels camps d’aquesta
fitxa, seguint l’ordre d’aparició, i es donen les indicacions necessàries per
emplenar-los adequadament, tant des del punt de vista formal (normes de
representació de cada camp), com conceptual (criteris de selecció i classificació
dels neologismes detectats). Aquests camps són els següents:
Autoria de la fitxa
Font
Data
Títol
Entrada
Categoria gramatical
Context

Marques metalingüístiques Rol de l’emissor
Transcripció fonètica
Edat de l’emissor
Tipus de neologisme
Sexe de l’emissor
Codi Nota
Dialecte de l’emissor
Nota
Llengua materna de l’emissor
Secció del noticiari
Data de redacció de la fitxa
Minut

Al final d’aquest document, es presenta, a tall d’exemple, un recull de fitxes de
buidatge oral ja emplenades (vegeu l’annex 1).
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2.1 Instruccions generals sobre el funcionament de la fitxa de
buidatge en suport electrònic
-

Per poder treballar amb la fitxa de buidatge en suport electrònic cal disposar
d’un PC amb el programa Word 97 (o versions superiors) i el fitxer
fitxaoral.doc3 desat al disc dur de l’ordinador.

-

En obrir el fitxer, si el Word pregunta si es vol obrir amb macros o sense
macros, cal dir-li sempre que es vol obrir amb macros. Si no ho pregunta, cal
tancar el fitxer i activar les opcions següents abans de tornar-lo a obrir:

-

-

si s’utilitza el Word 97, cal anar a “Herramientas” > “Opciones” i activar
l’opció “Protección antivirus en macros” dins l’apartat “General”;

-

i si s’utilitza el Word 2000, cal anar a “Herramientas” > “Macro” >
“Seguridad” i seleccionar el nivell de seguretat “Medio”.

Cada vegada que s’inicia el buidatge d’un programa, cal fer una còpia de
l’arxiu original i guardar-la amb el codi FFaammdd.doc on:
-

FF són dues lletres que identifiquen la font de buidatge, segons la
classificació següent:
R1: noticiaris de ràdio
R2: entrevistes i magazins de ràdio
R3: tertúlies i debats de ràdio
R4: esports de ràdio
R5: altres programes de ràdio

T1: noticiaris de televisió
T2: entrevistes i magazins de
televisió
T3: tertúlies i debats de
televisió
T4: esports de televisió
T5: sèries de televisió
T6: pel·lícules de televisió
T7: documentals de televisió
T8: altres programes de
televisió

- i aammdd correspon a la data d’emissió seguint el format any-mes-dia.
Per exemple, el nom de l’arxiu corresponent al buidatge d’un noticiari de
Catalunya Ràdio emès el 23 de novembre del 2002 és: R1021123.doc.
-

Un cop obert l’arxiu, s’accedeix directament a una fitxa en blanc, que consta
d’un primer bloc de camps (Autoria de la fitxa, Font, Data i Títol) que són els
que cal emplenar d’entrada perquè contenen la informació que, en el pas cap a
la base de dades, s’insereix automàticament a totes les fitxes del mateix paquet
de buidatge, és a dir, del mateix arxiu.

-

Per anar d’un camp a l’altre cal fer servir la tecla TAB si es va cap endavant i
TAB + majúscules, si es va cap a enrere.

-

Hi ha alguns camps que són tancats, és a dir, que només admeten uns valors
determinats, que consten a la barra d’estat del Word situada a la part inferior
de la pantalla. Es tracta dels camps següents: Categoria gramatical (cg), Tipus
de neologisme (Tipus), Secció del noticiari (Secció), Minut, Rol, Edat, Sexe,
Dialecte i Llengua materna (Llengua m.).

3

Trobareu una còpia d’aquest fitxer a: ftp://ftp.iula.upf.es/pub/obneo/fitxaoral.doc.
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-

Les fitxes, un cop emplenades, no es poden esborrar, de manera que si s’ha
entrat una fitxa i després no es vol, cal posar tres asteriscos al camp d’entrada:
***.

-

Si es vol que les fitxes que es van afegint ja tinguin emplenats els camps
Secció o DataFitxa, cal posar aquesta informació als camps corresponents de
la fitxa en blanc que surt al final del fitxer, i situar-se en camp
.
D’aquesta manera, la fitxa afegida contindrà aquesta informació.

2.2 Autoria de la fitxa
Cal posar les inicials del nom i els cognoms de la persona que emplena la fitxa
sense punts ni espais en blanc; tant se val si s’escriu amb majúscules o minúscules
ja que el programa ho converteix automàticament en minúscules.

2.3 Font
Camp4 en què codifiquem tres informacions separades per una barra inclinada
(sense espais en blanc):
-

en primer lloc, el nom de l’emissora radiofònica o la cadena de televisió a què
pertany la gravació que ens serveix de font, seguint la codificació següent:
CR

Catalunya Ràdio

COM COM Ràdio

-

-

TV3

Televisió de Catalunya

R9

Ràdio 9

en segon lloc, fem constar el nom del programa en què apareix el neologisme
d’acord amb els codis següents:
CA

Cap a la Neu

CD

Crònica d’un dia

DE

Debat Jove

MI

Mites del segle XX

NO

Noticiari

VE

Versió Original

i, en tercer lloc, consignem el tipus genèric de programa que hem buidat, fent
servir la classificació usada anteriorment per al nom de l’arxiu:
R1: noticiaris de ràdio
R2: entrevistes i magazins de ràdio
R3: tertúlies i debats de ràdio
R4: esports de ràdio

4

T1: noticiaris de televisió
T2: entrevistes i magazins de
televisió
T3: tertúlies i debats de
televisió
T4: esports de televisió

Alerta! No confongueu aquest camp amb el nom que donem al fitxer cada vegada que iniciem un
buidatge (vegeu l’apartat 2.1 d’aquest document).
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R5: altres programes de ràdio

T5: sèries de televisió
T6: pel·lícules de televisió
T7: documentals de televisió
T8: altres programes de
televisió

Per exemple: CR/NO/R1 (noticiari de Catalunya Ràdio).
Si ens trobem amb un programa o una emissora que encara no tenen un codi
establert, el crearem a partir de les dues primeres lletres del nom i mirant que no
coincideixi amb cap dels codis ja existents; si hi ha coincidència, en lloc de la
segona lletra farem servir la tercera o les successives, fins a trobar-ne una que ens
permeti evitar la repetició de codis. A l’hora de lliurar el buidatge, cada
col·laborador/a ha de comunicar, si escau, el/s codi/s nou/s que hagi creat per tal
d’incorporar-lo/s al protocol.

2.4 Data
En aquest camp fem constar la data d’emissió del programa de ràdio o televisió en
què es detecta el neologisme, seguint el format següent: dia/mes/any (tant el dia,
com el mes i l’any han de constar de dos dígits; ex.: 01/02/02 correspon a l’1 de
febrer del 2002).

2.5 Títol
Camp obert que només emplenem en el cas de programes de ràdio o televisió que
incorporen un títol temàtic diferent en cada emissió (per exemple, el Debat Jove),
fent constar el títol literal del programa concret en què detectem el neologisme.

2.6 Entrada
2.6.1 Indicacions genèriques
Es considera neologisme documentat al diccionari i que, per tant, cal desestimar:
-

el que estigui enregistrat en una entrada pròpia,

-

el que aparegui clarament identificat com a subentrada dins una entrada més
genèrica (és el cas de les locucions i d’alguns neologismes complexos),

-

les unitats sintagmàtiques que apareguin en els exemples d’una entrada (p. e.
parc mòbil dins de l’entrada parc), i

-

el cas d’un neologisme prefixat, sufixat o format per composició culta
mitjançant una forma prefixada o sufixada, si consta com a exemple de
l’entrada de l’afix. Per exemple, pluricapsular és un exemple de l’entrada
pluri-, però no té una entrada pròpia; igualment que euromediterrani respecte
d’euro-, o mesofragma respecte de -fragma.

Al llarg d’aquest document, en les explicacions de cada tipus de neologisme
(vegeu l’apartat 2.11), s’expliquen altres casos de formes que tampoc no s’han de
considerar neològiques i que ara només esmentem: noms propis; adverbis acabats
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en –ment; diminutius, augmentatius i superlatius; alguns dels neologismes formats
amb el prefix ex–, i els gentilicis no compostos.
L’entrada s’enregistra lematitzada —d’acord amb els criteris exposats a l’apartat
2.6.2—, seguint l’ordre natural de la seqüència i sense mutilacions ni abreviacions
de cap mena. Ha d’anar sempre en minúscules i cal transcriure literalment el/s
mot/s que sentim usant els signes gràfics habituals propis de la normativa
ortogràfica del català. Per exemple: bueno (i no buenu, perquè aquest so de u final
en català escrit es correspon amb una o i la pronunciació amb u ja queda recollida
al camp “transcripció fonètica”); porcentatge (i no purcentatge).
Quan un mateix lexema es trobi sota dues categories gramaticals diferents
(sobretot nom i adjectiu, però també nom masculí i nom femení) es considera a
tots els efectes que es tracta de dos neologismes diferents, i se’n fan dues fitxes,
una per a cada neologisme (ex.: urbanita usat com a adj.: “Alguna altra vegada li
he sentit dir que és cent per cent *urbanita*.” i com a masculí: “El que no li
agrada és que els *urbanitas*, la gent de ciutat que viu a la muntanya, no sàpiguen
disfrutar de la natura.”).
Pel que fa als neologismes repetits, només es recullen una sola vegada per tipus
genèric d’emissor i per programa. Amb tipus genèric d’emissor ens referim a dos
grans grups: emissor espontani (participant del públic i convidat) i emissor no
espontani (tots els altres: presentador, corresponsal, intèrpret..., és a dir, els que
d’alguna manera han passat per algun tipus de “filtre corrector”).
Finalment, si ens trobem amb més d’una possibilitat de representació gràfica del
neologisme escoltat (en seguida / enseguida), cal que n’escollim una i que
consignem les restants en la nota, amb el codi 12. En el cas dels manlleus, cal
prioritzar com a entrada la que coincideix amb la forma pròpia de la llengua
manllevada, i indicar el dubte, si persisteix, amb la nota 12.

2.6.2 El lexema i les lexicalitzacions
Els substantius i adjectius s’enregistren amb la forma lexemàtica, prescindint de la
forma en què apareguin en el context; és a dir, en singular.
Quan l’autor/a del buidatge, però, consideri que
utilitzat en plural (un plural lexicalitzat, per tant),
aquest nombre i així ho ha de fer constar a
municipalsf
pl “El Partit Popular presenta
*municipals*...”).

el neologisme només pot ser
l’ha d’enregistrar flexionat en
la categoria gramatical (ex.:
menys candidatures a les

Hi ha casos en què es recullen manlleus utilitzats en plural, i és difícil saber si
estan lexicalitzats o no (en enumeracions, quan hi manca article, etc.). Si no es pot
(o no se sap) formar el singular, el manlleu es deixa en plural (ex.: fettucinim pl:
“...espaguetis, *fettucini*, fussili, era la festa de la pasta.”). Si es pot formar, es
posa en singular (ex.: condottierom: “Els nous magnats de les finances italians, els
*condottieri*, com diuen per aquí...”).
Els verbs s’enregistren en infinitiu. La norma general és enregistrar el verb segons
la forma que es reculli; així doncs, si es tracta d’un verb pronominal s’hi fa
constar el pronom (ex.: enganxar-sev pron: “Quan vas a casa d’algú que té tele,
*t’hi enganxes*.”).
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2.6.3 Els gèneres
Els adjectius s’entren en la doble forma masculina i femenina, sempre que en
tinguin. Els manlleus en què no se sàpiga formar el femení (o el masculí) es
deixen en la forma que apareguin al context.
Els substantius s’entren només en el gènere en què es recullen, ja sigui masculí o
femení. En els manlleus sense marca de gènere s’hi posa el que indiqui el context
(l’article que dugui al davant). Si no es pot saber el gènere (enumeracions, context
insuficient), s’hi posa el masculí (ex.: skinheadm: “Abans tot eren tribus de
punkies, rockers, *skinheads*...”).

2.6.4 La indicació de la forma femenina
Per indicar la forma femenina dels adjectius en català seguim el criteri següent:
•

Quan en un adjectiu es passa de la forma masculina a la femenina afegint
simplement una a o canviant les terminacions e o o en a, la forma femenina
s’indica posant a, a continuació de la masculina, precedida d’un guionet.
Exemples: calent -a, ample -a, econòmic -a, discotequer -a, consogre -a.

•

Quan la marca de femení comporta un canvi ortogràfic de qualsevol mena
(canvis d’accent, reduplicacions), s’indica la forma femenina a comptar des de
la vocal tònica de la paraula, inclusivament. Exemples: estatutari -ària, frapat
-ada, carinyós -osa, democristià -ana, superpositiu -iva, halogen -ògena,
estomatòleg -òloga.

•

Si la forma masculina és monosil·làbica, es posa la forma femenina sencera.
Exemples: bo bona, blau blava, sa sana. I en el cas dels neologismes formats
per prefixació en què la base és monosil·làbica, també cal posar la forma
femenina sencera. Exemples: prorus prorussa.

Per indicar la forma femenina dels adjectius en castellà seguim el criteri següent:
•

Com a norma general es repeteix sempre l’última síl·laba de la forma
femenina, si no hi ha canvis ortogràfics. Exemples: antiestatutario -ria, medio
-dia, bueno -na, prefestivo -va, alquilador -ra, pillo -lla.

•

I es repeteix des de la vocal tònica quan hi ha canvi d’accent, per evitar
confusions ortogràfiques. Exemples: catalán -ana, patagón -ona, irlandés esa.

2.7 Categoria gramatical
Les categories gramaticals dels neologismes detectats s’enregistren d’acord amb
els codis següents: m, f, m i f, m pl, f pl, adj, adj pl, adv, v tr, v intr, v pron, loc,
interj, prep, conj, art, pron.
La norma general és recollir els neologismes en la categoria gramatical en què
estiguin utilitzats en el context, és a dir, documentar l’ús que se’n fa, prescindint
d’altres consideracions; així, un adjectiu substantivat es considera substantiu i no
adjectiu (ex.: comarcalf: “S’ha de circular amb precaució a la *comarcal* 1313”;
migcampistam: “Sóc un *migcampista*, un pivot defensiu però amb arribada a la
porteria.”).
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La categoria gramatical ha de coincidir sempre amb la forma en què es recull el
neologisme; cal fer atenció als casos de plurals lexicalitzats (ex.: antidisturbism pl).
No poden coincidir mai dues categories gramaticals al mateix temps, ja que a tots
els efectes els neologismes serien considerats diferents (vegeu l’apartat 2.6.1). Si
un neologisme apareix amb dues categories gramaticals en un mateix diari (p. e.,
utilitzat com a substantiu i després com a adjectiu), rep el tractament esmentat:
una fitxa per a cada neologisme (ex.: funkyadj: “La música *funky*”; funkym:
“Una peça de rock i una altra de *funky*.”).
Per locucions s’entenen locucions preposicionals, locucions adverbials, locucions
verbals i locucions adjectivals (ex.: a topeloc: “No es gaudeix de la natura en la
seva plenitud anant per un camí amb la moto *a tope*, a tota velocitat.”). En
canvi, els neologismes complexos formats per un sintagma nominal són
substantius masculins o femenins (ex.: estàtua humanaf: “El Districte de Ciutat
Vella delimitarà els dos extrems del passeig i indicarà les zones on es podran
situar les *estàtues humanes*.).

2.8 Context
Cada fitxa només admet un únic context. En cas que el neologisme aparegui més
d’una vegada en la font de buidatge cal triar el context més adequat tenint en
compte que es prefereixen els contextos definitoris o explicatius, els contextos que
presenten altres formes alternatives del neologisme (especialment en el cas dels
neologismes que són manlleus), etc. Ex.: ski passm: “Quan els pares comprin un
*ski pass* (forfet) de sis dies, els fills menors de 16 anys podran esquiar
gratuïtament durant aquest període, forfet inclòs.”).
Quan recollim el context d’ús, la forma neològica ha d’anar marcada amb un
asterisc al davant i un altre al darrere, sense cap espai en blanc (ex.:
*medioambiental*). Si el neologisme apareix més d’un cop al mateix context,
només es marca entre asteriscos la primera vegada.
Idealment, el context ha d’incloure l’oració sencera en què apareix el neologisme.
Per tant, comença amb majúscules i sense cometes, i es tanca amb un punt. De
vegades, aquesta oració és excessivament llarga i conté fragments que no aporten
res a la comprensió del neologisme. En aquest cas, es pot suprimir algun dels
fragments irrellevants sense necessitat de substituir-los per cap marca (com punts
suspensius), sempre que ens assegurem que l’oració resultant té sentit ple i
podem, per tant, mantenir la majúscula inicial i el punt final. Amb tot, si el context
recollit no pot funcionar com a oració amb sentit ple, bé pel començament o bé
pel final, cal posar punts suspensius entre claudàtors [...] per tal d’indicar-ho (a
l’inici i/o al final) i, si escau, començar amb minúscula.
Si, a més, l’oració en què apareix el neologisme és massa breu, o bé conté
elements anafòrics que en dificulten la plena comprensió, és aconsellable de
transcriure també l’oració anterior (sencera o només una part) i no posar entre
claudàtors interpretacions personals del text. Ara bé, un cas especial és el de la
transcripció de diàlegs, sobretot en programes de televisió, en què sovint el
neologisme apareix en un fragment de la conversa el sentit del qual no queda clar
encara que transcrivim la intervenció immediatament anterior. En aquests casos,
podem fer constar dins de claudàtors la informació necessària per interpretar
adequadament el neologisme.
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Amb tot, si el context és insuficient per interpretar adequadament el neologisme,
cal que el recollim igualment i que indiquem aquest fet per mitjà de la nota 8
(context insuficient). Convé recordar que els contextos curts no són
necessàriament insuficients; per exemple, “200 ml. de salsa maionesa *light*” és
un context curt, però, alhora, prou entenedor.
Les pauses orals del discurs que corresponen a vacil·lacions de l’emissor es poden
indicar, si es considera necessari, per mitjà de punts suspensius emmarcats per
parèntesis (...).

2.9 Marques metalingüístiques
En aquest camp cal recollir qualsevol mena de comentari o observació —explícita
o implícita— que ens proporcioni algun tipus d’informació metalingüística sobre
el neologisme documentat. Les marques més habituals que hem detectat fins ara
responen als casos següents:
•

Comentaris explícits sobre el neologisme detectat (ex.: “En fi, un període
absolutament excepcional, amb cotitzacions amb alguns valors vinculats a la
llavores anomenada *nova economia*...”, “…sembla que ja tenen una solució
al problema: un enzim que han d'injectar a la mare. En diuen *telomerassa*.”).

•

Actitud humorista de l’emissor del neologisme, que l’usa de manera explícita
per fer broma o per interpretar un paper determinat (ex.: barbarismes usats
conscientment en nombrosos programes de televisió pel presentador del
programa o per col·laboradors-actors).

•

Gestos o expressions de l’emissor del neologisme que denoten que té
consciència d’usar una expressió que sent com a estranya o no habitual.

Per tant, es tracta d’un camp obert, que ara per ara hem de recollir tan literalment
com puguem en el primer cas, i fent una breu descripció de la situació en els altres
dos casos.

2.10 Transcripció fonètica
En aquest camp es transcriu fonèticament la forma flexionada del neologisme (la
que efectivament escoltem, i no el lema, que és el que fem constar al camp
“Entrada” de la fitxa), entre claudàtors [] i seguint la taula dels signes fonètics que
consta més avall.
És un camp obligatori en el cas dels neologismes formats per composició culta
(FCULT) i també per als manlleus (M), i és opcional en la resta de casos, tot i que
és molt recomanable que s’empleni.
Taula de símbols per a la transcripció fonètica5 (extreta i adaptada de l’Inventari
fonemàtic de Lluís de Yzaguirre):

5

Tingueu en compte que després de cada vocal tònica cal posar dos punts “:”, i que les síl·labes se
separen amb un punt “.”, com mostren els exemples.
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Símbol

Exemple

Transcripció fonètica

a

mare

ma:.rA

A (neutra)

mare

ma:.rA

e (tancada)

llet

Le:t

E (oberta)

mel

mE:l

I

pi

pi:

o (tancada)

dos

Do:s

O (oberta)

arròs

A.RO:s

U

poruc

pu.ru:k

j (semivocal)

cuina

ku:j.nA

w (semivocal)

aigua, pingüí

a:j.GwA /pi.NGwi:

p

pam

pa:m

b

barca

ba:r.kA

B

abella

A.BE:.LA

k

casa, quilo

ka:zA / ki:.lu

G

gat, guix

ga:t / giS

G

pagar

pA.Ga:

T

petó

pA.to:

D

dit

di:t

D

quedar

kA.Da:

M

món

mo:n

M

ànfora

a:M.fu.rA

N

nas

na:s

N

banc, ningú

ba:N / niN.Gu:

Y

Canya

ka:.YA

L

Calma

ka:l.mA

L

llibre

Li:brA

S

sal, cel, passa, llaç

sa:l / sE:l / pa:sA / La:s

S

caixa, xocolata

ka:SA / Su.ku.la:.tA

Z

casa, zel

ka:.zA / zE:l

Z

gel, ajuda

ZE:l / A.Zu:.DA

tS

cotxe, raig

ko:.tSA / Ra:tS

dZ

platja, viatge

pla:.dZA / bja:.dZA

R

cara

ka:.rA
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R

rap, carro

Ra:p / ka:.Ru

F

flam

fla:m

V (dialectal)

vi

vi:

X

carajillo

kA.rA.xi:.Lu

&

zulo

&u:.lo

2.11 Tipus de neologisme
La codificació corresponent al tipus de neologisme és la següent:
Neologisme de forma

(F)

sufixació

FSUF

prefixació

FPRE

interferències entre sufixació i prefixació

FPRSU

composició

FCOM

composició culta

FCULT

lexicalització

FLEX

conversió sintàctica

FCONV

sintagmació

FSINT

siglació

FTSIG

acronímia

FTACR

abreviació

FTABR

variació

FVAR

Neologisme sintàctic

SINT

Neologisme semàntic

S

Manlleu

M/AM [manlleu i
manlleu
adaptat,
respectivament]

Altres

A

Cal fer notar que en aquest camp no és possible indicar només que un neologisme
és de forma (F), sinó que s’ha d’indicar el tipus de neologisme formal. En el cas
de la siglació, l’acronímia i l’abreviació indiquem amb una T (FTSIG, FTACR i
FTABR) que es tracta d’una forma truncada o d’una truncació.
En el cas dels manlleus (adaptats o no adaptats), cal indicar a continuació el codi
de llengua:
manlleus no adaptats

manlleus adaptats

alemany

MD

AMD

anglès

ME

AME
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basc

MB

AMB

castellà

MS

AMS

català

MCa

AMCa

francès

MF

AMF

grec

MG

AMG

italià

MI

AMI

llatí

ML

AML

rus

MR

AMR

altres

MA

AMA

En els apartats següents s’expliquen els diferents tipus de neologismes i se’n
donen exemples.

2.11.1 Neologisme formal (F)
a) Per sufixació (FSUF)
Neologisme format a partir de l’adjunció d’un sufix a un radical. Ex.:
encadenació, pànxing, honestitat, seleccionable, retirador. També s’inclouen aquí
els derivats d’antropònims, que són formats sobretot per adjectius (i adjectius
substantivats) que fan referència bàsicament a posicions partidistes a l’entorn de
personatges de projecció pública. Ex.:
anguitista, castrista (partidari de Julio Anguita, de Fidel Castro)
gaullista (partidari de Charles de Gaulle)
vidalquadrisme (l’estil o manera de fer d’Aleix Vidal Quadras)
Aquest tipus de neologismes derivatius ens interessa també de recollir-los als
nostres fitxers. Per contra, hi ha determinats procediments derivatius per sufixació
que habitualment no són recollits als diccionaris —si més no d’una manera
sistemàtica— per la seva potencialitat derivativa gairebé il·limitada: la formació
d’augmentatius, diminutius i superlatius, o d’adverbis en -ment. Lògicament, no
recollim cap neologisme format per aquests procediments (excepte si es tracta
d’una lexicalització d’alguna d’aquestes formes).
En el cas de neologismes nominals i adjectivals formats a partir del mateix sufix
(p. e.: amb -ista, mallorquinista m i f, adj; i amb -ià, dalinià -ana m i f, adj) i no
documentats a les obres lexicogràfiques, es consideren ambdós casos com a
formes sufixades (i no l’un conversió de l’altre). Això ens permet de tenir
agrupats els neologismes en què intervé un mateix sufix, per a possibles anàlisis
posteriors.
D’altra banda, però, si el neologisme comporta un canvi de categoria (amb el
mateix significat) respecte de l’entrada documentada a les obres lexicogràfiques,
es considera que el procés de formació és la conversió sintàctica i es codifica com
a FCONV, i no pas com a sufixació. Per exemple: comunitarim documentat com a
adj al GDLC.
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Quant a les verbalitzacions, considerem que els tipus -itzar,- ejar, -ificar, etc. són
efectivament sufixos verbalitzadors (FSUF), mentre que -ar, -er, -ir, -re no els
considerem com a tals i, per tant, els neologismes formats amb aquestes
terminacions es resolen dins de la conversió (FCONV). (En aquest sentit, vegeu
més endavant l’apartat g) sobre conversió sintàctica.)
Els mitjans de comunicació també recullen un nombre ingent de gentilicis, que
evidentment només en una petita part són als diccionaris. D’entre els gentilicis
n’apareixen cada dia de nous relacionats amb afers de política internacional.
Tampoc seleccionarem els gentilicis, amb l’única excepció dels gentilicis
compostos del tipus albanokosovar, hispanoparaguaià, francoalemany.
b) Per prefixació (FPRE)
Neologisme format a partir de l’adjunció d’un prefix a un radical. Ex.:
reconsiderar, antitelevisió, hiperbò, superinjust, proàrab.
No cal recollir els neologismes formats amb el prefix ex- quan s’adjunta a radicals
simples o derivats que fan referència a càrrecs, oficis o relacions personals (en
definitiva, quan es refereixen a persones). Ex.: examant, exadvocat, exalcalde.
Però sí que cal recollir la resta de casos (és a dir, quan ex- s’adjunta a radicals
compostos o bé a radicals simples o derivats que no fan referència a persones):
exalt càrrec, exsecretari general, exdirecció, exbloc.
Cal tenir present que hi ha un grup de preposicions i adverbis que funcionen com
a prefixos, de manera que considerem que formen neologismes per prefixació i no
per composició. Es tracta de les formes següents:
avant-

menys-

rere-

ben-

no-

sense-

contra-

plus-

sobre-

fora-

prop-

sota-

mal-

quasi-

ultra-

D’acord amb aquestes consideracions, i tenint en compte la llista de prefixos del
DIEC, considerem com a neologismes formats per prefixació qualsevol unitat que
contingui com a prefix algunes de les formes següents, i les equivalents en
castellà:
a-, an-

di-, dia-

menys

prop

ab-

diazo-

met-, meta-

pseudo-

amfi-

dis-

metoxi-

quasi-, quasi

an-, ana-

e-

mon-, mono-

re-

ante-

endo-

multi-

rere

anti-

ent-, ento-

neo-

semi-

apo-

epi-

nitr-, nitro-

sense

80

III. Protocol de buidatge de textos orals
arxi-

eso-

nitros-, nitroso-

sesqui-

avant-, avant

eu-

no-, no

sin-, sim-, sil-

azoxi-

ex-

ob-

sobre-, sobre

ben

ex-, exo

oxi-

sota-, sota

benz-, benzo-

extra-

oxo-

sots-

bi-, bis-

fora

pan-

sub-

carboxi-

hemi-

para-

sulf-, sulfo

cat-, cata-

hidroxi-

peri-

super-

cet-, ceto-

hiper-

platini

supra-

circum-

in-, im-, il-, ir-

pluri-

trans-

cis-

infra-

poli-

tri-

co-, con-, col-, com-, intercor-

post-, pos-

ultra-, ultra

contra-, contra

intra-

pre-

uni-

des-

juxta-

pro-

vice-

di-

mal

c) Per prefixació o sufixació (FPRSU)
En casos de neologismes que tant poden estar formats per prefixació com per
sufixació tindrem en compte els criteris següents:
•

Es tenen en compte les paraules de la mateixa família recollides a les obres
lexicogràfiques de referència; per exemple, reinserible i reinseriment es
consideren neologismes sufixats de reinserir (documentat al DIEC); en canvi,
prejubilació i interdepartamental es consideren neologismes creats per
prefixació a partir de jubilació i departamental respectivament (que són les
entrades documentades al DIEC).

•

Per a la resta de casos, és a dir, aquells neologismes que tant poden ser
neologismes creats per sufixació com neologismes creats per prefixació
perquè sigui quin sigui el procés la base sempre és neològica (ex.:
multidimensionalitat en què multidimensional i dimensionalitat són també
neologismes), s’indica de forma sistemàtica com a procés de formació tant la
sufixació com la prefixació, per mitjà del codi FPRSU, ja que d’aquesta
manera tindrem agrupats tots els casos de possibles interferències per a
anàlisis posteriors; i a més es fa constar en forma de nota (amb el codi 9A) que
la base també és neològica.

Convé tenir ben present que el codi FPRSU és imprescindible només si realment
no es pot determinar l’ordre dels processos de prefixació i sufixació implicats. En
cas contrari, sempre cal donar compte de l’últim procés. Així, en alguns casos la
informació extralingüística que tenim del neologisme en qüestió ens pot ajudar a
resoldre l’ambigüitat formal i, doncs, a prioritzar un dels dos processos. Per
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exemple, en la forma neothatcherisme cal postular la prefixació (FPRE) com a
tipus de procés (thatcher > thatcherisme > neothatcherisme) perquè, tot i que
formalment neothatcher podria ser la base a què s’adjunta el sufix -isme, per
coneixement extralingüístic sabem que aquest procés de formació no és plausible.
d) Per composició (FCOM)
Neologisme format a partir de dos radicals catalans (simples o complexos). Ex.:
paquet bomba, conveni marc, aparcacotxes, liberaldemòcrata, pipican.
Cal recordar que no hem de considerar radicals els adverbis i les preposicions que
funcionen com a prefixos (vegeu la llista de l’apartat b) relatiu als neologismes
formats per prefixació) i que, per tant, creen neologismes formats per prefixació i
no per composició. També cal recordar que els adjectius usats a la manera culta
(ex.: albanokosovar), creen neologismes formats per composició culta (FCULT) i
no per composició patronímica (FCOM).
e) Per composició culta (FCULT)
Neologisme format a partir de:
•

una forma prefixada i una forma sufixada, d’acord amb les formes que consten
en el DIEC. Ex.: hortofrutícola, megàpolis, telegènia, euròcrata;

•

una forma prefixada i un radical català. Ex.: teleaddicte, minibús, ecoparc,
macropintura, autodissolució;

•

un radical català (o manllevat) i una forma sufixada. Ex.: comicteca,
viatgeteca.

La distinció entre prefix i forma prefixada es basa, fonamentalment, en la
consideració que fa el DIEC. Per tant, considerem forma prefixada tota aquella
que no estigui inclosa a la llista de prefixos que figura a l’epígraf b) Per prefixació
(FPRE) d’aquest apartat. Quant a la diferència entre sufix i forma sufixada, en cas
de dubte, cal consultar el GDLC, ja que recull tant els sufixos com les formes
sufixades.
En casos de neologismes en què hi ha interferències entre prefixos i formes
prefixades, d’una banda, i sufixos i formes sufixades, de l’altra (interferències
entre FPRE i FCULT, i FSUF i FCULT, respectivament), es consideren dins del
procés FCULT tots aquells neologismes que continguin un formant etiquetat pel
DIEC com a forma prefixada o forma sufixada, independentment que es tracti
d’un formant culte (grec o llatí) o d’un formant creat per escurçament d’una
paraula catalana (ex.: euro-, tele-, eco-, etc.).
Cal recordar que per als neologismes formats per composició culta és obligatori
emplenar el camp de la transcripció fonètica.
f) Per lexicalització (FLEX)
Neologisme format a partir de la lexicalització d’una forma flexiva (no d’un
paradigma complet), normalment d’una forma del paradigma verbal. Ex.:
preseleccionatm, encertantm, atacadaf.
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Quan el neologisme és un nom procedent d’una forma verbal (participi o gerundi)
lexicalitzada, es considera sempre un FLEX, tant si aquesta forma verbal està
documentada o no en el corpus d’exclusió. Ex.: encertantm (encertar consta al
GDLC), preseleccionatm (preseleccionar no consta al GDLC).
En canvi, pel que fa als adjectius, cal tenir present que mai no es consideren
FLEX ja que:
•

Els adjectius que provenen d’un participi o d’un gerundi d’un verb documentat
en el corpus d’exclusió, es desestimen com a unitats neològiques perquè es
considera que queden recollides en el paradigma verbal corresponent (ex.:
il·lusionat, motivant ja que il·lusionar i motivar estan documentats).

•

Els adjectius que provenen d’un participi o d’un gerundi d’un verb no
documentat en el corpus d’exclusió, es consideren neològics però es remeten
al verb corresponent i es tracten d’acord amb el procés de formació que els ha
generat (ex.: territorialitzat com a FSUF sota l’entrada territorialitzar).

•

Els adjectius morfològicament complexos que tenen com a radical un participi
verbal documentat com a adjectiu en el corpus d’exclusió, es tracten d’acord
amb el procés que els ha generat (ex.: precuinat -ada, sobreendeutat -ada com
a FPRE, ja que cuinat -ada, endeutat -ada ja estan documentats com a
adjectius).

g) Per conversió sintàctica (FCONV)
Neologisme format a partir d’un canvi de categoria gramatical sense modificació
de la base lèxica. Ex.: transgènicm (documentat com a adjectiu), comunitariadj
(documentat com a substantiu), defensatm (documentat com a adjectiu),
reequilibrarv de reequilibrim, anti (afix usat com a adjectiu), anglo (afix usat com
a substantiu), seattle (nom propi usat com a adjectiu).
Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 2g (vegeu l’apartat 2.12).
Convé recordar que els neologismes nominals i adjectivals formats a partir del
mateix sufix (p. e.: amb -ista, mallorquinista m i f, adj; i amb -ià, dalinià -ana m
i f, adj) i no documentats a les obres lexicogràfiques, es consideren com a formes
sufixades (i no l’un conversió de l’altre), ja que això ens permet de tenir agrupats
els neologismes en què intervé un mateix sufix, per a possibles anàlisis posteriors.
La conversió pot generar alguna interferència amb la sufixació (FSUF) en casos
com versionar o tensionar, els quals els tractem sempre com a FCONV i no com a
FSUF. En canvi, neologismes del tipus fidelitzar, regionalitzar o precaritzar són
tractats com a casos de sufixació (vegeu més amunt l’apartat sobre sufixació).
h) Per sintagmació (FSINT)
Neologisme format per una estructura sintàctica lexicalitzada. Ex.: matèria prima,
pantalla gran, pagar per veure, caçador de talents, a tota pastilla. Cal tenir en
compte, però, que no s’han de recollir les unitats sintagmades que apareixen com
a exemple d’una entrada del diccionari (p. e.: parc mòbil recollit com a exemple a
l’entrada de parc).

83

Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos
És fàcil que, en determinades estructures, el procés de sintagmació es confongui
amb el de composició (FCOM). En aquest sentit, convé recordar que les
estructures VN (ex.: aparcacotxes, netejamobles, llevapintures) i NN (ex.: alcalde
president, cançó testimoni, dansa-jazz, etapa pròleg) es tracten com a composició
(FCOM) i no com a sintagmació (FSINT).
i) Per siglació (FTSIG)
Neologisme format per les lletres corresponents a una sigla. Només recollim
aquells casos en què oralment es veu clar que la sigla s’ha lexicalitzat (perquè
s’usa amb flexió de nombre o gènere o bé amb una accepció diferent a l’original).
Així, casos com un cedé (CD) o un api (API), no els recollim perquè oralment no
hi podem distingir cap marca de lexicalització; en canvi, casos com les pimes
(PIME), les oenagés (ONG) o els pecés (PC) sí que els recollim. Convé recordar
que sempre hem de consignar la forma lletrejada i no pas la sigla en caixa alta.
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat
2.12).
j) Per acronímia (FTACR)
Neologisme format per la combinació de segments de paraules que formen un
estructura sintagmàtica. Ex.: catanyol (català i espanyol), infopista (autopista de la
informació).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat
2.12).
k) Per abreviació (FTABR)
Neologisme format per l’escurçament d’una paraula o d’un sintagma. Ex.: profe
(professor), tele (televisió), compacte (disc compacte), porno (pornogràfic),
municipals (eleccions municipals), bici (bicicleta).
Per a aquests neologismes és obligatori consignar la nota 2b (vegeu l’apartat 2.12)
i fer constar la forma desenvolupada que origina el neologisme, indicant si és o no
neològica (és a dir, si figura o no als repertoris de referència).
l) Per variació (FVAR)
Variant formal ortològica (vocàlica, consonàntica o d’accent, però no morfològica
ni sintàctica) d’una paraula documentada al corpus d’exclusió. Ex.: tibi (tebi),
pendre (prendre).
Com que majoritàriament els neologismes que són variants d’una entrada
documentada al corpus d’exclusió són, a la vegada, el resultat d’un determinat
procés de formació (FSINT, FSUF, FPRE, M, etc.), prioritzem sempre el procés
de formació al fet que es tracti d’una variant per tal de tenir agrupats els
neologismes que són fruit d’un mateix procés; i indiquem en forma de nota que es
tracta d’una variant (vegeu-ne la codificació a l’apartat 2.12 d’aquest document).
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Ex.: interdisciplinar com a FPRE i nota de variant morfològica respecte de
interdisciplinari (documentat al GDLC).
En definitiva, només mantenim l’etiqueta FVAR en els casos de variació formal
vocàlica, consonàntica o d’accent6 (tibi [tebi]) o quan el neologisme és un mot
simple no manllevat (p. e.: tindre [tenir], sapiguer [saber]), de manera que
qualsevol altra tipus de variant formal (és a dir, les variants flexives,
morfològiques, lèxiques i sintàctiques) s’indica amb forma de nota (vegeu
l’apartat 2.12).
Per a aquests neologismes FVAR és obligatori consignar una nota 2 que indiqui el
tipus de variant, la forma documentada i la font (vegeu l'apartat 2.12).

2.11.2 Neologisme sintàctic (SINT)
Neologisme que implica un canvi de subcategoria gramatical (gènere, nombre,
canvi de règim verbal, etc.) en una base lèxica. Ex.: masses (massa), telefonarvtr
(telefonarvintr), decorar-sev pron (decorarv tr), anàlisim (anàlisif).
Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 2g (vegeu l’apartat 2.12).
Cal recordar que els neologismes provocats pel pas d’un nom propi a nom comú
es consideren neologismes semàntics i no neologismes sintàctics, ja que són fruit
d’una figura retòrica (antonomàsia) i no d’un canvi en la subcategorització
(gènere, nombre, transitivitat, etc.).
Els neologismes de tipus sintàctic que fan referència a règims verbals, caigudes de
preposicions en determinades construccions, etc. (p. e.: tenir que) apareixen amb
freqüència en els mitjans de comunicació oral i en textos “espontanis”. Com que
l’objectiu d’aquest projecte és detectar la neologia lèxica, no recollim aquests
tipus de formes.

2.11.3 Neologisme semàntic (S)
Neologisme format per una modificació del significat d’una base lèxica. Ex.: onze
(equip de futbol), porra (aposta), desconnectar (de la feina). O bé, neologisme
format a partir d’un nom propi usat com a nom comú. Ex.: kleenex, lamborgini,
verne, bollicao, tàmpax, post-it.
La neologia semàntica sovint és difícil de detectar, per tal com es tracta d’un
procés de creació lèxica molt productiu i que alhora no presenta cap evidència
formal d’aquesta modificació de sentit; cal identificar els neologismes sobretot per
mitjà del context i comprovar-los amb cura a les obres de referència.
Alguns d’aquests neologismes de sentit es detecten més fàcilment perquè s’usen
de manera deliberadament xocant o sorprenent (ex.: “Sanitas, l’últim *dribbling*
de Benedetti...”). D’altres són utilitzats d’una manera teatral o artificiosa que
també els delata com a neologismes de sentit: (ex.: “Cuba continua sent una
espina clavada en el *rebost* dels Estats Units...”, “Tot i la moderació cubana en
l’*arena* internacional, en realitat els traeix...”).

6

Sovint es tracta de neologismes de tipus dialectal i fonètic que tenen un caràcter prioritàriament
oral i que també marquem amb la nota 3 (ex.: paiella, aixins).
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Molts altres usos, en canvi, són més difícils de detectar, potser perquè l’ampliació
o la restricció de sentit no s’allunya gaire del sentit recte del terme, potser perquè
ja fa més temps que estan instal·lats en la llengua (ex.: “El risc que els preus es
*disparin*...”, “Els números *ballaven* una miqueta, però hi havia una clara
coincidència.”).
I, en fi, trobem una altra subclasse de neologisme de sentit que potser en un
principi era de tipus argòtic, però que ha acabat per arrelar en el llenguatge
col·loquial i familiar, i que, per tant, és especialment difícil d’identificar: (“Les
diferents *tribus* urbanes comencen a deixar-se veure...”, “Pels qui els agrada de
*moure l’esquelet*...”).
Alguns dels casos que hem citat poden ser interpretats de fet com a metàfores,
més que com a neologismes de sentit. Els contextos no sempre ens ajuden a
detectar aquest fet. El còmput de freqüències és el mètode més segur per
comprovar si l’extensió de sentit de tal o tal unitat lèxica ha sofert un procés de
lexicalització que l’ha incorporat a l’ús normal de la llengua amb aquest nou
sentit. Per tant, en cas de dubte, és preferible de recollir aquests usos que sempre
podrem bandejar més tard.
Per a aquests neologismes és obligatòria la nota 4 (vegeu l’apartat 2.12).

2.11.4 Manlleu (M/AM)
Paraula manllevada a una altra llengua. Ex.: final four, webcam, after hours,
chaise longue, carajillo, cotillon, capuccino, kibbutz, ghetto, búnker.
Distingim els manlleus no adaptats, codificats com a M, dels adaptats al català o
al castellà, codificats com a AM, per criteris fonètics (per exemple, buenu
pronunciat amb u final és un manlleu del castellà adaptat al català). En ambdós
casos cal indicar a continuació el codi de la llengua de procedència del manlleu:
alemany

D

grec

G

anglès

E

italià

I

basc

B

llatí

L

castellà

S

rus

R

català

Ca

altres

A

francès

F

Si indiquem que el manlleu prové d’altres llengües (MA/AMA), convé indicar al
camp “Nota” amb el codi 9A la llengua de procedència, si és que la coneixem.
De vegades podem trobar formes, normalment procedents de l’anglès (com
footing o ticketing) que, tot i que semblen existents, no estan documentades en la
llengua d’origen. Si això s’escau, n’hem de donar compte per mitjà de la nota 9A,
indicant entre parèntesis el diccionari de la llengua d’origen que hem consultat.7
En el cas que el manlleu detectat sigui un xenisme (o paraula manllevada a una
altra llengua que denomina una realitat no existent en la cultura pròpia, com ara
ikastola, lehendakari, bistrot, geisha) s’indica el fet que es tracta d’un xenisme
7

En aquest sentit, els diccionaris de consulta proposats per a l'anglès i el francès són el Collins
Cobuild i el Petit Robert respectivament.
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per mitjà de la nota 10 (vegeu l’apartat 2.12). Ara bé, és fàcil que sorgeixi el dubte
d’etiquetar un candidat com a xenisme o com a manlleu. En aquest sentit, cal
observar l’evolució diacrònica del neologisme detectat i comprovar el grau de
penetració en la cultura pròpia. Per exemple, unitats com falafel, sushi o curry
(associades a l’àmbit gastronòmic) han penetrat amb força i fortuna a la nostra
cultura, i ja fa un cert temps que les hem deixat de veure com a designatives d’una
realitat exterior. Per tant, en aquest moment podem desestimar-les com a
xenismes. El criteri, doncs, per acceptar o desestimar una unitat com a xenisme
serà el de l’exportabilitat, és a dir, si tal o tal altre concepte té possibilitats de ser
exportat a la nostra cultura o no. Si efectivament en té, el desestimem com a
xenisme i el recollim únicament com a manlleu.
En aquest sentit, convé recordar que els neologismes que no són manlleus, però sí
que són calcs d’altres llengües (és a dir, traduccions literals d’un mot o d’un
sintagma), s’etiqueten segons el procés de formació corresponent (FSUF, FSINT,
etc.) i, amb la nota 11, s’indica el fet que sembla que es tracta d’un calc de tal
forma de tal llengua (ex.: acollonant (acojonante), galardó (galardón), pònting
(puenting), recolzar (apoyar)). Tant si parlem de manlleus com de calcs, hi ha la
possibilitat d’indicar que hi ha equivalents en català mitjançant la nota 2c (vegeu
l’apartat 2.12). En cas de dubte sobre aquesta qüestió, ho deixarem consignat a la
nota 9A.

2.11.5 Altres (A)
Hem previst una etiqueta “Altres” per a casos de mots simples, dialectals,
argòtics, cultismes, casos estranys, etc. difícils d’etiquetar, però que també són
neològics. Ex.: ancestre, ramella, carrota, quiqui, etc.

2.12 Codi Nota
En aquest camp consignem els codis corresponents a les observacions que volem
fer constar sobre qualsevol aspecte del neologisme, seguint la codificació indicada
a l’apartat següent (2.13 Nota). Si hi hem de consignar més d’un codi, els separem
entre si per mitjà d’una barra obliqua /, sense espais en blanc (ex.: 2a/8).

2.13 Nota
En aquest camp fem constar l’explicació del codi de la nota que indiquem al camp
següent de la fitxa. Es tracta, per tant, d’observacions de mena diversa que poden
afectar qualsevol aspecte del neologisme (ortogràfic, semàntic, contextual,
remissions, etc.), i que estan codificades per tal de facilitar la recerca
d’informació.
Les observacions, cal que es facin en català quan es tracti de buidatge de textos
catalans, i en castellà, quan siguin textos castellans. Per tal de sistematitzar les
informacions, escriurem la informació de les notes començant en lletra minúscula
i sense puntuació final; excepte quan calgui posar-ne dues de seguides, que
aleshores separarem per un punt i coma (a diferència del camp del codi, en què
separem els dos codis per una barra obliqua /). A continuació presentem la
tipologia de notes, amb exemples concrets —marcats amb cursiva i negreta— de
com cal fer constar les observacions a la fitxa de buidatge. Per tant, el codi inicial
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que s’indica per a cada observació és el codi que cal consignar al camp Codi
Nota, mentre que els fragments marcats amb cursiva i negreta són mostres de com
cal consignar les observacions al camp Nota.
1

Neologisme documentat als diccionaris de consulta amb algun tipus de
marca: hit-parade, mountain bike. Per al neologismes catalans, només es
considera marca l’asterisc en el GDLC. Per tant, la informació sobre
l’etimologia de la paraula, en el GDLC, no es considera marca, ni tampoc
la indicació entre claudàtors sobre la llengua d’origen en el DIEC. Ex.:
neologisme documentat amb asterisc al GDLC.

2

Indicació d’una variant respecte del neologisme, que inclou el diccionari
consultat (o altres fonts, si s’escau). Totes les informacions han de dur
explicitades la variant, entre cometes, i la font, entre parèntesis, i estar ben
documentades; davant del dubte, més val no introduir cap informació.
2a variant formal ortològica (vocàlica, consonàntica o d’accent,
però no morfològica ni sintàctica) o bé d’una paraula documentada
al corpus d’exclusió: tibi (tebi), pendre (prendre), xassis (xassís); o
bé d’un altre neologisme documentat a la mateixa font de buidatge,
per tal de no perdre la relació entre ambdós neologismes. Ex.:
variant vocàlica de “tebi” (GDLC); variant ortològica de “xassís”
(GDLC).
2b escurçament, siglació o acronímia: bici (bicicleta), oenagé
(ONG), infopista (autopista de la informació). Ex.: escurçament de
“bicibleta” (GDLC), siglació d’“organització no governamental
(ONG)” (GDLC), acronímia d’“autopista de la informació”.
2c equivalent català o castellà, en el cas dels manlleus: puesto
(lloc), boy scout (escolta). Aquesta nota és obligatòria per als
manlleus que:
a) tenen un equivalent normativitzat en el DIEC o en el GDLC:
puesto (lloc). Ex.: equivalent català: “lloc” (GDLC).
b) tenen un equivalent normalitzat a la Neoloteca del Termcat8:
piercer (aplicador de pírcings). Ex.: equivalent català: “aplicador
de pírcings” (Neoloteca).
c) tenen un equivalent a la mateixa font de buidatge: peace line
(línia de pau). Ex.: equivalent català: “línia de pau” (a la
mateixa font de buidatge).
2d variant morfològica: revalorització (revaloració); suboficial
(sotsoficial). Només quan hi ha alternança de sufixos o prefixos i
les dues unitats tenen el mateix significat. Ex.: variant morfològica
de “revaloració” (GDLC).

8

Alerta: només recollim els equivalents normalitzats, és a dir, els que surten a la Neoloteca del
Termcat (http://www.termcat.net/neoloteca/index.html), però no pas al Cercaterm.
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2e variant flexiva, tant en nombre com en gènere: un postre
(postres), unes discoteques diferentes (diferents). Ex.: variant
flexiva de “postres” f pl (GDLC).
2f variant lèxica: pixar fora el tinter (pixar fora de test),
ecobiològic -a (bioecològic -a). Només per a neologismes que no
siguin manlleus i que tampoc responguin a alternances
morfològiques. Cal comprovar que es mantingui el mateix
significat. Ex.: variant lèxica de “pixar fora de test” (GDLC),
variant lèxica de “bioecològica” (a la mateixa font de buidatge).
2g variant sintàctica: per lo tant (per tant), afectat -ada m i f, anti
adj, imaginari m. Ex.: variant sintàctica de “per tant” (GDLC),
variant sintàctica d’“afectat -ada” adj (GDLC), variant sintàctica
d’“anti” prefix (GDLC), variant sintàctica d’“imaginari -ària”
adj (GDLC).
3

Neologisme que s’intueix que es tracta d’una variant fonètica, dialectal o
de registre oral, no d’una variant ni ortològica ni morfològica: paiella
(paella), a llavorens (llavors), aixins (així), mentres (mentre). Ex.: variant
fonètica de “paella” (GDLC).

4

Neologisme semàntic. Cal indicar respecte de quina accepció de les que
recull la font d’exclusió és una modificació del significat, i la font; ex.:
neologisme semàntic respecte de l’accepció 2 (GDLC). Si només hi ha
una accepció o si el neologisme representa una modificació respecte de
totes les accepcions incloses a la font, n’hi ha prou de posar: neologisme
semàntic (GDLC). En el cas dels neologismes semàntics que són el
resultat del pas d’un nom propi a un nom comú, la indicació es pot fer
literalment: neologisme semàntic, de nom propi a nom comú; neologisme
semàntic, de marca registrada a nom comú.
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Context insuficient per interpretar el neologisme. Ex.: context
insuficient.
9

Altres. Dins d’aquesta nota incloem:

el subgrup codificat 9A (amb els comentaris que es considerin pertinents i que no
es puguin incloure en cap de les altres notes). Ex.: la base també és neològica;
manlleu no documentat en la llengua d’origen (Cobuild); forma documentada a
la Neoloteca; forma documentada al DCVB.
el subgrup codificat 9R (que inclou tots aquells neologismes que es poden
parafrasejar “relatiu a...” [persones, llocs, institucions...]. Aquest segon grup el
subdividim de la manera següent:

9

Les notes 5, 6 i 7 existien en versions antigues del Protocol de buidatge de premsa escrita i això
fa que, tot i que han estat suprimides, no sigui possible utilitzar-ne els codis.
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9Ra relatiu a àmbits geogràfics (antisèrbia, turquització,
andalusista). Ex.: relatiu a Sèrbia.
9Rb relatiu a noms de persona (neogaullista, caïnisme, castrista).
Ex.: relatiu a Charles de Gaulle.
9Rc relatiu a organitzacions o tendències polítiques, militars o
afins (comunitari, lleialista, popular). Ex.: relatiu a la Unió
Europea.
9Rd relatiu a entitats esportives (mallorquinista, matalasser,
blanc). Ex.: relatiu al RCD Mallorca, equip de futbol.
9Re relatiu a entitats culturals o religioses (hollywodià). Ex.:
relatiu a la indústria cinematogràfica de Hollywood.
9Rf relatiu a altres (escarabat, vaques boges, diumenge sagnant).
Ex.: relatiu a un model de cotxe de la marca Volkswagen.
10

Xenisme. Dins dels neologismes etiquetats com a manlleus, amb aquesta
nota indiquem aquells casos que considerem que són xenismes o
expressions que denominen una realitat no existent en la cultura pròpia i
que a més tampoc no és exportable a la nostra cultura (ex.: lehendakari,
encierro, colectivo). Ex.: xenisme del basc.

11

Calc. Utilitzem aquesta nota per indicar aquells neologismes que, malgrat
haver estat formats per un recurs de formació propi de la llengua
(sufixació, prefixació, composició, etc.), semblen calcs d’una unitat d’un
altre sistema lingüístic (ex.: galardó (galardón), acollonant (acojonante),
pònting (puenting)). Ex.: calc del castellà “galardón”. Cal recordar que
no usem aquesta nota per als manlleus.

12

Usem aquesta nota per indicar altres possibilitats de representació
gràfica del neologisme detectat respecte de la forma recollida a l’entrada
(en seguida). Ex.: no sé si l’hauríem d’escriure junt o separat.

2.14 Secció del noticiari
Camp tancat que només emplenem en el cas dels noticiaris per fer constar en
quina de les seccions del programa apareix el neologisme, utilitzant un dels codis
següents:
CIE

Ciència i tecnologia

CUL Cultura i espectacles
ECO Economia
ESP

Esports (informació esportiva)

MET Meteorologia (informació sobre el temps)
POL

Política (temes de política, nacional o internacional)
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PUB

Publicitat

SOC

Societat (Successos i esdeveniments socials diversos: robatoris,
accidents, violència al carrer, esdeveniments socials, etc.)

TRA Trànsit (informació sobre l’estat de les carreteres i sobre el trànsit
en general)
En el cas que la secció correspongui als espais publicitaris (PUB), cal recordar
que no s’han d’emplenar els camps de la fitxa relatius a la figura de l’emissor.

2.15 Minut
En aquest camp recollim el minut en què apareix el neologisme documentat al
llarg del programa que es buida. Atès que tècnicament és difícil que puguem ferhi constar el minut exacte, cal que triem, per aproximació, el codi corresponent a
una de les opcions següents:
1

0-10 min (aparició del neologisme dins dels primers 10 de minuts
de l’audició)

2

10-20 min (ídem entre els minuts 10 i 20), i, successivament:

3

20-30 min

4

30-40 min

5

40-50 min

6

50-60 min

7

60-70 min

8

70-80 min

9

80-90 min

2.16 Rol de l’emissor
Camp tancat en què recollim el rol de l’emissor per mitjà d’un dels codis
següents:
PR

Presentador principal (o responsable principal del programa)

PS

Presentador secundari (o copresentador d’un programa, sense serne el responsable principal)

R

Reporter/corresponsal

C

Convidat al programa o persona convidada a opinar sobre algun
tema, telefònicament o per mitjà de declaracions (normalment és
experta en el tema i la seva intervenció no és del tot espontània)

P

Participant del públic (a diferència del convidat, no és cap expert
en el tema de què es parla i fa una intervenció espontània)

A

Actor (de pel·lícules o sèries)

AC

Actor còmic col·laborador d’un programa

I

Intèrpret
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A

Altres

2.17 Edat de l’emissor
Camp tancat on consignem l’edat aproximada de l’emissor utilitzant un dels codis
següents:
1

Nen (entre 0 i 15 anys).

2

Adolescent (entre 15 i 25 anys).

3

Jove (entre 25 i 40 anys).

4

Adult (entre 40 i 60 anys).

5

Gran (60 anys o més).

2.18 Sexe de l’emissor
Camp tancat en què consignem el sexe de l’emissor amb un dels codis següents:
F

Sexe femení

M

Sexe masculí

2.19 Dialecte de l’emissor
Camp tancat en què recollim el dialecte de l’emissor per mitjà d’un dels codis
següents:
OR

Català oriental

ORBAL

Català balear

OC

Català occidental

ORNORD

Català nordoccidental

OCVAL

Valencià

2.20 Llengua materna de l’emissor
Camp tancat que només omplirem en el cas que detectem molt clarament que la
llengua materna de l’emissor no és el català. Farem servir un dels codis següents:
ES

Castellà

EN

Anglès

FR

Francès

DE

Alemany

AR

Àrab

AL

Altres
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2.21 Data de redacció de la fitxa
S’hi ha de fer constar la data de la redacció de la fitxa seguint l’estructura
dia/mes/any, amb dos dígits per a cada element (ex.: 1 de març de 2004 =
01/03/04).
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3 Annex 1: exemples de fitxes de buidatge de textos orals
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4
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4 Annex 2: procés manual de buidatge de textos orals
Programa radiofònic
Seqüenciació
Text oral seqüenciat
audició

Identificació per
competència
Candidats a neologismes
• Consulta diccionaris,
• Consulta als protocols
Neologismes seleccionats
Elaboració de la fitxa

BD neologismes
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IV. Protocol de preparació de diaris per treballar amb
l’extractor de neologia SEXTAN
1 Presentació
El programa SEXTAN és un sistema d’extracció automàtica de neologia formal
que aplica la metodologia del corpus tècnic de l’IULA per detectar
automàticament candidats a neologismes en la premsa escrita en format electrònic,
a partir d'un criteri lexicogràfic.
El contingut dels diaris es baixa del servidor WEB de cada publicació periòdica i
després de convertir les marques HTML al format de les etiquetes dels documents
del corpus tècnic, se li aplica el programa de detecció, que produeix com a resultat
un arxiu d’intercanvi, que conté totes les paraules que no han estat trobades al
diccionari del corpus. Per a cada paraula es guarda també: el context, la secció i
l'autor de l'article en el qual apareix.
Aquest procediment podria fer-se també amb eines de processament lingüístic
diferents de les que disposa l’IULA. En aquest cas caldria construir el fitxer
d’intercanvi que utilitza SEXTAN perquè es poguessin importar les dades dels
diaris ja processats al mòdul de selecció de neologismes de l’eina SEXTAN.1
Obtenció dels
diaris

Diaris en suport electrònic
Cadena de
processament
del CT

Fitxer d’intercanvi
Sextan
Selecció dels
neologismes

Fig. 1 Esquema de funcionament de SEXTAN

Finalment, l'arxiu de candidats a neologismes es carrega al programa de
verificació dels candidats, on un operador decideix quins dels candidats detectats
són realment neologismes i quins no. En el cas en què el candidat és validat, es
completen els camps de la fitxa: categoria gramatical, marca tipogràfica, tipus de
neologisme, nota i autor. La resta de camps de la fitxa s'omplen de forma
automàtica. Posteriorment la fitxa s'incorpora a la base de dades de l'Observatori
de Neologia (OBNEO).

1

Vegeu les notes 2 i 5 sobre l’adaptació del mòdul de selecció de neologismes de SEXTAN per al
tractament d’altres diaris i altres llengües.
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En aquest protocol expliquem com cal adaptar la informació que dóna el diari
perquè posteriorment s’hi pugui aplicar el programa d’extracció automàtica de
neologia de l’IULA.

2 Decisions prèvies
En primer lloc cal establir criteris sobre:
a) premsa d’interès neològic: quins diaris interessa buidar.
b) periodicitat d’interès neològic: amb quina freqüència cal baixar els diaris per
fer-ne el buidatge. En el cas de l’OBNEO es baixa un exemplar de cada diari cada
4 dies.
c) seccions d’interès neològic: quines són les seccions que contenen més
informació rellevant pel que fa a la neologia i que és factible recuperar
automàticament.
En el cas de l’OBNEO es descarten volgudament les seccions de necrològiques,
cartellera i de resultats esportius. Cal codificar les seccions del diari amb un codi
que s’utilitzarà més endavant de cara a saber en quines seccions surten més
neologismes.
Genèricament les seccions temàtiques que contenen informació neològica
rellevant i el codi que de moment els assignem són:
•

Cultura (CULT)

•

Economia (ECON)

•

Esports (DEP) (obviant la part de resultats esportius)

•

Internacional (INTER)

•

Opinió (OPIN)

•

Política (POL)

•

Societat (SDAD)

Cal tenir en compte que, en moltes ocasions, dins d’una secció hi trobarem més
d’una de les parts del diari. A mode d’exemple la correspondència d’aquestes
seccions en el cas de “La Vanguardia” es concreta així:
•

CULT: Cultura

•

ECON: Economia

•

DEP: Esports

•

INTER: Internacional

•

OPIN: Articles d’opinió, Editorial, La Contra

•

POL: Política

•

SDAD: Barcelona, Girona, Tarragona
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3 Procés a seguir
3.1 Processament lingüístic amb les eines de l’IULA
Cal considerar tres aspectes per a la baixada dels diaris:
a) Obtenció de les notícies i emmagatzematge de la informació obtinguda.
b) Adaptació del marcatge del diari al marcatge SGML-CES-IULA, apte per
al processament amb les eines del corpus.
c) Confecció del fitxer de registre del diari (capçalera).
Cadascun d’aquest punts esdevé una fase conceptual del procés a seguir, tot i que
un sol programa de tractament permet fer una o més fases alhora.

3.1.1 Obtenció de les notícies i emmagatzematge de la informació
obtinguda
Tenint en compte que partim de la necessitat d’obtenir articles de la premsa
periòdica en format electrònic, és important especificar que preveiem diverses
fonts de procedència de les dades:
•

Obtenció directa de les notícies en format electrònic proporcionada pels
editors del diari, ja sigui a través de la compra d’un CD, ja sigui via acord de
les parts...

•

Baixada de notícies individuals, pàgina a pàgina.

•

Obtenció dels titulars del diari via WEB. En aquest cas el diari proporciona les
notícies de cada dia en forma de fitxers HTML, un fitxer per a cada notícia, ja
organitzades dins les seccions on van. Un programa ha de recórrer cadascuna
de les seccions del diari, veure a quina adreça HTML hi ha cada article i
baixar-lo.

•

Subscripció a titulars. A través de la subscripció als titulars del dia, la
publicació periòdica que l’ofereix envia els titulars del dia a qui s’hi subscriu
per correu electrònic. Normalment a partir d’aquests titulars, i sense ni tan sols
obrir-los, un programa adaptat per a cada diari podrà baixar tot el text de les
notícies.

Un cop hem detectat on són les notícies objecte del nostre interès, cal desar els
diaris en un format determinat, que es detalla a continuació:
2 dígits identificadors del diari + 4 dígits any + 2 dígits mes + 2 dígits del dia
Exemples:
•

Diari “La Vanguardia”, del 18 de maig de 2004
LV+2004+05+18: LV20040518

•

Diari “Clarín”, del 18 de maig de 2004
A1+2004+05+18: A120040518

A continuació detallem una llista de codis identificadors dels diaris processats des
de l’OBNEO i d’aquells que són objectiu d’anàlisi des del projecte “Antenas
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neológicas”. Aquesta llista caldria ampliar-la amb la resta de llengües del projecte
NEOROM i amb els diaris que es decideixi que són objecte d’anàlisi.2
Llengua

País

Diaris

Codi

Català

Espanya

Avui

AV

Espanyol

Argentina

La Nación

A1

Clarín

A2

Granma

C1

Juventud Rebelde

C2

El País

EP

LaVanguardia

LV

Reforma

M1

La Jornada

M2

El Comercio

P1

El Expreso

P2

El Mercurio

X1

El Sur

X2

El País

U1

El Observador

U2

Cuba
Espanya
Mèxic
Perú
Xile
Uruguai

Taula 1: Relació de codis per als diaris processats a l’OBNEO i al projecte Antenas

Cal guardar els diaris en format HTML, de manera que puguem aprofitar les
marques dels editors per marcar automàticament els textos segons l’estàndard
SGML-CES-IULA.

3.1.2 Adaptació del marcatge del diari al marcatge SGML-CES-IULA
Cal aprofitar el marcatge HTML dels diaris perquè de forma automatitzada
aquestes marques s’adaptin a l’estàndard SGML-CES-IULA, seguint les directrius
marcades pel “Corpus Encoding Standard (CES)”. Per fer això cal, d’una banda,
saber quina informació s’ha de seleccionar de les notícies escollides i, de l’altra,
tenir un programa per adaptar les etiquetes HTML d’aquesta informació a
etiquetes SGML-CES-IULA.
3.1.2.1 Selecció dins de les notícies escollides de la informació que cal adaptar
Sigui quin sigui el mecanisme utilitzat per baixar els diaris, en aquest apartat
s’especifica el format final que han de tenir les notícies a buidar:
•

Cada notícia ha d’estar separada de l’altra per marques SGML-CES-IULA de
divisió, és a dir:

2

Caldrà ampliar el llistat de les fonts periòdiques que es buidin perquè aquesta informació pugui
registrar-se automàticament des del mòdul de selecció de neologismes de SEXTAN.
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Cada article ha de començar amb la marca <div1> i acabar amb la marca
</div1>.
•

Cada notícia ha de portar l’identificador de la secció a què pertany, codificat
segons els codis establerts a l’apartat “Decisions prèvies” (vegeu l’apartat 2
d’aquest document). D’aquesta manera podrem saber a quina secció han
aparegut els neologismes.
Aquesta identificació ha d’aparèixer en el cos de l’etiqueta d’obertura de
divisió, a l’inici de cada article, amb la forma que tot seguit especifiquem:
<div1 type=’INTER’>cos article</div1>: Aquesta marca indica que aquí
comença un article que pertany a la secció internacional del diari.

•

Cada notícia ha d’estar identificada pel títol que té.
<head type=main>TÍTOL DE LA NOTÍCIA</head>

•

Cada notícia ha de tenir la indicació de qui n’és l’autor, sempre que això sigui
possible, perquè no totes les notícies vénen signades. Si no hi consta l’autor,
aquesta marca no és pertinent. La indicació d’autor s’ha de posar sota de la
informació de títol, identificada tal com segueix:
<head type=autor>Nom Autor</head>

•

Finalment, el cos de la notícia ha de començar per les marques de paràgraf i
de frase i acabar també amb aquestes marques. Cada vegada que hi hagi un
punt i seguit, cal indicar que s’acaba una frase i que en comença una altra.
Igualment cada cop que hi hagi un salt de paràgraf cal assenyalar-ho amb un
tancament de la marca de frase i de paràgraf i la seva posterior obertura.
<p><s>xxxxx.</s><s>ccccccc.</s></p>
<p><s>zzzzzzz.</s></p>

Seguint aquestes instruccions el cos de la notícia fictícia que estem analitzant
quedaria com segueix:
<div1 type=’INTER’>
<head type=main>TÍTOL DE LA NOTÍCIA</head>
<head type=autor>Nom Autor</head>
<p><s> Cos notícia.</s><s> Cos notícia.</s></p>
<p><s> Cos notícia.</s></p>
</DIV1>
En aquest apartat hem explicat quines són les informacions que s’han de desar i
amb quin format. Aquesta feina si es volgués es podria fer semiautomàticament a
partir d’operacions d’enganxar i retallar el text que ofereixen els diaris o de
modificar manualment les etiquetes HTML que conté el text. Però és evident que
fer-ho d’aquesta forma és molt laboriós. En el proper apartat expliquem què cal
tenir en consideració per fer la transformació automàtica de les etiquetes HTML a
les SGML-CES-IULA que ens interessen.
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3.1.2.2 Canvi de format d’HTML a SGML-CES-IULA
Per poder adaptar el marcatge de les notícies del diari amb HTML al marcatge
SGML-CES-IULA, cal analitzar el format en què l’editor del diari presenta les
notícies; és a dir, cal trobar la correspondència entre el codi font de la pàgina
HTML i la visualització al navegador. Un cop fet l’estudi, sabrem quines parts cal
descartar, on està el titular de la notícia, l’autor, i la notícia que volem guardar
com a text i fer un programa ad hoc per aquesta publicació.
Cal tenir en compte:
•

Cada diari té la seva pròpia estructuració de la informació, de manera que cal
fer un estudi detallat per a cada publicació i una adaptació o un nou programa
de conversió de la informació que proporciona cada diari a la que es necessita
per a l’OBNEO.

•

Si una publicació periòdica decideix canviar la codificació de les seves
notícies caldrà fer un nou estudi i/o adaptació del programa ad hoc.

Exemple:
Diari AVUI
•

Fragment tal com es captura de la pàgina HTML del diari:

•
<HTML><HEAD><TITLE> DIARI AVUI - Esports </TITLE></HEAD>
<FRAMESET FRAMEBORDER=NO FRAMESPACING=0 BORDER=0 ROWS="*,68">
Secció
<FRAME SRC="/avui/98/set/08/frm/vu2fil08.html" NAME="TEXT">
<FRAME MARGINWIDTH=7 MARGINHEIGHT=3 SCROLLING="NO"
SRC="/avui/98/set/08/btn/vu2fil08.html" NAME="BOTONS"></FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY BACKGROUND="/avui/docs/img/comu/fons.gif">
Autor
Sergi Valdivieso
<H6>Sergi
Valdivieso<BR></H6>
La quarta etapa de la Vuelta 98, Màlaga-Granada, de 173 quilòmetres, tampoc no presenta especials
dificultats orogràfiques, amb la qual cosa es podria pensar en una nova arribada a l'esprint.
Els corredors tan sols hauran d'afrontar tres ports de tercera categoria.<BR>
<HR>© 08/09/98 AVUI. Tots els drets reservats. Es prohibeix la seva duplicació sense autorització.<A
HREF="/avui/98/set/08/menu/menu.html"><IMG SRC="/avui/docs/img/comu/html.gif" ALT="[Menu
secci&oacute;ns]" ALIGN="BOTTOM" BORDER=0></A>
<A HREF="/avui/98/set/08/menu/esports.html"><IMG SRC="/avui/docs/img/nfpeu/esports.gif"
ALT="[Secci&oacute;]" ALIGN="BOTTOM" BORDER=0></A>
<A HREF="/avui/98/set/08/vu2an08.html"><IMG SRC="/avui/docs/img/comu/darrera.gif" ALT="[Anterior]"
ALIGN="BOTTOM" BORDER=0></A>
<A HREF="/avui/98/set/08/vu2pr08.html"><IMG SRC="/avui/docs/img/comu/davant.gif"
ALT="[Seg&uuml;ent]" ALIGN="BOTTOM" BORDER=0></A>
</BODY>
</NOFRAMES>
</FRAMESET>
</HTML>

Fig. 2 Fragment del diari AVUI en la codificació HTML
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•

Després del procés de transformació el fragment queda de la manera següent:
<div1 type='esports'>
<head>Esports</head>
<head type=autor> Sergi Valdivieso</head><p><s>
La quarta etapa de la Vuelta 98, Màlaga-Granada, de 173 quilòmetres, tampoc no presenta especials
dificultats orogràfiques, amb la qual cosa es podria pensar en una nova arribada a l'esprint. </s><s>
Els corredors tan sols hauran d'afrontar tres ports de tercera categoria.
</s></p>
</div1>

Fig. 3 Fragment del diari AVUI (fig. 2) transformat al codi SGML-CES-IULA
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Un altre exemple:
Diari EL PAÍS
•

Fragment tal com es captura dels titulars oferts via WEB:

<font face="Arial,Helvetica" size="2"></font>
<font size="1"face="Arial,Helvetica"><br>
<font face="Georgia,Times New Roman" size=4 >
<ahref=articulo.html?xref=20040519elpepiopi_2&type=Tes ><i>Aznar
vuelve
al lugar</i></a><br></font>
<font size="2">"Los tres presidentes elegidos en este periodo
democrático han finalizado su mandato a la edad a la que los políticos
europeos suelen iniciar su carrera presidencial. Suárez salió de La
Moncloa con 50 años;..."</font><br>
<br>
Fig. 4: Titular del diari EL PAÍS en la codificació HTML

•

es converteix a:

<DIV1 TYPE=??>
<head type=main>Aznar vuelve al lugar</head>
Fig. 5 Titular del diari El País (fig. 4) en la codificació SGML-CES-IULA

A partir d’un estudi aprofundit del format dels titulars que estan penjats a la WEB
de EL PAÍS, hem descobert que l’indicador d’inici d’article es correspon a la
marca HTML <font size=”1” face=”Arial,Helvetica”> que hem de convertir a
la marca <div1 type=”secció”>. La secció, la traiem de la pàgina d’on baixem els
titulars.
La marca <a href=xxxxx><i>, que haurem de convertir en la marca SGML-CESIULA <head type=main>, és la indicació del títol de l’article que ens interessa
buidar. El text que aparegui a continuació de les marques HTML serà el títol a
conservar: Aznar vuelve al lugar.
En aquesta notícia no hi apareix l’autor.
Finalment, observem que en aquest cas, després del títol de la notícia als titulars hi
apareix l’entradeta de l’article, que no hem d’agafar de moment. Ja apareixerà en
el cos de la notícia que ja haurem baixat prèviament a partir de la indicació del
titular
<a href=articulo.html?xref=20040519elpepiopi_2&type=Tes >, segons
explica l’apartat 3.1.1 d’aquest protocol.
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3.1.3 Confecció del fitxer de registre del diari (capçalera)
Tal com hem assenyalat, l’última etapa del procés és la confecció del fitxer de
registre de les dades del diari que, a més a més d’emmagatzemar la informació
documental de la publicació de què volem buidar la neologia, permetrà el
tractament del diari amb les eines de processament lingüístic del corpus i a
conseqüència la detecció automàtica de la neologia formal. Aquest procediment es
farà des de l’IULA, un cop haguem rebut els diaris amb el format indicat en
aquest apartat.3

3.2 Processament lingüístic amb altres eines
Fins aquí hem explicat quin és el procés que s’ha de seguir si els observatoris
interessats en l’extracció de neologia no disposen d’eines de processament
lingüístic.
En el cas que els observatoris interessats en el buidatge neològic disposin d’eines
de processament lingüístic pròpies o adquirides i vulguin utilitzar-les
(imprescindible per utilitzar SEXTAN en el cas de les llengües de què l’IULA no
disposa d’analitzadors), cal tenir en compte que s’ha de crear un fitxer
d’intercanvi que permeti importar el format del text processat al format d’entrada
de l’eina de detecció automàtica de neologismes formals (SEXTAN).
Totes les paraules que no hagin estat reconegudes en el processament lingüístic
del diari s’han d’incloure en un fitxer de text amb el format que s’especifica a
continuació.
Camp1\tCamp2\tCamp3\tCamp4\tCamp5\tCamp6\tCamp7
•

On \t (tabulador) és la marca de separació dels camps i,

•

Camp1 és el candidat a neologisme.

•

Camp2 és l’identificador de la secció a què pertany.

•

Camp3 és el número d’aparició de la notícia.

•

Camp4 és la unitat textual en què apareix el candidat a neologisme.

•

Camp5 és l’autor de la notícia.4

•

Camp6 és el número de mostra en què apareix el candidat.

•

Camp7 és el context d’aparició del candidat a neologisme, on el candidat s’ha
de marcar entre asteriscs “*”

Un exemple real podria ser el que segueix. En primer lloc, el presentem en forma
de taula i després en el format real de text, en què cada camp apareix realment
separat per un tabulador.
3

En el cas de les publicacions en espanyol, el mateix programa que faci la capçalera del diari
s’encarregarà de fragmentar-ne el text en mostres de 5.000 paraules, requisit necessari per al
processament lingüístic de documents en espanyol amb les eines de què disposem.
4
Encara que en l’article on s’hagi trobat el candidat a neologia no hi consti el nom de l’autor,
aquest camp s’ha de deixar en blanc i ha d’anar seguit també del separador de text.
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Camp1

Camp2 Camp3 Camp4 Camp5

Camp6

CULT

22

S

1

Man Ray o Philippe Halsman
inmortalizaron brillantemente
los " *tableaux* vivants"
ideados por el maestro.

restauracionista SDAD

16

S

1

En
un
comunicado,
Cristianismo en el siglo XXI
considera que cuando se hace
referencia a la familia no se
puede
imponer
un
modeloúnico y pide a los
obispos catalanes que no se
dejen arrastrar por la corriente
inquisidora
y
*restauracionista* que parece
que se ha apoderado de una
parte del episcopado español.

serpenteante

SDAD

33

S

1

La carretera conocida como el
Camí del Pas, que une Sant
Carles de la Ràpita con Sant
Jaume d'Enveja, atravesando
el hemidelta sur, es en
realidad
una
pista
*serpenteante*
que traza
unos meandros inexplicables
en un terreno absolutamente
plano, hasta el punto de que
quizá estas holgadísimas
curvas han conseguido doblar
la distancia entre los dos
pueblos.

clubs

DEP

17

head

1

Los *clubs*
rebaja

clubs

DEP

17

S

tableaux

LLÀTZER
MOIX

EMILI
ROSALES

ALBERT
1
GIMENO |
MANEL
PÉREZ

Camp7

aplauden

la

Fuentes consultadas en la
Liga de Fútbol Profesional
aseguraron ayer que existe
una satisfacción generalizada
entre los *clubs* por la
aprobación de la medida, ya
que evidenciará una rebaja
global todavía por determinar
aunque, sin duda, tendrá
mayor incidencia en los
jugadores con mayor ficha.

Taula 2: Disposició de les dades en el fitxer d’intercanvi per a la importació al mòdul de
selecció de neologismes de SEXTAN
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tableaux
CULT
22
s
LLÀTZER MOIX 1
Man Ray o Philippe
Halsman inmortalizaron brillantemente los " *tableaux* vivants" ideados
por el maestro.
restauracionista
SDAD
16
s
1
En
un
comunicado,
Cristianismo en el siglo XXI considera que cuando se hace referencia a la
familia no se puede imponer un modeloúnico y pide a los obispos catalanes
que
no
se
dejen
arrastrar
por
la
corriente
inquisidora
y
*restauracionista*
que parece que se ha apoderado de una parte del
episcopado español.
serpenteante SDAD
33
s
EMILI ROSALES
1
La carretera
conocida como el Camí del Pas, que une Sant Carles de la Ràpita con Sant
Jaume d'Enveja, atravesando el hemidelta sur, es en realidad una pista
*serpenteante*
que traza unos meandros inexplicables en un terreno
absolutamente plano, hasta el punto de que quizá estas holgadísimas
curvas han conseguido doblar la distancia entre los dos pueblos.
clubs DEP

17

head

1

Los

*clubs*

aplauden la rebaja

clubs DEP
17
s
ALBERT GIMENO | MANEL PÉREZ
1
Fuentes consultadas en la Liga de Fútbol Profesional aseguraron ayer que
existe una satisfacción generalizada entre los
*clubs*
por la
aprobación de la medida, ya que evidenciará una rebaja global todavía por
determinar aunque, sin duda, tendrá mayor incidencia en los jugadores con
mayor ficha.

Fig. 6 Format del fitxer de text (dades de la taula 2) necessari per a l’accés directe al
mòdul de selecció de neologismes de SEXTAN

4 Buidatge de la neologia
Un cop tenim el document amb el format d’entrada de SEXTAN, l'arxiu de
candidats a neologismes es carrega al programa de verificació dels candidats, on
un operador decideix quins dels candidats detectats són realment neologismes i
quins no. En el cas en què el candidat és validat, es completen els camps de la
fitxa: categoria gramatical, marca tipogràfica, tipus de neologisme, nota i autor, la
resta de camps s'omplen de forma automàtica.5 Posteriorment la fitxa s'incorpora a
la base de dades de l'Observatori de Neologia. En el “Protocol de funcionament de
l’extractor de neologia SEXTAN” s’expliquen detalladament els processos que cal
seguir.

5

Si fos el cas que algun dels observatoris estigués interessat a recollir unes dades diferents de les
que es recullen a l’OBNEO, caldria modificar el mòdul de selecció de neologismes de SEXTAN.
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V. Protocol de funcionament de l’extractor de neologia
SEXTAN
1 Presentació
El programa SEXTAN és un sistema d’extracció automàtica de neologia formal
que aplica la metodologia del corpus tècnic de l’IULA per detectar
automàticament candidats a neologismes en la premsa escrita en format electrònic,
a partir d’un criteri lexicogràfic.
El contingut dels diaris es baixa del servidor WEB de cada publicació periòdica i
després de convertir les marques HTML al format de les etiquetes dels documents
del corpus tècnic, se li aplica el programa de detecció, que produeix com a resultat
un arxiu d’intercanvi, que conté totes les paraules que no han estat trobades al
diccionari del corpus. Per a cada paraula es guarda també: el context, la secció i
l’autor de l’article en el qual apareix.
Aquest procediment podria fer-se també amb eines de processament lingüístic
diferents de les que disposa l’IULA. En aquest cas caldria construir el fitxer
d’intercanvi que utilitza SEXTAN perquè es poguessin importar les dades dels
diaris ja processats al mòdul de selecció de neologismes de l’eina SEXTAN.1
Obtenció dels
diaris

Diaris en suport electrònic
Cadena de
processament
del CT

Fitxer d’intercanvi
Sextan
Selecció dels
neologismes

Fig. 1 Esquema de funcionament de SEXTAN

Finalment, l’arxiu de candidats a neologismes es carrega al programa de
verificació dels candidats, on un operador decideix quins dels candidats detectats
són realment neologismes i quins no. En el cas en què el candidat és validat, es
completen els camps de la fitxa: categoria gramatical, marca tipogràfica, tipus de
neologisme, nota i autor. La resta de camps de la fitxa s’omplen de forma
automàtica. Posteriorment la fitxa s’incorpora a la base de dades de l’Observatori
de Neologia (OBNEO).
1

Vegeu les notes 2 i 5 sobre l’adaptació del mòdul de selecció de neologismes de SEXTAN per al
tractament d’altres diaris i altres llengües del document “Protocol de preparació de diaris per
treballar amb l’extractor de neologia SEXTAN”.
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En aquest protocol expliquem els passos que cal seguir per utilitzar SEXTAN i el
seu funcionament.

2 Processament lingüístic i creació del fitxer d’intercanvi
En aquest apartat donem les instruccions que cal seguir per al processament
lingüístic dels diaris seleccionats amb les eines del corpus i com cal procedir per a
la creació del fitxer d’intercanvi que permet la selecció dels candidats a
neologisme.2

2.1 Processament de premsa en català
En aquests moments, la font de neologia en premsa en català és el diari AVUI
(http://www.avui.com)
Llengua

País

Diaris

Codi

Català

Espanya

Avui

AV

2.1.1 Baixada de diaris
Normalment es baixa un exemplar de cada diari cada 4 dies, que en el cas de
l’AVUI són els dies 1, 5, 9, 13, 17, 21 i 25 de cada mes.
En el cas del diari AVUI, cal fer un procés per a la baixada dels diaris.
Cal accedir al servidor UNIX morgana mitjançant la icona “connexió servidors”
utilitzant el nom d’usuari i la clau d’accés assignats.
Cal seleccionar la pantalla tipus vt100 i executar la comanda:
cd /usr3/iula/corpus/diaris/avui (INTRO)
procavui.pl -i av000000 (INTRO), on les dues primeres xifres corresponen a
l’any; les dues següents al mes i les dues últimes al dia.
cd (intro)
D’aquesta manera, si volguéssim buidar la neologia del primer diari del mes de
febrer de l’any 2004, hauríem d’executar la comanda següent:
procavui.pl -i av040201 (dia 1 del mes 2 de l’any 2004)
cd (intro)

2.1.2 Confecció de la capçalera
Un pas previ a la confecció de la capçalera per als textos de l’AVUI és la creació
de l’arxiu unificat que conté tot el text de les seccions escollides del diari. Per
crear aquest fitxer unificat executeu la comanda:
avui2ces.pl -i diari
2

Si es processa amb unes altres eines, cal crear un fitxer d’intercanvi tal com s’especifica al
document “Protocol de preparació de diaris per treballar amb l’extractor de neologia SEXTAN”.
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Ex:

avui2ces.pl -i av040201

Després, executeu la comanda de generació de la capçalera i introduïu quan es
demanin les dades que identifiquen el diari (el dia, el mes i l’any):
setheaderAvui
A continuació, apunteu l’identificador de corpus que se li assigna al diari (el codi
del document a partir d’ara):
Número que s’assignarà a aquest document: g#####
Ex:

Número que s’assignarà a aquest document: g00158

Finalment, apunteu també el número de mostra (idgpr.cz0; per exemple:
00158gpr.cz0).
Al directori J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN hi ha el document “Graella.doc”
on es porta el registre de totes les dades dels diaris processats. També hi ha una
casella on cal apuntar el número d’identificació del document.

2.1.3 Parser SGML
Les marques HTML dels diaris s’adapten de forma automatitzada al format
SGML-CES_IULA, seguint les directrius marcades pel “Corpus Encoding
Standard” (CES). De totes maneres en l’adaptació d’un format d’etiquetatge a un
altre hi pot haver errors. Per comprovar que no hi ha errors de marcatge
estructural en el document, executeu la comanda:
nsgmls -s codi_document
Ex: nsgmls -s g00158.sgm
Si no apareixen missatges d’error; és a dir, si el cursor torna a la línia de
comandes, cal processar lingüísticament el document (vegeu l’apartat 2.1.4
d’aquest mateix document).
Si apareixen missatges d’error de marcatge estructural del document, s’ha d’editar
l’arxiu de text i corregiu els errors des del Crimson Editor.
Un cop a Crimson Editor, per obrir la mostra s’ha d’anar a:
File/FTP/Open Remote/Connect (a la línia “account” ha d’aparèixer:
ftp:\nom de l’usuari@morgana). Us demanarà la clau d’accés que és la
mateixa que la de morgana. Heu d’obrir la mostra que es troba al directori:
usr3/iula/corpus/general/mostres/idgpr.cz0
Ex:

usr3/iula/corpus/general/mostres/00158gpr.cz0

Amb les dues finestres obertes, s’han de corregir els errors detectats pel parser i
guardar els canvis fets en el document.
Per poder fer aquestes correccions cal tenir en compte que les marques SGMLCES_IULA es posen a mode de “nines russes”; és a dir, no es pot obrir una nova
etiqueta si abans no s’han tancat les que són jeràrquicament superiors.
Les etiquetes que apareixen més freqüentment al diari i el seu ordre són:
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<div1>
<head>
<p><s></s></p>
</head>
</div1>
Un exemple d’error habitual com aquest,
<DIV1>
<head>Implicació
centre</head>

del claustre i revisió del projecte lingüístic de

ERROR Tant

la consellera Cid com el director general d’Ordenació
Educativa, Blai Gasol, van insistir ahir que la implicació del claustre i
el seu compromís de revisar el projecte educatiu i lingüístic i l’acció
tutorial de centre seran condicions indispensables perquè una escola

o institut tingui aula d’acollida. </s><s>En aquest sentit,
apuntar que, a banda de la seva funció principal
d’estrangers, es pretén que aquestes aules esdevinguin un
per als centres, que els obliguin a “replantejar”

Gasol va
d’acollida
“revulsiu”
la seva

situació.</s><s>Un altre objectiu és que actuïn com a elements de
“dinamització de les institucions i entitats” que, fora del marc escolar,
col·laborin en la integració dels immigrants.</s></p>

<p><s>El pla de la conselleria va rebre ahir les primeres crítiques, tant
per part de l’oposició com dels sindicats. El grup de CiU va atribuir a
les aules d’acollida “connotacions segregadores”, mentre que FETEUGT va qualificar-les d’una “operació de maquillatge”.</s></p>

</div1>
Caldria corregir-lo com:
<DIV1>
<head>Implicació
centre</head>

del claustre i revisió del projecte lingüístic de

<p><s> Tant

la consellera Cid com el director general d’Ordenació
Educativa, Blai Gasol, van insistir ahir que la implicació del claustre i
el seu compromís de revisar el projecte educatiu i lingüístic i l’acció
tutorial de centre seran condicions indispensables perquè una escola
o institut tingui aula d’acollida. </s><s>En aquest sentit,
apuntar que, a banda de la seva funció principal
d’estrangers, es pretén que aquestes aules esdevinguin un
per als centres, que els obliguin a “replantejar”

Gasol va
d’acollida
“revulsiu”
la seva

situació.</s><s>Un altre objectiu és que actuïn com a elements de
“dinamització de les institucions i entitats” que, fora del marc escolar,
col·laborin en la integració dels immigrants.</s></p>

<p><s>El pla de la conselleria va rebre ahir les primeres crítiques, tant
per part de l’oposició com dels sindicats. El grup de CiU va atribuir a
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les aules d’acollida “connotacions segregadores”, mentre que FETEUGT va qualificar-les d’una “operació de maquillatge”.</s></p>

</div1>
Cal repetir l’anàlisi sintàctica fins que ja no surti cap error de marcatge
estructural:
nsgmls -s codi_document
Ex:

nsgmls -s g00158.sgm

2.1.4 Creació d’índexs
Quan hagueu corregit tots els errors, executeu la comanda següent:
indxsgml.pl –i codi_document
csh
Ex:

indxsgml.pl –i g00158.sgm
csh

2.1.5 Processament lingüístic
El processament lingüístic en català es fa íntegrament en entorn UNIX:
Des de la línia de comandes cal executar una comanda que programa l’obtenció de
l’arxiu de candidats a neologismes durant la nit:
programar_diari codi_document
Ex:

programar_diari g00158.sgm

Al dia següent, quan s’hagi creat l’arxiu de candidats a neologismes, caldrà
comprovar que no hi ha hagut errors. Ho farem tornant a obrir una sessió a
morgana i consultant el correu electrònic amb la comanda:
mail.
Mail version 8.1 6/6/93.

Type ? for help.

“/var/spool/mail/araya”: 9 messages 7 new
>N
1 user@localhost.local
“Subject” &

Thu Jan 16 04:02

99/2707

Introduint el número del missatge podrem comprovar els missatges de sortida que
ha generat la detecció automàtica.
Per acabar el processament del diari, a morgana cal executar les comandes
següents:
creaCQPfiles.pl –d codi_document
fullBalanceig.pl –d codi_document.cqp
Aquest pas pot mostrar possibles errors. Si a la columna “bal” hi ha algun valor
diferent de zero, hi haurà hagut algun tipus d’error, que consultarem amb el
tècnic.
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provacqp_codi_document (sense extensió)
Ex:

creaCQPfiles.pl –d g00158.sgm
fullBalanceig.pl –d g00158.cqp
provacqp_g00158

2.2 Processament de premsa en espanyol
En aquests moments, les fonts de neologia en premsa en espanyol són els diaris El
País (http://www.elpais.es) i La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es/).
Llengua

País

Diaris

Codi

Espanyol

Espanya

El País

EP

La Vanguardia

LV

2.2.1 Confecció de la capçalera
Cal accedir al servidor UNIX morgana mitjançant la icona “connexió servidors”
utilitzant el nom d’usuari i la clau d’accés assignats.
Cal seleccionar la pantalla tipus vt100 i executar la comanda:
(El País)

ls /usr3/iula/corpus/diaris/elpais (INTRO)

(La Vanguardia)
(INTRO)

ls/usr3/iula/corpus/diaris/lavanguardia/LV*.1

Aquesta comanda permet visualitzar els diaris que s’han baixat des d’Internet i
que es poden processar.
Executeu la comanda de generació de la capçalera i introduïu quan es demanin les
dades que identifiquen el diari (el dia, el mes i l’any):
(El País)

setheaderEP

(La Vanguardia)

setheaderLV

Apunteu l’identificador de corpus que se li assigna al diari (el codi del document a
partir d’ara):
Número que s’assignarà a aquest document: g#####
Ex:

Número que s’assignarà a aquest document: g00159

Apunteu també el número de mostra (idgpr.ey0; per exemple: 00159gpr.ey0).
Al directori J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN hi ha el document
“TablaXX.doc” on XX són les sigles del diari processat (EP —El País— i LV —
La Vanguardia). En aquesta taula es fa el registre de totes les dades dels diaris
processats. També hi ha una casella on cal apuntar el número d’identificació del
document.
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2.2.2 Parser SGML
Les marques HTML dels diaris s’adapten de forma automatitzada al format
SGML-CES_IULA, seguint les directrius marcades pel “Corpus Encoding
Standard” (CES). De totes maneres en l’adaptació d’un format d’etiquetatge a un
altre hi pot haver errors. Per comprovar que no hi ha errors de marcatge
estructural en el document, executeu la comanda:
nsgmls -s codi_document
Ex: nsgmls -s g00159.sgm
Si no apareixen missatges d’error; és a dir, si el cursor torna a la línia de
comandes, cal processar lingüísticament el document (vegeu l’apartat 2.2.4
d’aquest mateix document).
Si apareixen missatges d’error de marcatge estructural del document, s’ha d’editar
l’arxiu de text i corregiu els errors des del Crimson Editor.
Un cop a Crimson Editor, per obrir la mostra s’ha d’anar a:
File/FTP/Open Remote/Connect (a la línia “account” ha d’aparèixer:
ftp:\nom de l’usuari@morgana). Us demanarà la clau d’accés que és la
mateixa que la de morgana. Heu d’obrir la mostra que es troba al directori:
usr3/iula/corpus/general/mostres/idgpr.ey0
Ex:

usr3/iula/corpus/general/mostres/00159gpr.ey0

Amb les dues finestres obertes, s’han de corregir els errors detectats pel parser i
guardar els canvis fets en el document.
Per poder fer aquestes correccions cal tenir en compte que les marques SGMLCES_IULA es posen a mode de “nines russes”; és a dir, no es pot obrir una nova
etiqueta si abans no s’han tancat les que són jeràrquicament superiors.
Les etiquetes que apareixen més freqüentment al diari i el seu ordre són:
<div1>
<head>
<p><s></s></p>
</head>
</div1>
Un exemple d’error habitual com aquest,
<DIV1>
<head>

El PP pide los mensajes de móvil de autoridades y políticos

“implicados” en el 13-M

</head>

<p><s> La lista de comparecientes presentada por el grupo Popular
para comisión parlamentaria que investiga los atentados los 11-M se
centra en gran medida en los días posteriores a los atentados y en la
jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 14 de
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marzo. </s><s>En este sentido, propone que se llame a personas
“implicadas en diligencias policiales o procedimientos judiciales” sobre
las manifestaciones del día 13. </s><s> Además, quiere que las
compañías telefónicas remitan la relación de mensajes cortos
enviados desde móviles “de autoridades e instituciones públicas o de
partidos políticos o de sus dirigentes” políticos cuyo nombre figura en
diligencias policiales o judiciales en relación con las concentraciones.

</s><s> Entre la documentación requerida por el PP figuran también
las “cintas de audio y transcripción literal de todas las informaciones
y opiniones” emitidas sobre el 11-M por la SER y RNE, entre el día 11
y la jornada electoral.

ERROR

<p><s>El PP propone también que declare el ex ministro del Interior
Ángel Acebes; su sucesor, José Antonio Alonso; varios antiguos altos
cargos de este departamento; el portavoz parlamentario del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba; y el coordinador general de IU, Gaspar
Llamazares.</s></p></div1>

Caldria corregir-lo com:
<DIV1>
<head>

El PP pide los mensajes de móvil de autoridades y políticos

“implicados” en el 13-M

</head>

<p><s>

La lista de comparecientes presentada por el grupo Popular
para comisión parlamentaria que investiga los atentados los 11-M se
centra en gran medida en los días posteriores a los atentados y en la
jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 14 de

marzo. </s><s>En este sentido, propone que se llame a personas
“implicadas en diligencias policiales o procedimientos judiciales” sobre
las manifestaciones del día 13. </s><s> Además, quiere que las
compañías telefónicas remitan la relación de mensajes cortos
enviados desde móviles “de autoridades e instituciones públicas o de
partidos políticos o de sus dirigentes” políticos cuyo nombre figura en
diligencias policiales o judiciales en relación con las concentraciones.

</s><s>

Entre la documentación requerida por el PP figuran también
las “cintas de audio y transcripción literal de todas las informaciones
y opiniones” emitidas sobre el 11-M por la SER y RNE, entre el día 11
y la jornada electoral.

</s></p>

<p><s>El PP propone también que declare el ex ministro del Interior
Ángel Acebes; su sucesor, José Antonio Alonso; varios antiguos altos
cargos de este departamento; el portavoz parlamentario del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba; y el coordinador general de IU, Gaspar
Llamazares.</s></p></div1>

Cal repetir l’anàlisi sintàctica fins que ja no surti cap error de marcatge
estructural:
nsgmls -s codi_document
Ex:

nsgmls -s g00159.sgm
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2.2.3 Creació d’índexs
Quan hagueu corregit tots els errors, executeu la comanda següent:
indxsgml.pl –i codi_document
csh
Ex:

indxsgml.pl –i g00159.sgm
csh

2.2.4 Processament lingüístic
El processament lingüístic en espanyol es fa en entorn UNIX i NOVEL, de forma
que es van alternant.
a) Preprocés
Per tal de preprocessar el document, s’ha d’obrir una finestra en entorn UNIX,
seleccionar el servidor morgana i entrar el password de l’usuari.
Des de morgana, escriurem la següent ordre a la línia de comandes:
pretag1.pl -i nom_del_document.sgm -bd
Si volem analitzar el document g00159.sgm escriurem:
pretag1.pl -i g00159.sgm -bd
Un cop preprocessat el document hem d’obrir una finestra MS-DOS i començar
l’anàlisi pròpiament lingüística.
b) Anàlisi lingüística
Obriu una finestra MS_DOS.
Canvieu el directori de treball a c:\tmp amb la comanda següent:
cd c:\tmp
A continuació, cal que executeu la comanda que permet copiar els arxius des
d’UNIX, obtenir l’arxiu de candidats a neologismes i generar els arxius amb les
mostres analitzades que posteriorment formaran part del Corpus de l’IULA
(l’usuari i clau d’accés que es demanen són els de morgana).
neoget codi_document (sense extensió)
Ex:

Si volem analitzar el document g00159 hem d’escriure:
neoget g00159

Quan finalitza el pas anterior (pot trigar una mitja hora) s’haurà generat l’arxiu de
candidats a neologismes amb un nom del tipus XXAAMMDD.TXT (on XX són
les sigles del diari processat, AA són els dos últims dígits de l’any, MM el mes i
DD el dia) i s’haurà copiat al directori C:\TMP.
El procés lingüístic genera també les mostres analitzades que s’han de transferir
de nou a l’entorn UNIX per continuar amb les fases de verticalització i
desambiguació estadística. La transferència d’aquests arxius es fa amb la
comanda:
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ctput codi_document
Ex:

ctput g00159

En donar aquesta ordre, se’ns demanarà el nom d’usuari i el password que
utilitzem quan treballem a l’entorn UNIX.
Quan es dóna aquesta ordre, pot ser que a la pantalla aparegui algun missatge que
ens indicarà que alguna/es mostra/es d’aquell document no s’han analitzat
correctament. Si succeeix això, convindria revisar el fitxer c:\tmp\lemacial.dat i
comprovar amb l’ajuda de la persona encarregada de corpus què pot ser el que
està passant.
Quan acabi aquest pas, ja es pot tancar la finestra de MS-DOS.
c) Verticalització de les dades
Cal tornar a obrir una sessió a morgana per fer la verticalització de les dades i
executar la comanda següent:
apilado1xl.pl –i codi_document –bd
Ex:

apilado1xl.pl -i g00159.sgm -bd

d) Desambiguació estadística:
Des de UNIX cal executar la comanda:
TagCorpus.pl –i codi_document
Ex:

TagCorpus.pl –i g00159.sgm

Si apareixen errors en aquest pas, ens haurem de posar en contacte amb el tècnic.
e) Incorporació a la base de dades del corpus:
Per acabar caldrà executar les comandes:
creaCQPfiles.pl –d codi_document
fullBalanceig.pl –d codi_document.cqp
provacqp_codi_document
Ex:

creaCQPfiles.pl –d g00159.sgm
fullBalanceig.pl –d g00159.cqp

Aquest pas pot mostrar possibles errors. Si a la columna “bal” hi ha algun valor
diferent de zero, hi haurà hagut algun tipus d’error. En aquests casos, caldrà
posar-se en contacte amb el tècnic.
provacqp_g00159

3 Traspàs del fitxer d’intercanvi als arxius de l’OBNEO
Un cop els diaris ja tenen el format especificat en el document “Protocol de
preparació de diaris per treballar amb l’extractor de neologia SEXTAN”
traspassem el fitxer d’intercanvi generat.
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3.1 Traspàs del fitxer d’intercanvi per a diaris en català
Cal copiar el fitxer .txt generat en la darrera etapa del processament lingüístic
dels documents via ftp al directori J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN
L’arxiu .txt el trobareu al directori de l’usuari que feu servir a morgana, i tindrà un
nom del tipus AVAAMMDD.TXT, on AA són els dos últims dígits de l’any, MM
el mes i DD el dia. Un cop transferit l’arxiu, esborreu l’original de morgana.
Ex: AV040201.txt
FTP permet transferir fitxers del servidor UNIX a l’entorn Novel i a la inversa.
La finestra esquerra (client) correspon a NOVEL, i la dreta (servidor) correspon a
UNIX.

Un cop transferit a Novel, l’arxiu s’ha d’esborrar de morgana.

3.2 Traspàs del fitxer d’intercanvi per a diaris en castellà
El trasllat del fitxer d’intercanvi pot fer-se des de Novel sense necessitat de
recórrer a l’FPT, ja que tot el processament lingüístic s’ha fet des d’aquest mateix
entorn, cal copiar l’arxiu de candidats a neologismes que hi ha a C:\TMP un nom
del tipus XXAAMMDD.TXT, on XX són els dígits identificadors del diari, AA
són els dos últims dígits de l’any, MM el mes i DD el dia.

4 Verificació dels neologismes seleccionats automàticament
A continuació presentem el manual d’utilització del programa de verificació de
candidats de SEXTAN.
El programa de verificació de candidats a neologisme de SEXTAN ajuda a triar
entre els candidats a neologismes detectats als diaris aquells que realment ho són i
permet completar la fitxa per incorporar-la posteriorment a la base de dades de
l’Observatori de Neologia. El procés de verificació és exactament igual per als
candidats del diari Avui i per als dels diaris La Vanguardia i El País. El programa
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identifica automàticament de quin diari es tracta mirant els dígits identificadors
del diari i obre les fitxes i les taules corresponents.
Per cridar el programa cal obrir la finestra la base de dades Sextan.mdb des de
J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN\Sextan.mdb. El programa el poden executar
diversos usuaris a la vegada i cadascun d’ells pot verificar un diari diferent.
L’assignació de diaris la trobareu al document de word J:\PUBLIC\
OBNEO\SEXTAN\GRAELLA.DOC en el cas del diari Avui, al document de
word J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN\TABLALV.DOC en el cas del
diari La Vanguardia i al document de word J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN\
TABLAEP.DOC en el cas del diari El País. Aquesta taula s’haurà d’anar
completant a mesura que es van completant les diferents passes del procés.
La primera finestra que apareix és la següent:

Inicialment s’hauran d’importar els arxius dels diaris que vulgueu verificar. Al
camp “Arxiu a importar” trobareu una llista de tots els arxius disponibles
(apareixen tots el arxius de candidats que hi hagi al directori
J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN), seleccioneu-ne un i feu clic al botó “importar”.
Un cop apareix el missatge “Arxiu importat amb èxit” trobareu el diari a la llista
de diaris disponibles. Si la importació s’ha fet amb èxit, l’arxiu .neo s’esborra
automàticament del directori J:\PUBLIC\OBNEO\SEXTAN.
Per començar a verificar un diari, l’usuari s’ha d’identificar amb les inicials del
seu nom i cognoms, que s’utilitzaran posteriorment per omplir el camp d’autor de
la verificació de les fitxes seleccionades. Escolliu un diari de la llista i feu clic al
botó “Verificar”. Si s’omet qualsevol d’aquests dos valors es mostrarà un
missatge d’error.
Per eliminar un diari un cop s’hagi verificat per complet, s’ha d’escollir de la llista
de diaris i s’ha de fer clic al botó “Eliminar”. Després de confirmar l’eliminació,
s’esborra la taula de candidats que es va crear en el moment de la importació i les
consultes temporals que s’hagin creat durant la verificació del diari.
Per sortir del programa haureu de fer clic al botó “Sortir”.
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4.1 Verificació dels candidats a neologisme
Quan es comença la fase de verificació de neologismes apareix una finestra on es
mostren tots els candidats diferents que hi ha a l’arxiu de candidats amb indicació
del número de vegades que apareixen. Si un candidat apareix més d’una vegada es
mostra la seva primera ocurrència i s’activen els botons per accedir a les altres
ocurrències.
La finestra de verificació és la següent:

A la part superior de la finestra apareix:
- el filtre que permet visualitzar els candidats segons el seu estat de procés:
Pendents:

es mostren tots els candidats que encara tenen una o més
ocurrències per revisar. Es mostren en color negre.

Descartats: es mostren tots els candidats dels quals s’han descartat totes les
seves ocurrències. Es mostren en color gris.
Seleccionats:es mostren tots els candidats dels quals s’ha seleccionat (s’ha
omplert la fitxa de l’observatori) una o més ocurrències. Es
mostren en color vermell.
Tots:

es mostren tots els candidats que hi ha a l’arxiu de candidats.

A la part central de la finestra apareix el candidat a neologisme, amb indicació
del nombre de vegades que apareix.
Botons:
permet descartar totes les ocurrències del candidat. Si hi ha ocurrències
d’aquest candidat seleccionades es mostra un missatge de confirmació i
s’esborraran les fitxes corresponents.
Immediatament a sota es mostren les dades de la primera ocurrència del candidat:
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Número d’article: identificador d’article que, quan hi ha més d’una
ocurrència, permet veure si el candidat apareix sempre al mateix article o en
articles diferents
Secció: secció on apareix l’ocurrència del candidat.
Autor: autor que signa l’article
Context: el criteri de selecció de context és de punt a punt.
Les dades de cadascuna de les ocurrències apareixen en colors diferents en funció
del seu estat de procés:
negre: si encara no s’ha processat
vermell: si s’ha seleccionat l’ocurrència i s’ha completat la fitxa corresponent
gris:

si s’ha descartat.

Botons:
permet descartar només l’ocurrència actual. Si es descarta una ocurrència
seleccionada, s’eliminarà també la fitxa corresponent.
permet seleccionar l’ocurrència del candidat i completar la fitxa corresponent.
Si l’ocurrència ja està seleccionada, mostra la fitxa corresponent.
permet moure’s endavant per les diferents ocurrències del candidat. Està
desactivat si l’ocurrència és l’última o si només n’hi ha una.
permet moure’s enrere per les diferents ocurrències del candidat. Està
desactivat si l’ocurrència és la primera o si només n’hi ha una.
Finalment a la part de baix de la finestra apareixen els indicadors de posició i
nombre de candidats i els botons per avançar, retrocedir, anar al primer i a l’últim
de la llista. Si hi ha un filtre activat, el nombre de registres indica quants candidats
hi ha en l’estat de procés seleccionat. També hi ha el botó de “Sortir” que tanca la
finestra de verificació.
Completar fitxa
Quan se selecciona un neologisme, un cop comprovat que no està documentat al
GDLC o al DIEC i que no es correspon a cap dels criteris d’exclusió explicitats en
el protocol de buidatge de l’Observatori de Neologia, apareix la finestra amb la
fitxa de l’Observatori.
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El comportament d’aquesta finestra és exactament igual al de la fitxa de
l’Observatori, excepte pel fet que alguns camps s’omplen automàticament i alguns
estan bloquejats per tal que no es puguin modificar:
Camp

Valor

Automàtic Modificable

(1)

Entrada

Candidat

Sí

Sí

(2)

Categoria

Camp buit

No

Sí

gramatical
(3)

Asp.
tipogràfics

Camp buit

No

Sí

(6)

Context

Context de punt a punt

Sí

Sí

(7)

Nota

Camp buit

No

Sí

(8)

Font

AV

Sí

No

(9)

Data

Data del diari

Sí

No

(10) Secció

Secció on apareix

Sí

No

(11) Pàgina

Camp buit

No

No

(12) Autoria

Sempre procés de detecció automàtica

Sí

No

(13) Data fitxa

La data actual

Sí

No

(14) Autoria
verificació

Inicials de l’usuari del programa

Sí

No

(15) Data
verificació

La data actual

Sí

No

fitxa

El camp Entrada, tot i omplir-se automàticament es pot modificar, perquè és
possible que el candidat estigui flexionat o sigui només una part del neologisme.
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Al camp Context apareix marcada sempre la primera ocurrència del candidat,
encara que aparegui més cops. S’ha de verificar que les marques (asterisc inicial i
asterisc final) estan ben posades i si no ho estan cal canviar-les.
Un cop completada la fitxa per acceptar els canvis s’ha de prémer el botó “Sortir”
i per desestimar la fitxa s’ha de prémer el botó “Cancel·lar”
Quan hagueu acabat de verificar totes les fitxes tanqueu la finestra de verificació i
es mostrarà la primera finestra de totes. Si ja heu verificat el diari, ja el podeu
eliminar prement el botó “Eliminar”.
Les dades es conserven en una base de dades temporal que al final de l’any
s’aboca a la base de dades general de l’OBNEO.
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