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ABSTRACT  

Even if the deaf community has its own culture, many people do not know anything 

about it. Nowadays, Catalan prescriptive dictionaries, as well as general and 

terminological dictionaries, do not include terms of Sign Language or deaf culture, but 

they rather promote misunderstandings and stereotypes. This is the reason why in this 

project we have created a proposal of a Catalan terminological dictionary, with its 

equivalents in English, Spanish and Catalan Sign Language (LSC). Our aim with this 

paper is to promote the correct use of words in Catalan related to Sign Language and 

deaf culture and to provide a material with which people can get to know the deaf 

culture better. To create the terminological dictionary, we have made a lexical 

extraction from different Catalan texts, which include manuals, grammar papers and 

other kind of texts. It is important to mention that the dictionary we have created is a 

qualitative dictionary, not a quantitative one, which means that we have included the 

most significant terms of Sign Language and the deaf community.  

RESUM 

Actualment existeix un gran desconeixement per part de la societat sobre la comunitat 

sorda. Els diccionaris catalans, ja siguin generals, prescriptius o terminològics, no 

inclouen termes relacionats amb la llengua de signes i la comunitat sorda, sinó que 

promouen els malentesos i estereotips que hi ha. Per aquest motiu hem realitzat una 

proposta de diccionari terminològic sobre la comunitat sorda i la llengua de signes en 

català, amb equivalents en espanyol, anglès i llengua de signes catalana (LSC). Amb 

aquest treball volem promoure l’ús correcte dels termes relacionats amb aquesta 

especialització i proporcionar un material útil per conèixer la comunitat sorda. Pel que 

fa a la metodologia, hem dut a terme un buidatge terminològic de textos en català de 

diferents gèneres, com ara manuals, gramàtiques, articles, etc. Cal destacar que la nostra 

proposta de diccionari és un treball qualitatiu i no quantitatiu, és a dir, hem inclòs els 

termes més representatius sobre la comunitat sorda i la llengua de signes. 
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Abreviacions 

 

Categoria gramatical 

adj adjectiu 

n m  nom substantiu masculí 

n f  nom substantiu femení 

n m i f nom substantiu femení i masculí 

v tr verb transitiu 

 

 

Corpus de referència 

DIEC2 Diccionari de la llengua catalana 

GDLC Gran diccionari de la llengua catalana 

 

 

Sigles 

LSC llengua de signes catalana 

LS llengua de signes 

LO llengua oral 
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment encara hi ha un gran desconeixement per part de la societat sobre la 

comunitat sorda i la llengua de signes catalana (LSC), ja que es tracta respectivament 

d’un col·lectiu invisibilitzat i una llengua minoritzada. Si algun individu té interès per 

aprendre l’LSC existeixen tot un ventall de recursos d’aprenentatge lexicogràfics, 

didàctics i terminològics que estan a l’abast de la població. No obstant això, la 

comunitat sorda té una cultura que va molt més enllà de tenir una llengua de signes (LS) 

pròpia. 

Després de realitzar una cerca en busca d’algun recurs terminològic que inclogui 

paraules pròpies i identificatives de la cultura de la comunitat sorda, com ara 

‘dactilològic’ o ‘sordesa’, vam comprovar que no n’existeix cap que els inclogui i que, 

si busquem aquestes paraules a diccionaris descriptius, a diccionaris terminològics o al 

diccionari normatiu de la llengua catalana, no les trobem incloses o no trobem les 

definicions adients. Per exemplificar-ho, la segona edició del Diccionari de la Llengua 

Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix a l’entrada 3 ‘llenguatge’ 

com «Expressió del pensament per signes que substitueixen la paraula» i d’exemple «El 

llenguatge del sordmuts». Tant la definició com l’exemple són incorrectes; d’una banda, 

defineixen ‘llenguatge’ amb la idea que les LS no són llengües completes i naturals, 

sinó que deriven de les llengües orals (LO), i, d’altra banda, empren erròniament el 

terme ‘sordmut’ per fer referència a les persones sordes en general. En aquest sentit, 

buscar paraules que tinguin a veure amb la comunitat sorda o la LS als diccionaris 

catalans fomenta encara més els malentesos. Així doncs, els recursos lexicogràfics 

existents en català no són tan sols insuficients per tenir un coneixement mínim sobre 

aquesta comunitat, sinó que la perjudiquen en molts casos. 

Seria molt positiu per a la visibilització de la comunitat sorda que hi hagués disponible 

un recurs terminològic que serveixi per comprendre millor la comunitat i la seva cultura, 

en el qual s’incloguessin paraules que s’emprin diàriament pels usuaris. A més a més, 

amb la creació d’un recurs d’aquest caire, estandarditzaríem un vocabulari que 

facilitaria la redacció, tant escrita com signada, en català i LSC sobre aquest àmbit. De 

la mateixa forma, evitaríem un mal ús de les paraules relacionades amb la sordesa en 

contextos determinats, com podria ser l’ús tan estès de ‘llenguatge de signes*’ en lloc 

de ‘llengua de signes’, o parlar de ‘deficiència’ quan ens referim a la ‘sordesa’. 
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Davant d’aquesta iniciativa, amb el treball de fi de grau ens disposem a elaborar un 

recurs terminològic en català que englobi paraules relacionades amb la comunitat sorda 

i la LS que són necessàries per entendre el funcionament d’ambdues. D’aquesta manera 

pretenem aconseguir que els malentesos i les barreres que existeixen entre la comunitat 

oient sobre la comunitat sorda i la LS disminueixin, tot aportant un recurs útil per 

conèixer de forma general aquesta comunitat i la seva llengua. 

La proposta de diccionari que presentarem és una descripció qualitativa, i no pas 

quantitativa, dels termes més representatius de la comunitat sorda i la LS. Hem intentat 

abraçar totes les denominacions possibles d’acord amb el treball de camp que podem 

desenvolupar en un treball de fi de grau. Així mateix, el diccionari també compta amb 

els equivalents corresponents en anglès, espanyol i LSC. 

En relació amb l’estructura del treball, a continuació detallem una mica els apartats en 

qüestió. Hem inclòs com un annex (Annex B) la nostra proposta de diccionari 

terminològic —amb les denominacions, equivalents en altres llengües i definicions—, i 

al cos del treball, el procés de creació d’aquesta obra terminològica. Hem dividit el 

treball en tres seccions diferents, en la primera presentem una petita introducció a la LS 

i a la comunitat sorda; en la segona, establim el marc teòric relacionat amb la creació 

d’un diccionari terminològic, i en la tercera, expliquem l’elaboració de la nostra 

proposta de diccionari terminològic, juntament amb les reflexions adients. Finalment, 

aportem les conclusions i les hipòtesis que puguin sorgir arran del treball. Sobre la 

bibliografia, hem decidit separar-la en dos grans apartats. D’una banda, atès que són 

fonts de documentació útils per conèixer més la comunitat sorda i la LS, facilitem la 

bibliografia a partir de la qual hem dut a terme el buidatge terminològic, que estarà 

constituïda pels corpus de referència i de buidatge. D’altra banda, de forma separada, 

presentem la bibliografia que hem necessitat per desenvolupar aquest treball. 

Pel que fa a la metodologia, hem realitzat el buidatge terminològic en català de forma 

manual. Per fer-lo, ens hem basat en diferents recursos en línia i en paper de la mateixa 

temàtica: la comunitat sorda i la LS. Els textos que hem utilitzat per dur a terme aquest 

buidatge són guies i manuals sobre l’LSC i un recull d’articles sobre la comunitat sorda 

i la seva llengua. A l’Annex A, presentem una taula amb les paraules extretes dels 

textos, el context en què apareixen i la font corresponent. Per a la selecció de vocabulari 

en els textos esmentats, ens hem basat en les premisses que establirem als apartats del 
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marc teòric i la metodologia. Així mateix, també hem utilitzat la base de dades Factiva 

per establir les freqüències d’ús dels termes, que en l’apartat de metodologia expliquem 

detalladament.  
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2. LA LLENGUA DE SIGNES I LA COMUNITAT SORDA 

2.1. La comunitat sorda 

La sordesa ha estat concebuda durant molts anys únicament com una condició clínica 

per part de la societat en general, però en realitat existeix un col·lectiu amb la seva 

llengua, tradicions i costums, la comunitat sorda. Les persones que formen part 

d’aquesta comunitat consideren que la sordesa no és una malaltia ni una deficiència, 

sinó una diferència (Muñoz, 2010), és a dir, conceben la seva sordesa com una capacitat 

i no com una incapacitat o discapacitat. 

A més, la comunitat sorda no està deslligada de la societat que l’envolta, hi participa i hi 

forma part, tant des del punt de vista cultural com social. Viuen una realitat bilingüe, 

atès que tenen la seva pròpia llengua, la LS, paral·lelament a la de l’indret on viuen, i 

una realitat bicultural, ja que comparteixen uns interessos i tradicions comuns juntament 

amb la cultura que existeix al seu voltant. Cal esmentar que la comunitat sorda no es 

determina de forma geogràfica, com si es tractés d’un estat, sinó per una «experiència 

vital» (Frigola, 2010). 

2.2. La llengua de signes i llengua de signes catalana 

En primer lloc, no existeix la universalitat en les LS. Les LS, igual que passa amb la 

resta de LO, són llengües naturals que no s’han creat de forma artificial. De la mateixa 

forma, tampoc no deriven de les LO (Baker, 2016), tenen la seva pròpia història i 

desenvolupament. A diferència de les orals, que són de modalitat oroauditiva, les 

llengües de signes són de modalitat gestovisual, és a dir, la producció i percepció de la 

llengua es duu a terme a l’espai sígnic (Barberà i Mosella, 2014). 

En concret, a Catalunya les llengües reconegudes són el català, l’espanyol, l’occità i 

l’LSC. Aquesta darrera, l’LSC, té un reconeixement oficial explícit amb la Llei 

17/2010, aprovada el 3 de juny del 2010, que la defineix com «la llengua o sistema  

lingüístic natural de modalitat gestual i visual pròpia de les persones sordes signants de 

Catalunya, que també usen, amb diferents adaptacions segons llur situació sensorial, les 

persones sordcegues». 
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2.3. Malentesos socials i lingüístics 

Com hem esmentat a l’apartat 2.2., la LS es tracta d’una llengua completa i natural que 

no està lligada gramaticalment ni històricament a la LO de l’indret. Existeix el malentès 

que la LS és una representació mitjançant l’alfabet dactilològic del discurs oral. 

L’alfabet dactilològic, però, únicament s’empra per lletrejar explícitament una paraula 

de la LO durant un discurs signat, ja sigui en lletres o en síl·labes (llengua de signes 

japonesa) i per a la inicialització d’alguns pocs signes.  

Un altre malentès molt arrelat a la societat és la concepció de la ‘sordmudesa’ quant a la 

‘sordesa’. La sordmudesa implica que una persona és sorda i té un problema a les cordes 

vocals, i històricament s’ha associat aquest concepte amb les persones sordes, perquè no 

utilitzen les LO. En aquest sentit, és més apropiat el terme ‘sord, -a’ o ‘persona sorda’ 

per designar les persones que formen part de la comunitat sorda i es poden comunicar 

en LS, perquè poden parlar i, en definitiva, no són muts. 

A més, les unitats mínimes de les LS, igual que succeeix en les LO, són els fonemes. 

Encara que el DIEC2 restringeixi ‘fonema’ al so en la seva definició «unitat mínima de 

l’estructura sonora d’una llengua que, sense estar dotada de sentit, produeix, per 

commutació, un canvi de significat en un mot», les llengües de signes tenen unitats 

mínimes que canvien el significat d’un signe, que són els components bàsics del signe. 

Tal com mostra la Gramàtica bàsica LSC (Quer et al., 2005), els mateixos components 

gramaticals identificats per a les LO es troben també a les LS. 
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3. METODOLOGIA 

Per realitzar el diccionari terminològic sobre la LS i la comunitat sorda hem establert 

dos corpus diferents, el de buidatge i el de referència. Per al primer, el corpus de 

buidatge, hem utilitzat obres i manuals especialitzats de la LS i la comunitat sorda en 

català (vegeu l’apartat 7.2). Aquest corpus està dividit en dos subapartats, el ‘Corpus de 

buidatge en català’ (apartat 7.2.1), a partir del qual hem fet la selecció de termes, i el 

‘Corpus de buidatge en les altres llengües de treball’ (apartat 7.2.2), a partir del qual 

hem fet la recerca dels equivalents —en LSC, espanyol i anglès—. Tots aquests 

recursos que formen part del corpus de buidatge són de gèneres diversos i diferents 

autors, i comprenen diccionaris, contes infantils, manuals de pedagogia i aprenentatge, 

articles científics i textos legals. A més, també hem tingut especial cura perquè siguin 

actuals i originals en totes les llengües de treball, per tal de representar correctament 

l’ús i les preferències terminològiques reals de la comunitat sorda. En relació amb el 

corpus de buidatge en català, hem adjudicat una sigla de referència, formada per sis 

lletres, per a cada recurs que utilitzarem i, així, fer més tard referència al context on 

apareix el terme buidat. Aquesta sigla es pot consultar al costat de cada recurs al qual fa 

referència a l’apartat 7.2.1. Un dels recursos especialitzats que hem inclòs tant en el 

corpus de buidatge en català com en el corpus de buidatge en altres llengües de treball 

(per a l’LSC), ha estat la Gramàtica bàsica LSC (Quer et al., 2005), atès que és un 

recurs web que conté textos escrits i vídeos signats. 

Per al segon, el corpus de referència (apartat 7.3), hem seguit la recomanació del 

TERMCAT (2010) i hem utilitzat dues obres lexicogràfiques, la segona edició del 

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) i el Gran 

Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC). Cal dir que generalment als corpus de 

referència s’inclouen obres terminològiques per delimitar els conceptes i establir la 

forma de les denominacions; tot i així, en el nostre corpus de referència, no n’hem pogut 

incloure cap perquè no existeix cap obra terminològica d’aquesta especialització
1
, com 

ja hem esmentat a la introducció. 

Pel que fa a l’elaboració del diccionari terminològic, el mètode que hem seguit per al 

buidatge ha estat completament manual. A partir del corpus de buidatge establert, hem 

extret els termes i els hem introduït després en una taula (vegeu l’annex A), en què 

                                                           
1
 No existeix cap obra terminològica que coneguem, en algun altre idioma pot ser possible que existeixi. 
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s’especifica la denominació, la categoria gramatical, el context i la font corresponent. 

Perquè s’identifiqui més ràpidament el terme dins del context, hem inclòs un asterisc (*) 

al principi i al final de cada denominació. La font, que com ja hem explicat són les 

sigles que fan referència al recurs de l’apartat 7.2.1, mostra la pàgina exacta en què 

apareix el terme. En el cas de la Gramàtica bàsica LSC (Quer et al., 2005), amb les 

sigles FES-GRB, com que és una plataforma en línia, hem especificat els apartats que 

redirigeixen al context. A continuació, la figura 1 mostra els apartats indexats de la 

gramàtica bàsica. 

Figura 1. Portal de la Llengua de Signes Catalana (Quer et al., 2005) 

Quant a la selecció de termes, ens hem basat principalment en el criteri semàntic, és a 

dir, en el nostre coneixement sobre l’àmbit específic i la terminologia, tot 

individualitzant un per un els conceptes i establint les relacions jeràrquiques i 

sinonímiques corresponents entre les denominacions. Per a les relacions jeràrquiques i 

sinonímiques i per plasmar la freqüència dels termes, hem emprat la base de dades 

Factiva
2
, que permet l’accés a diaris internacionals i locals, publicacions periòdiques i 

altres recursos en 20 llengües. Per a la cerca que hem fet en aquest treball hem posat el 

filtre de ‘català’ i ens hem basat, si no diem el contrari, en el període de temps de vuit 

mesos, entre l’1 de març de 2017 i el 30 de novembre de 2017. Per a les definicions 

l’emprem en casos puntuals per explicar de forma objectiva l’ús incorrecte d’alguns 

termes per part de la societat. 

                                                           
2
 Es pot accedir a aquesta base de dades mitjançant aquest enllaç: https://global-factiva-com.sare.upf.edu  

https://global-factiva-com.sare.upf.edu/sb/default.aspx?lnep=hp
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Volem destacar que hem hagut d’adaptar-nos a les restriccions d’espai del treball de fi 

de grau i, per aquest motiu, únicament hem escollit aquelles denominacions principals i 

prou representatives sobre la LS i la comunitat sorda, tot excloent termes com 

‘hipoacúsia’ o ‘profund’. En altres paraules, tal com hem esmentat a la introducció, 

aquest diccionari terminològic és un treball qualitatiu i no quantitatiu, tot tractant-se 

d’un tast de la comunitat sorda que serveix com a base per entendre’n els aspectes 

bàsics. Sobre la selecció de termes és convenient dir que hem escollit alguns, com ara 

‘sordmut’ i ‘llenguatge’, que estan relacionats amb la LS i la comunitat sorda de forma 

genèrica i incorrecta, però que és adequat incloure’ls al nostre diccionari amb les 

definicions corresponents per tal de disminuir malentesos i estereotips (vegeu la 

definició del DIEC2 ‘llenguatge’ presentada a la introducció). De fet, que haguem 

inclòs termes com aquests, no significa que siguin propis de la comunitat sorda, sinó 

que s’empren incorrectament en la comunitat oient i afecta negativament la visió i 

concepció que existeix sobre la sordesa i la comunitat sorda. 

Posteriorment, tot ajudant-nos del corpus de referència, detallat anteriorment, hem 

redactat les definicions de les denominacions i, a partir del corpus de buidatge, també 

presentat en aquest apartat, proposem equivalents en català, LSC, espanyol i anglès. Cal 

destacar que per a la redacció de definicions hem emprat manuals i recursos 

especialitzats d’altres llengües que es poden consultar a l’apartat 7.1 ‘Bibliografia 

general per al treball’. 
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4. MARC TEÒRIC 

4.1. Diccionari terminològic 

Seguint la distinció del TERMCAT (2010) podem classificar els diccionaris en tres grans 

grups, els diccionaris lexicogràfics, els diccionaris enciclopèdics i els diccionaris 

terminològics. A grans trets, els lexicogràfics tenen una orientació semasiològica —de 

la forma de la paraula al significat— i inclouen mots de l’ús general d’una llengua; els 

enciclopèdics tenen una orientació onomasiològica —la base és el coneixement— i 

recullen de forma àmplia el coneixement sobre un tema a partir de paraules clau, i els 

terminològics comprenen característiques d’ambdós. D’una banda, els terminològics 

tenen una orientació onomasiològica, com els enciclopèdics, però, únicament recullen la 

informació necessària per definir un concepte i contraposar-lo en un altre, com els 

lexicogràfics.  

Així mateix, una característica important que diferencia un diccionari terminològic 

d’una altra tipologia de diccionari és la selecció de denominacions que s’hi inclouen, en 

altres paraules, els criteris de caràcter macroestructural (Rafel, 2005) o els criteris de 

selecció dels elements lèxics (Zgusta, 1971). Relacionat amb els criteris de selecció, els 

conceptes que inclou el diccionari terminològic estan «interrelacionats lògicament i 

ontològicament i el conjunt constitueix el sistema conceptual d’una disciplina o activitat 

especialitzada» (Cabré, 1992:81). 

Cabré (1992) diferencia el treball en terminografia i en lexicografia partint dels 

processos semasiològic i onomasiològic. En el primer, el diccionari de lèxic general es 

duu a terme a partir d’una sèrie de paraules que formen les entrades del diccionari, que 

posteriorment el lexicògraf definirà, «es passa de la forma al significat» (Cabré, 

1992:81). En el segon, en canvi, el terminòleg parteix d’una llista de conceptes que ja 

compten amb una estructura lògica i ontològica, i ha d’atribuir una denominació a cada 

concepte.   

 

 

  

 

  

Figura 2. El procés de treball en terminografia (Cabré, 1992:81) 
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4.2. Creació d’un diccionari terminològic 

Com hem esmentat anteriorment, la finalitat d’aquest treball és crear un diccionari 

terminològic sobre la comunitat sorda i la LS, per la qual cosa necessitem tenir un 

coneixement previ sobre el procés de creació d’una obra terminològica i determinar els 

criteris amb què ens basarem per realitzar el buidatge de termes corresponent. Per fer-

ho, hem establert les nostres bases a partir de la metodologia del TERMCAT, ja que és el 

centre de terminologia de referència de la llengua catalana que participa, juntament amb 

l’Institut d’Estudis Catalans, en la normalització terminològica del català. Les obres que 

hem tingut en compte per al nostre diccionari són El diccionari terminològic (2010), 

que hem utilitzat per determinar els criteris del nostre buidatge terminològic, i La 

definició terminològica (2009), que hem fet servir per a la redacció de les definicions. A 

continuació, proporcionem un resum d’aquests llibres, que hem adaptat a les necessitats 

del treball, tot aportant els punts clau d’altres obres. 

4.2.1. Buidatges terminològics 

El diccionari terminològic (2010) presenta, a grans trets, què és un diccionari 

terminològic, diferenciant-lo d’altres, i tot el seu procés de creació. En el resum 

d’aquesta obra, ens basarem en l’apartat 4, que tracta l’extracció i compleció de les 

dades per crear el diccionari, abordant tot el procés de constitució del corpus, buidatge 

de termes, revisió posterior i compleció de la informació introduïda. 

Per començar, respecte a la constitució del corpus, el TERMCAT (2010) explica que cal 

establir-ne dos de diferents, el corpus de buidatge, que servirà per formar el llistat de 

termes que formaran part del diccionari, i el corpus de referència, que servirà per assistir 

a la compleció dels termes en el buidatge. Aquests corpus han de comprendre tres tipus 

de recursos; per una part, per al corpus de buidatge es necessiten obres especialitzades o 

manuals, i, per una altra, per al corpus de referència es necessiten obres 

terminològiques, d’un àmbit especialitzat que tinguin una disposició semblant a un 

diccionari, i obres lexicogràfiques, que comprenen els diccionaris de llengua general.  

El centre remarca que és molt important que els textos i obres que conformin el corpus 

de buidatge siguin «vigents, amb autoritat reconeguda, metodològicament rigoroses i 

terminològicament coherents» (TERMCAT, 2010:231). De la mateixa manera, les obres 

que conformin el corpus de referència també han de ser vigents i actualitzades, i, 
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preferiblement, les últimes edicions, en què si el buidatge terminològic fos en català, 

l’obra lexicogràfica sigui el DIEC2 o, depenent de la naturalesa del diccionari 

terminològic que es volgués fer, el GDLC o el GD62. També recomana que les obres 

especialitzades, és a dir, les que formen el corpus de buidatge, siguin de totes les 

llengües de treball (incloent les llengües d’equivalència), i que siguin obres originals 

perquè s’hi determini l’ús real i les denominacions originals.  

En relació amb la presentació del llistat del corpus, s’ha de presentar com si es tractés 

d’una bibliografia, en què s’inclouen tots els textos que es preveu utilitzar, encara que 

finalment no s’utilitzin. En aquest sentit, aconsella que les obres especialitzades o 

manuals i les obres terminològiques les faciliti un expert sobre l’àmbit. 

Un cop s’ha determinat el corpus de buidatge, es comença a fer l’extracció de termes 

corresponent. Com bé diu el nom, el buidatge consisteix a trobar en els textos 

especialitzats del corpus les denominacions corresponents de l’àmbit. Aquest buidatge 

es pot dur a terme de dues formes, amb un buidatge automàtic o manualment. En el 

buidatge manual, el TERMCAT (2010) introdueix el concepte ‘orientació 

onomasiològica’
3
, a partir del qual el terminòleg busca les denominacions en totes les 

llengües del mateix concepte gràcies al seu coneixement de la semàntica de les paraules. 

Aquesta orientació és molt difícil que s’apliqui en un buidatge automàtic i es necessita 

preferiblement una correcció i revisió humana posterior. L’orientació onomasiològica 

també implica que durant el buidatge el terminòleg individualitzi els conceptes, amb 

l’objectiu d’assignar-los la denominació pertinent, tot establint les relacions 

jeràrquiques corresponents. 

Hi ha quatre tipus de criteris que es poden seguir per dur a terme el buidatge: els criteris 

formals, els criteris estadístics, els criteris textuals i els criteris semàntics. Els primers, 

els criteris formals, es basen en el fet que certes categories lèxiques i estructures 

sintàctiques solen ser termes i, per tant, abans del buidatge s’haurien de determinar 

quines són per buscar-les en els textos especialitzats del corpus i ja marcar-les com a 

tals. Els segons, els criteris estadístics, es basen, com diu el nom, en estadística, és a dir, 

se seleccionen automàticament combinacions lèxiques o mots que apareixen més 

freqüentment en un mateix text, tot tenint en compte les variacions flexives. Els tercers, 

els criteris textuals, es basen en la tipografia i la forma en què els mots apareixen al text, 
                                                           
3
 Tal com hem explicar a l’apartat 4.1, el concepte ‘orientació onomasiològica’ fa referència al procés que 

es duu a terme en un treball terminològic, en què la base és el coneixement.  
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si, per exemple, apareixen en negreta, majúscules o en les il·lustracions és molt possible 

que siguin termes; tot i així, cal dir que aquest tipus de criteri necessita comptar amb un 

criteri complementari. Els quarts, els criteris semàntics, es basen en el coneixement 

sobre l’àmbit específic i la terminologia, és a dir, en l’orientació onomasiològica 

esmentada anteriorment, en què el paper del terminòleg és fonamental.  

D’una banda, en els tres primers criteris —els formals, estadístics i textuals—, 

apareixen tres inconvenients que tal tenir en compte: els límits de les denominacions, el 

grau d’especialització i la exhaustivitat del buidatge. D’altra banda, en els criteris 

semàntics, el TERMCAT (2010) ofereix unes proves a partir de les quals es pot 

comprovar si el mot en qüestió es tracta d’un terme. La primera consisteix a observar la 

transparència lèxica, és a dir, si a partir dels mots amb què està format se’n podria 

extraure el significat especialitzat. En cas que el mot en qüestió no fos prou transparent, 

es tractaria d’un terme. La segona consisteix a comprovar si es pot introduir algun 

complement enmig, si la construcció feta no tingués sentit, es tractaria també d’un 

terme. La tercera, per la seva banda, consisteix a comprovar si el mot està format per 

una denominació que es troba en una posició jeràrquica superior o inferior. En aquest 

cas, el TERMCAT (2010) ens proporciona els exemples ‘aurícula’ i ‘aurícula dreta’. 

Finalment, la quarta es basa en comprovar si el terme es pot designar d’una altra manera 

amb una única paraula; per exemple, si es tractés d’una denominació sintagmàtica, 

caldria buscar una denominació sinònima, tant en la llengua original com en una de les 

d’equivalència, que signifiqués el mateix.  

Pel que fa a la revisió posterior del buidatge, el centre destaca la importància d’aquest 

procés. En primer lloc, cal assegurar-se que la informació inclosa en el buidatge es pot 

trobar en el corpus de buidatge; en segon lloc, que no hi hagi ninguna contradicció en 

les dades introduïdes; en tercer lloc, que cada terme correspon a un concepte diferent; 

en quart lloc, determinar les relacions entre denominacions —jerarquia genèrica, 

partitiva o relació d’associació—, i, en cinquè lloc, establir les relacions entre les 

denominacions i trobar la informació que faci falta a les dades.  

Amb referència a aquesta última afirmació, convé afegir que en alguns casos més d’un 

terme serveix per denominar un sol concepte especialitzat, amb la qual cosa el 

terminòleg ha de seleccionar-ne una, tot descartant-ne les altres o establint una relació 

jeràrquica d’ús i prioritat (Cabré, 1992). 
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L’últim pas que presenta El diccionari terminològic (2010) és la compleció de dades, 

que consisteix a assegurar-se que el buidatge s’ha realitzat utilitzant un corpus de 

buidatge prou representatiu de l’àmbit d’especialització; la compleció de dades del 

buidatge amb textos no especialitzats, i la revisió, en última instància, amb especialistes 

de l’àmbit en qüestió, la fiabilitat general de les dades introduïdes. En aquest pas, es duu 

a terme la redacció de les definicions i la contrastació de totes les dades amb obres 

lexicogràfiques. Així doncs, el buidatge s’ha de comparar amb els diccionaris 

lexicogràfics de referència que s’hagin determinat anteriorment, però sempre tenint en 

compte que s’ha de donar més importància als textos especialitzats buidats; atès que 

l’objectiu d’un diccionari terminològic és principalment recollir els termes utilitzats en 

algun àmbit d’especialitat. 

4.2.2. Definicions terminològiques 

La segona obra, La definició terminològica (2009), explica què és una definició 

terminològica, tot establint els tipus que hi ha, les seves característiques i els passos a 

seguir per redactar-la. En aquest treball ens centrem a l’apartat 7 de l’obra, en què 

s’expliquen de forma concisa els trets principals d’una definició terminològica. Cal 

esmentar, però, que al llarg d’aquest apartat també inclourem informació d’altres autors 

i apunts que apareixen en altres capítols del llibre per fer-hi aclariments. 

D’entrada, és molt important estructurar el camp conceptual dels termes, és a dir, 

establir l’àrea temàtica per classificar les denominacions. S’ha de formar un arbre de 

relacions hiperonímiques en què els termes bàsics inicials es divideixen i subdivideixen 

segons la relació jeràrquica i semàntica. És imprescindible, en aquest sentit, que tots els 

termes que comparteixen un mateix arbre hiperonímic comparteixin la mateixa 

categoria gramatical. En general, estructurar el camp conceptual serveix per classificar 

de més generals a més específics els termes, per a, d’aquesta manera, conèixer quins 

termes engloben altres termes i la relació de dependència semàntica. Així, es poden 

definir les denominacions correctament pel que fa a la semàntica. 

Un cop establert el camp conceptual dels termes, es pot començar a redactar la 

definició. Una definició terminològica ha d’estar formada per una sola frase, que 

comenci en lletra majúscula i acabi en un punt final. Així doncs, les pauses fortes i 

incisos —els punts, dos punts, punts i coma, guions i parèntesis— s’han d’evitar. En 
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aquest sentit, però, sí que es permet emprar el punt i coma si substitueix una coma, per 

la llargada o l’estructura sintàctica de la frase.  

Com hem explicat a l’apartat 4.2.1, a diferència de la definició enciclopèdica, la 

terminològica únicament ha de recollir les característiques essencials de la denominació, 

i, a diferència de la lexicogràfica, s’ha de delimitar el terme a una àrea temàtica i 

diferenciar-lo dels altres termes. Així doncs, la terminològica és més breu que 

l’enciclopèdia, però més específica que la lexicogràfica. No obstant això, si s’ha 

d’incloure informació més aviat enciclopèdica, cal redactar la definició en primer lloc 

per a un diccionari terminològic i, després, afegir la informació enciclopèdica, tot 

separant-la clarament de la definició primera. 

Tanmateix, la definició que es redacta ha d’aportar un únic concepte, el del terme que es 

defineix. No es permet, per tant, que la definició terminològica englobi dos conceptes 

nous alhora o que alguna nota aporti un concepte nou a partir de la definició del mateix 

terme. En cas que en la definició aparegui un altre terme, sempre s’ha de citar la 

denominació principal, i en cas que siguin diverses denominacions, citar la primera en 

ordre alfabètic. Relacionat amb això, una definició terminològica tampoc no pot 

contenir la denominació que s’està explicant, tot i que sí que és admissible emprar un 

homònim del terme, encara que sigui molt pròxim.  

La relació sinonímica que hi pugui haver entre les denominacions que es defineixen 

s’ha d’establir en una sola definició, tot englobant tots els sinònims com a 

denominacions diferents d’un mateix terme. D’acord amb aquesta relació, s’ha de 

determinar si hi ha jerarquia entre aquests sinònims, ja sigui per temàtica, registre o ús, 

entre altres.  

Idealment, en la redacció d’una definició d’aquest tipus hi ha un element definidor, és a 

dir, un nucli semàntic del terme que el caracteritza de forma general, seguit d’una sèrie 

de trets característics; com per exemple ‘cadira de braços’ per a ‘butaca’. Aquest nucli 

semàntic, el definidor ‘cadira de braços’, hauria de ser preferiblement de la mateixa 

categoria sintàctica que el terme, sobretot quan les denominacions són verbs o 

substantius. Val a dir que cada concepte ha de ser assignat a un sol terme del camp 

conceptual que s’estableixi. Generalment, quan el definidor d’un sol terme són dues 

paraules, en lloc d’un sol terme en dos definidors s’hauria de sospesar la possibilitat 

d’establir dos termes diferents, ja que possiblement no s’hagin expressat correctament al 
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camp conceptual. Els trets característics que acompanyen el definidor han de seguir un 

ordre semàntic determinat o, en altres paraules, primer han d’aparèixer els trets 

intrínsecs, aquells que aporten una descripció de la denominació, i després els 

extrínsecs, aquells que defineixen el terme d’acord amb el context. En el cas de les 

definicions lexicogràfiques, Rafel (2005) també parla sobre el concepte ‘definidor’ i 

aconsella que el mot principal —el descriptor o nucli semàntic— coincideixi amb 

l’hiperònim immediat del mot definit. 

Pel que fa a l’estil, s’ha d’emprar sempre l’article indefinit i únicament l’article definit 

en conceptes que ja s’han esmentat en la definició o si la denominació fa referència a 

una part d’un conjunt que també hi apareix. 

El TERMCAT (2009) recomana que preferentment s’escriguin definicions parafràstiques, 

que «presenten equivalència semàntica i equivalència sintàctica amb el definit» 

(TERMCAT, 2009:208), tot i que en alguns casos es puguin emprar les definicions 

metalingüístiques «que presenten equivalència semàntica, però no equivalència 

sintàctica» (TERMCAT, 2009:209) i les definicions ostensives «que no presenten ni 

equivalència semàntica ni equivalència sintàctica» (TERMCAT, 2009:210). En altres 

paraules, la definició parafràstica implica que es pugi emprar directament aquesta 

definició en un text, substituint-hi el terme per la definició sense que afecti el conjunt 

del discurs escrit; la metalingüística, però, s’ha de reservar per definir elements de la 

llengua, com ara adverbis o preposicions, tot i que són categories que poc freqüentment 

s’inclouen en un treball terminològic, i la ostensiva es fa servir majoritàriament per 

presentar una definició parafràstica, ja sigui per la complexitat del terme o perquè s’hi 

inclouen diferents elements. Per exemplificar-ho, el centre presenta per a una definició 

parafràstica «art de dissenyar i confeccionar peces de roba de gran qualitat i exclusives 

per a cada client» quant a ‘alta costura’, per a una definició metalingüística «expressió 

amb què el servidor indica que es disposa a fer el servei» quant a ‘va de bo!’, i per a una 

ostensiva «portal gran d’una església», adjuntada amb una fotografia, quant a 

‘portalada’. 

La prova de substitució, que s’ha explicat juntament amb les definicions parafràstiques, 

consisteix a comprovar que la definició sigui intercanviable en un text pel terme que es 

defineix. D’aquesta manera, s’evita incloure informació irrellevant o complements que 

no són necessaris en una definició terminològica. 
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Dos conceptes que s’han de tenir en compte a l’hora de redactar una definició 

terminològica són la circularitat i la redundància. En la circularitat, les definicions de 

dos o més termes no poden contenir els termes respectius, de manera que es necessiti 

llegir totes les definicions sense poder treure el sentit clarament d’una denominació. 

S’ha de definir de manera independent un terme sense recórrer a altres termes, és a dir, 

reflectir el seu significat paral·lelament a les definicions d’altres termes. En la 

redundància, s’ha d’evitar escriure una definició amb trets que ja es troben inclosos 

semànticament en la denominació, trets que s’hereten a partir d’un terme ja definit. 

Aquests trets repetits no aporten informació, sinó que dificulten la comparació entre 

cohipònims i no es pot realitzar la prova de substitució correctament. En aquests dos 

casos, en la circularitat i la redundància, s’ha de tenir en compte l’arbre del camp 

conceptual per veure els elements que depenen dels termes i els nivells més immediats o 

més allunyats. 

En última instància, de forma paral·lela a totes les recomanacions exposades, una 

definició tampoc «no pot contenir observacions lingüístiques directes ni preferències 

individuals o culturals de l’autor» (TERMCAT, 2009:222). 
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5. ELABORACIÓ DEL DICCIONARI TERMINOLÒGIC 

En aquesta secció expliquem el procediment de la creació de la nostra proposta de 

diccionari terminològic
4
 i presentem els resultats finals. Per fer-ho, hem dividit l’apartat 

en dues parts, en la primera mostrem els resultats del buidatge i en la segona, les 

reflexions i el procés de creació de les definicions. 

5.1. Resultats del buidatge 

El buidatge, com ja hem esmentat a l’apartat de metodologia, l’hem dut a terme de 

forma manual, a partir del corpus de buidatge (apartat 7.2). La taula de buidatge, en què 

facilitem les denominacions i els contextos d’on les hem extret, es pot consultar a 

l’annex A. 

L’objectiu d’aquest primer apartat de l’elaboració del diccionari és explicar aspectes 

específics del procés de buidatge dels termes que finalment hem seleccionat dels textos, 

juntament amb el camp semàntic al qual pertanyen i les possibles relacions 

sinonímiques que puguin tenir segons la seva relació jeràrquica i semàntica. Per establir 

les relacions sinonímiques hem tingut en compte el nostre coneixement sobre l’àmbit i 

la base de dades Factiva, amb la qual podem constatar objectivament l’estadística d’ús. 

A més, també esmentem quins termes han quedat exclosos i per què.  

Per començar, com que hem dut a terme el buidatge de forma manual, hem tingut 

dificultats a l’hora de definir el grau d’especialització d’alguns termes i d’establir els 

límits de les denominacions. Pel que fa a la dificultat amb el grau d’especialització, si la 

paraula en qüestió és prou transparent per entendre el significat a partir del context 

(vegeu l’apartat 4.2.1), no se’l defineix com un terme (TERMCAT, 2010). Tot i així, en 

casos com ‘accessibilitat’, ‘inclusió’ o ‘interpretar’, la relació que s’estableix amb la 

comunitat sorda o la LS no es copsa en les definicions lexicogràfiques generals i, per 

això, a partir del criteri semàntic hem seleccionat mots que apareixen definits en obres 

lexicogràfiques. Consegüentment, en els resultats del buidatge s’observen mots ja 

inclosos en les obres del corpus de referència
5
. Quant als límits de les denominacions, 

ens vam plantejar buidar dels textos els termes ‘comunitat oient’, ‘escola inclusiva’ i 

‘sistema oralista’, perquè eren unitats lèxiques que molt sovint apareixien juntes. Vam 

                                                           
4
 El diccionari es pot consultar a l’annex B. 

5
 A l’apartat següent expliquem que partim de la definició original de les obres del corpus de referència, 

però la modifiquem i ampliem perquè no està prou desenvolupada o ben relacionada amb la comunitat 

sorda. 
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desestimar la possibilitat d’incloure’ls seguint una orientació onomasiològica i a partir 

del nostre coneixement de la comunitat sorda. En ‘comunitat oient’, ‘escola inclusiva’ i 

‘sistema oralista’, únicament vam seleccionar i buidar els adjectius ‘oient’, inclusiu-va’ 

i ‘oralista’; atès que poden modificar altres mots, com per exemple ‘societat oralista’, es 

pot introduir un complement enmig, com ara ‘escola molt inclusiva’, i, per tant, en cap 

cas no són construccions terminològiques fixades.  

A continuació, mostrem els camps semàntics als quals pertanyen els termes perquè 

l’anàlisi dels resultats del buidatge sigui més visible. En el següent apartat, utilitzem 

aquesta classificació per camp semàntic per reflexionar sobre les definicions i explicar-

ne el procés de creació. 

 

  

Comunitat sorda Llengua i gramàtica Traducció i interpretació 

1. accessibilitat n f 

2. biculturalisme n m 

3. bilingüisme n m 

4. catalanosignant n m i f 

5. comunitat signant n f 

6. comunitat sorda n f 

7. cultura sorda n f 

8. discapacitat n f 

9. inclusió n f 

10. inclusiu, -va adj 

11. integració n f 

12. oïdor, -a n m i f 

13. oïdor, -a adj 

14. oient n m i f 

15. oient adj 

16. oralista n m i f 

17. oralista adj 

18. parlant n m i f 

19. signant n m i f 

20. sord, -a n m i f 

21. sord, -a adj 

22. sordcec, -ga adj 

23. sordesa n f 

24. sordmut, -da n m i f 

25. sordmut, -da adj 

26. usuari, -a n m i f 

1. alfabet dactilològic n m 

2. bimodal n m 

3. bimodal adj 

4. intermodal adj 

5. lectura labial n f 

6. llengua n f 

7. llengua de signes n f 

8. llengua de signes catalana n f 

9. llengua minoritària n f 

10. llengua natural n f 

11. llengua oral n f 

12. llenguatge n m 

13. lloc d’articulació n m 

14. mà activa n f 

15. mà dominant n f 

16. mà no dominant n f 

17. mà passiva n f 

18. català signat n m 

19. classificador n m 

20. configuració n f 

21. dactilologia n f 

22. dactilològic n m 

23. espai sígnic n m 

24. normalitzar v tr 

25. modalitat n f 

26. moviment n m 

27. orientació n f 

28. signar v tr 

29. signat, -ada adj 

30. signe n m 

31. signe bimanual n m 

32. signe monomanual n m 

33. signom n m 

34. vocalització n f 

1. guia intèrpret n m i f 

2. intèrpret n m i f 

3. interpretació n f 

4. interpretar v tr 

5. traducció n f 

6. traduir v tr 

7. transcriure v tr 

Taula 1. Termes del diccionari classificats per camp semàntic 
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Pel que fa als resultats finals del buidatge, la nostra intenció principal era crear un 

diccionari que facilités conèixer la comunitat sorda i fer disminuir molts malentesos. 

Així doncs, com era d’esperar, els dos grans camps semàntics que es creen són 

‘comunitat sorda’ i ‘llengua i gramàtica’. El tercer camp semàntic, tot i que més reduït, 

és ‘traducció i interpretació’. En relació amb el camp ‘comunitat sorda’, inicialment 

vam fer un llistat de termes que hauria d’incloure el diccionari terminològic, que són 

‘deficiència’, ‘diferència’, ‘hipoacúsic, -a’, ‘malaltia’, ‘oralisme’ i ‘sordcec, -ga’ usats 

com a substantius. Això no obstant, vam decidir excloure’ls del diccionari per diversos 

motius. Vam excloure el mot ‘deficiència’ perquè en els textos del nostre corpus de 

buidatge no fan en cap cas referència a la sordesa com una ‘deficiència’, sinó tot el 

contrari, parlen de ‘diferència’ en els àmbits culturals i comunicatius. Així doncs, no 

hem considerat pertinent definir el mot ‘diferència’ en un diccionari terminològic, ja 

que en qualsevol diccionari lexicogràfic apareixeria ben definit i no té cap 

especialització en la comunitat sorda. Pels mateixos motius que hem exclòs el mot 

‘deficiència’ també hem exclòs ‘malaltia’. El terme ‘hipoacúsic, -a’, en canvi, sí que es 

tracta d’un terme especialitzat sobre la comunitat sorda, atès que fa referència al grau i 

tipus de sordesa d’una persona sorda. Tot i així, encara que l’haguem trobat en molts 

textos del corpus de buidatge, hem decidit excloure’l del diccionari perquè si l’incloíem, 

també havíem d’incloure termes relacionats amb el grau de la sordesa, com ara ‘sord 

profund’, i les restriccions d’espai d’aquest treball no ens ho permetien. En última 

instància, en els textos, ‘oralisme’ i ‘sordcec, -ga’ no apareixien com a substantius, sinó 

com a adjectius, i ja ho vam donar per vàlid pel caire del diccionari. Pel que fa al camp 

‘traducció i interpretació’ també consideràvem pertinent incloure ‘mediació’ i 

‘mediador’ per distingir aquesta disciplina i professió de la traducció i la interpretació. 

No obstant això, avui dia encara es tracta d’un ofici poc definit i les seves funcions 

entren en tensió amb el rol de l’intèrpret. 

Els termes del camp semàntic de la comunitat sorda que hem buidat i finalment inclòs al 

diccionari són 26 en total, dels quals 10 són formes possibles de denominar una persona 

sorda. Hem inclòs totes les formes de denominar una persona sorda que ens han 

aparegut al corpus de buidatge, però a partir de les freqüències i el coneixement de la 

comunitat sorda hem establert la relació de jerarquia i la relació sinonímica posterior.  
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En aquest sentit, per denominar una persona sorda tenim ‘catalanosignant’
6
 [n m i f], 

que és un terme format per composició a partir de ‘català’ i ‘signant’. El terme ‘signant’ 

[n m i f], degut a la seva especialització, està inclòs al diccionari terminològic que hem 

dut a terme, però ‘català’, no, atès que no és un terme especialitzat, sinó que acompanya 

el terme especialitzat a partir del qual es crea el nou, ‘catalanosignant’. A més a més, 

també tenim el terme ‘oralista’ emprat tant en forma d’adjectiu com de substantiu, que 

prové del mot ‘oralisme’, que no apareix, però, en cap moment en els textos del corpus 

de buidatge i, per tant, no hem inclòs en el diccionari terminològic. Així mateix, hem 

buidat el terme ‘sord, -a’ com a substantiu, i ‘sord, -a’ com a adjectiu, que generalment 

va acompanyat per ‘persona’; ‘signant’ i ‘usuari, -a’ com a substantius; ‘sordcec, -ga’ 

com a adjectiu, que també va generalment acompanyat per ‘persona’, i ‘sordmut, -da’ 

tant en adjectiu com en substantiu, mot que és emprat de forma incorrecta i que 

comentarem a l’apartat 5.2.1, juntament amb tots els termes esmentats per a la creació 

de definicions.  

La relació sinonímica de les denominacions de les persones sordes ha partit de la base 

del terme ‘sord’
7
, que es tracta del genèric neutre que hem establert com a definidor i 

pot emprar-se tant com adjectiu i substantiu, i de les definicions que hem delimitat en el 

següent apartat; ja que no es pot emprar indistintament ‘oralista’ o ‘signant’ per ‘sord’. 

Respecte a ‘comunitat sorda’ [n f]  i ‘comunitat signant’ [n f]  establim una relació 

sinonímica, essent ‘comunitat sorda’ el terme que més s’empra que dona per entès que 

es tracta d’una ‘comunitat signant’. A la base de dades Factiva trobem 7 casos de 

‘comunitat sorda’,  mentre que no n’hi ha cap en el cas de ‘comunitat signant’. Així 

doncs, podem tractar ambdós termes com a sinònims, amb ‘comunitat sorda’ com a 

terme dominant per l’ús. Al diccionari, però, aquesta relació sinonímica i jeràrquica no 

la podrem plasmar en la mateixa entrada, atès que per motius de semàntica no tenen una 

relació sinonímica completa. 

Per denominar les persones que no són sordes, trobem els termes ‘oient’, ‘oïdor’ i 

‘parlant’ com a substantius i ‘oient’ i ‘oïdor’ com a adjectius, que apareixen 

generalment acompanyats per ‘persona’. A diferència de la denominació de les persones 

sordes, en aquest cas es pot emprar indistintament ‘oient’, ‘oïdor’ i ‘parlant’ quan es vol 

                                                           
6
 El terme ‘catalanosignant’ s’utilitza poc, segurament perquè pot induir a pensar erròniament que hi ha 

una relacioó entre l’LSC i el català oral. 
7
 A l’apartat 5.2.1 s’expliquen les diferències semàntiques i l’ús històric dels termes per denominar una 

persona sorda i el motiu pel qual hem establert ‘sord’ com a terme principal. 
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fer referència a una persona que hi sent. Tot i així, per freqüència s’empra més el terme 

‘oient’ que ‘oïdor’ i ‘parlant’, i entre ‘oïdor’ i ‘parlant’ s’empra més ‘oïdor’. El terme 

‘oïdor’ és un terme obsolet que s’emprava antigament, tot i que avui dia en menor 

freqüència també s’empra; en canvi, ‘parlant’ és una traducció directa de l’anglès que es 

fa servir encara menys que ‘oïdor’. Per ordre de jerarquia sinonímica trobem ‘oient’ 

com a genèric, ja sigui usat com a adjectiu o substantiu, seguit del terme ‘oïdor’ i, per 

últim, ‘parlant’. Cal esmentar que alguns grups d’intèrprets d’LSC fa uns anys feien la 

distinció entre ‘oient’ i ‘oïdor’, en què el primer feia referència a una persona que 

escolta algun mitjà de comunicació, com ara la ràdio, i el segon, a les persones amb 

capacitat auditiva
8
. Com que no hi ha hagut cap recerca terminològica ni lexicogràfica 

d’aquest àmbit, nosaltres els establim com a sinònims i, d’acord amb la freqüència 

d’aparició en el corpus de buidatge, establim ‘oient’ com a definidor jeràrquic. 

En total, els termes inclosos a l’apartat de la gramàtica i la llengua han estat 34. Al 

buidatge vam agrupar termes que són propis de la LS, com per exemple ‘espai sígnic’ [n 

m] o ‘lloc d’articulació’ [n m], però també termes que engloben qualsevol llengua, ja 

sigui oral o de signes, com ara ‘llengua natural’ [n f], perquè als diccionaris normatius 

lexicogràfics les definicions delimiten únicament les LO i deixen en segon pla les LS. 

En aquest cas, les relacions sinonímiques que poden donar-se es troben entre els 

substantius ‘mà dominant’ i ‘mà activa’, i ‘mà no dominant’ i ‘mà passiva’. Com en el 

cas de la distinció entre ‘oient’ i ‘oïdor’, ‘mà activa’ s’empra més freqüentment que ‘mà 

dominant’, així com ‘mà passiva’ s’empra més que ‘mà no dominant’. En el cas de les 

denominacions que fan referència a la LS, trobem hiperònims que delimitem i definim 

de forma que no se les exclogui. Hi ha altres relacions semàntiques entre termes, com 

per exemple ‘signe bimanual’ [n m] i ‘signe monomanual’ [n m], que tractem a l’apartat 

5.2.2. 

Els termes de traducció i interpretació que hem inclòs han estat 7. Aquests termes 

inclouen les disciplines, activitats i professions que estan relacionades amb la LS, però 

les definicions corresponents que apareixen en els diccionaris no especialitzats es 

delimiten únicament a les LO. A més, també volíem incloure la figura del mediador, 

però com ja hem explicat anteriorment, la vam excloure. En aquest camp, a diferència 

dels altres, no hi ha cap relació sinonímica.  

                                                           
8
 No existeix cap constància per escrit d’aquesta informació, ho expliquem a partir del nostre 

coneixement i experiència en l’àmbit d’interpretació de l’LSC. 
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5.2. Reflexions i procés de creació de les definicions del diccionari 

A partir del corpus de referència, el DIEC2 i el GDLC, hem redactat les definicions. El 

corpus de referència ens ha servit per establir en alguns termes les bases de les 

definicions, però per redactar-les hem utilitzat obres especialitzades d’altres llengües 

que no formen part d’aquest corpus, que hem fet servir per establir els equivalents en 

altres llengües (vegeu l’apartat 7.2.2 ‘Corpus de buidatge en les altres llengües de 

treball’). 

Pel que fa a la redacció de les definicions, hem seguit les premisses del TERMCAT a La 

definició terminològica (2009) i altres autors, especificades a l’apartat 4.2.2. A grans 

trets, hem evitat la redundància i la circularitat, és a dir, hem tractat que la definició 

terminològica sigui concisa i que no englobi dos conceptes nous alhora. Hi ha un cas, 

però, en què l’adjectiu fa referència directa al substantiu (vegeu a l’Annex B l’entrada 

‘bimodal’ [adj] en què fem referència a l’entrada ‘bimodal’ [n m]). A la definició no 

podíem parafrasejar-ne el significat i amb una nota hem especificat la informació 

necessària per entendre el terme. A més a més, com que no hi ha terminologia 

formalitzada sobre la comunitat sorda i la LS, en moltes de les definicions incloem 

termes que definim en el diccionari, com per exemple ‘sord’ o ‘signe’, però que creiem 

suficientment transparents per no haver d’escriure una nota a cada entrada. 

També hem tingut especial cura amb la relació sinonímica, ja explicada a l’apartat 5.1, i 

hem inclòs en una sola definició les denominacions sinonímiques totals, així com les 

sigles en cada llengua de treball. En general no hem emprat en la redacció de les 

definicions terminològiques el mateix terme que estem descrivint, hem usat homònims 

amb la mateixa categoria gramatical que la denominació. Hi ha alguns casos, com 

‘accessibilitat’ [n f] o ‘traductor’ [n m i f],  que les definicions no compleixen la prova 

de substitució, ja que les hem redactat amb l’objectiu de fer explícita la comunitat sorda. 

Abans de redactar les definicions, tal com recomana Cabré (1992) i el TERMCAT (2010), 

per definir correctament la relació semàntica i jeràrquica dels termes hem establert 

l’arbre de camp, o camp conceptual, i hem classificat les denominacions per temàtica. A 

continuació, mostrem l’arbre de camp amb l’àmbit, o àrea temàtica, al qual pertany el 

terme. Incloem l’àrea temàtica a cada entrada de la nostra proposta de diccionari (Annex 

B) entre les cometes angulars (« »).  
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«Llengua» «Lingüística» 

llenguatge n m 

llengua n f 

 (tipologia de la llengua) 

llengua natural n f 

 llengua oral n f 

llengua de signes n f 

 llengua de signes catalana n f 

 (trets característics 

de l’LSC) 

signom n m 

signar v tr 

signat, -ada adj 

(elements de la LS) 

signe n m 

 (tipologia del signe) 

signe bimanual n m 

signe monomanual n m 

(components bàsics 

del signe) 

configuració n f 

lloc d’articulació n m 

moviment n m 

orientació n f 

vocalització n f 

alfabet dactilològic 

n m 

 

classificador n m 

dactilologia n f 

dactilològic n m 

espai sígnic n m 

mà activa n f 

mà dominant n f 

mà no dominant n f 

mà passiva n f 

llengua 

minoritària n f 

 

 normalitzar v tr  

(característiques de la llengua en relació amb el parlant) 

intermodal adj  

modalitat n f  

«Sistemes de comunicació» 

bimodal n m lectura labial n f  

bimodal adj oralista adj 

català 

signat n m 

 

«Ocupació» 

guia intèrpret n 

m i f 

interpretar v tr transcriure v tr  

intèrpret n m i f traducció n f  

interpretació n f traduir v tr 

«Ciències socials» «Antropologia» 

catalanosignant 

n m i f 

oient n m i f signant n m i f sordesa n f  

discapacitat n f oient adj sord, -a n m i f sordmut, -da n m i f 
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oïdor, -a n m i f oralista n m i f sord, -a adj sordmut, -da adj 

oïdor, -a adj parlant n m i f sordcec, -ga adj usuari, -a n m i f 
«Sociologia» 

accessibilitat n f comunitat 

signant n f 

inclusió n f  

biculturalisme n 

m 

comunitat sorda 

n f 

inclusiu, -va adj 

bilingüisme n m cultura sorda n f integració n f 

Taula 2. Arbre de camp 

A l’arbre de camp (Taula 2) hi ha alguns termes que apareixen al mateix nivell i que no 

introdueixen necessàriament conceptes diferents, com per exemple ‘inclusió’ [n f] i 

‘inclusiu, -va’ [adj], a la matèria ‘sociologia’, o ‘signar’ [v tr] i ‘signat, -ada’ [adj] 

englobats al terme hiperonímic ‘llengua de signes’ [n f]. Encara que es recomani establir 

l’arbre de camp per escriure les definicions, el tema de la sistematicitat en la jerarquia 

no es pot dur a l’extrem amb tots els termes del diccionari, atès que ni la llengua ni les 

estructures conceptuals tenen sempre un origen i una relació lògica objectiva
9
. 

Generalment, es crea un apartat de termes genèrics, però, per fer-ho més entenedor, al 

nostre treball hem escrit tots els termes al mateix nivell de l’àmbit o àrea temàtica. 

5.2.1. Termes del camp semàntic ‘comunitat sorda’ 

Després de l’aprovació de la Llei 17/2010 de l’LSC s’ha estat parlant sobre el concepte 

‘accessibilitat’ [n f] de les persones sordes i sordcegues en tots els àmbits de la societat; 

això no obstant, ni en els diccionaris del corpus de referència ni en la pròpia llei s’ha 

definit exactament què significa ‘accessibilitat’ en relació amb la sordesa
10

. En aquest 

sentit, el DIEC2 defineix el terme com «qualitat d’accessible», quan ‘accessible’ per a 

aquest context és «que hom pot abastar». Perquè s’entenguin més les necessitats de les 

persones sordes i sordcegues hem ampliat la definició amb «igualtat de condicions en 

tots els àmbits socials i comunicatius», ja que encara que s’aprovi una llei, una persona 

sorda no pot, per exemple, anar a un museu en les mateixes condicions que una persona 

oient si els textos no estan adaptats o no hi ha un intèrpret o un guia que sap LS. 

Pel que fa als termes que serveixen per denominar una persona tenim com a substantiu i 

adjectiu ‘sord, -a’. Segons Baker (2016), s’empra la majúscula en ‘Sord, -a’ quan ens 

volem referir a una minoria lingüística i cultural, en canvi, la minúscula, quan es fa 

referència a la condició estrictament mèdica de la sordesa, de no poder sentir-hi. També, 

                                                           
9
 Aportació acadèmica de la Doctora en Filologia Catalana Judit Freixa Aymerich. 

10
 El motiu és perquè hi ha la llei del 13/2014 del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en què es tracta el 

concepte a part, paral·lelament al reconeixement de la llengua. 



 
26 

 

segons Frigola (2010), en l’actualitat s’empra majoritàriament ‘Persona Sorda’, en 

majúscula tant l’adjectiu com el substantiu, perquè es diferencia d’una persona ‘dur 

d’oïda’ i designa una persona que forma part del col·lectiu. Tot i això, en el corpus de 

buidatge es pot observar que s’empra la minúscula quan es vol fer referència al primer 

significat —minoria lingüística i cultural—. D’acord amb els resultats del corpus final, 

al diccionari hem decidit escriure tots els termes que fan referència a la sordesa i a la 

comunitat sorda en minúscula. Considerem que els termes derivats de ‘sordesa’ [n f] són 

termes amb el seu propi significat i es poden diferenciar per motius semàntics amb el 

terme mèdic. Per tant, com que estem parlant de riquesa lèxica i evolució lingüística, no 

es necessària cap mena de distinció tipogràfica. Relacionat amb aquest terme, tenim 

‘sordcec, -ga’ com a adjectiu, que significa el mateix que ‘sord’, però amb la diferència 

que la persona en qüestió també pateix ceguesa. 

Dos termes emprats com a substantius i adjectius que també serveixen per denominar 

una persona són ‘oient’ i ‘oïdor’, que molts autors diferencien. Això no obstant, com 

hem esmentat a l’apartat de resultats del buidatge, com que hem trobat una relació 

sinonímica a partir del corpus de buidatge entre aquests dos termes, hem decidit definir-

los igual i no establir cap diferència pel que fa a la semàntica. Per tal que els usuaris que 

llegeixin el diccionari siguin coneixedors de la diferència que pot haver-hi, hem adjuntat 

una nota especificant que alguns autors empren ‘oient’ [n m i f] per a una persona que 

escolta algun mitjà de comunicació i ‘oïdor’ [n m i f] per a les persones amb capacitat 

auditiva (vegeu l’Annex B). Per tant, el significat final dels termes ‘oient’ i ‘oïdor’ es 

basa en les persones que tenen la capacitat de sentir, és a dir, que no tenen sordesa. Així 

mateix, també especifiquem que aquestes persones poden o no formar part de la 

comunitat sorda, ja que no es necessari ser sord per poder-hi pertànyer —concepte que 

en aquest mateix apartat desenvolupem—. Com hem explicat anteriorment en els 

resultats del buidatge, ‘parlant’, com a substantiu, és un sinònim complet dels termes 

‘oient’ i ‘oïdor’. 

Un altre terme que s’empra per fer referència a una persona sorda és ‘usuari, -a’ [n m i 

f], que s’utilitza únicament quan un sord necessita serveis d’interpretació d’LSC o 

d’LSC recolzada. El terme ‘catalanosignant’ [n m i f] s’empra tant per a les persones 

sordes com per a les oients, ja que únicament serveix per denominar algú que empra 

l’LSC per comunicar-se. De la mateixa manera, ‘signant’ [n m i f] fa referència a 

qualsevol persona que signa amb alguna LS, incloent l’LSC. Un altre terme és 
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‘oralista’ com a substantiu i adjectiu, que es limita únicament a les persones sordes que 

empren el mètode oralista per comunicar-se —és a dir, mitjans de recolzament a la 

comunicació oral amb la lectura labial
11

—. 

Per acabar amb les denominacions de persones, el terme ‘sordmut, -da’, emprat tant 

com a adjectiu i com a substantiu, s’utilitza incorrectament com a genèric per fer 

referència a les persones que no hi senten. Històricament, com explica Frigola (2010), el 

primer terme que va existir per denominar les persones sordes va ser ‘mut’, que 

únicament feia referència a la incapacitat d’oferir una resposta a qualsevol senyal 

auditiu. Més tard, va aparèixer ‘sordmut’ que, com hem esmentat, és el que actualment 

s’usa de forma incorrecta molt freqüentment —hem observat a partir de la base de dades 

Factiva que hi ha un total de 7 aparicions del terme i totes elles usades en el context 

incorrecte
12

—. El DEMCAT
13

, defineix ‘sordmut, -uda’ com «dit del sord que no ha 

après a parlar» i la ‘sordmudesa’ com «privació de l'oïda i de la paraula, aquesta darrera 

deguda a la sordesa congènita o adquirida poc temps després de néixer». En realitat, 

però, la sordesa no ha ocasionat la pèrdua de la paraula ni de la comunicació a les 

persones sordes. El malentès sorgeix arran que les persones sordes es comuniquen amb 

una llengua amb una modalitat diferent a l’oral, la LS. A causa del desconeixement que 

hi ha de la LS i la comunitat sorda, s’ha estat parlant de les ‘persones sordes’ com 

‘persones sordmudes’. La sordmudesa existeix, però implica una condició clínica 

diferent a la sordesa; en altres paraules, la mudesa pot aparèixer a causa d’alguna 

alteració o problema clínic a les cordes vocals, no a causa de la sordesa. 

Quant al terme ‘discapacitat’ [n f], hem adaptat la definició del GDLC i DIEC2 que la 

incloïen correctament, sense fer referència a la comunitat sorda ni a la sordesa. El 

concepte ‘sordesa’ [n f] es defineix en els diccionaris del corpus de referència com 

«privació o afebliment considerable de la capacitat auditiva». Ambdós diccionaris, com 

ja hem explicat, no són especialitzats ni limiten el seu significat a un àmbit en concret, 

però restringeixen la definició de ‘sordesa’ a la condició clínica i no introdueixen que 

les persones que pateixen sordesa poden formar part d’un col·lectiu. En la nostra 

definició, en lloc d’establir el nucli semàntic partint de la base clínica, l’hem establert a 

partir de la identitat del col·lectiu. 

                                                           
11

 A l’apartat següent es defineixen els termes ‘oralista’ i ‘lectura labial’. 
12

 Aquestes dades estan basades en el mateix període de temps que l’establert anteriorment per al resultat 

de buidatge. 
13

 Diccionari enciclopèdic de medicina, que es pot consultar al Portal CiT de l’Institut d’Estudis Catalans. 
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Els termes ‘inclusió’ [n f] —tot comprenent-ne l’adjectiu, ‘inclusiu, -va’— i 

‘integració’ [n f] sempre s’han emprat com a sinònims, però és millor diferenciar-los 

perquè impliquen una presa de consciència diferent. El terme ‘inclusió’ [n f] significa 

que la societat s’adapta i avança per facilitar que la comunitat o el grup minoritari tingui 

els mateixos drets que la resta, mentre que ‘integració’ [n f] significa el contrari, que la 

comunitat o el grup minoritari s’adapta i pren les mesures necessàries per poder formar 

part de la societat en igualtat de condicions (Nijen i van den Bogaerde, 2016:93). En el 

corpus de buidatge aquesta diferenciació es pot observar, en què parlen d’integració en 

els models oralistes i d’inclusió en l’educació bimodal i bilingüe. Per aquest motiu, 

l’adjectiu ‘inclusiu’ quasi sempre qualifica un substantiu que té a veure amb l’educació 

o amb l’estratègia d’ensenyament, com per exemple ‘escola inclusiva’. 

Com hem explicat a l’apartat 2.1, el ‘biculturalisme’ [n m] i el ‘bilingüisme’ [n m] són 

una realitat de les persones sordes, ja que a més de tenir una llengua i una cultura 

pròpies de l’indret on viuen o han nascut, formen part d’un entorn social en què la 

llengua i la cultura són diferents. Relacionat amb el significat d’aquests termes, tenim el 

terme ‘comunitat sorda’ [n f], que hem definit basant-nos en la de ‘comunitat’ del 

DIEC2, tot utilitzant l’hiperònim definidor de ‘grup social’ i afegint que tenen una visió 

cultural de la sordesa (Padden i Humphries, 2005) i una LS pròpia. Una altra forma de 

denominar aquest concepte és ‘cultura sorda’ [n f], però com hem esmentat a l’apartat 

de buidatge de termes, es tracta d’un calc del terme anglès ‘deaf culture’. Aquest terme 

no es refereix al col·lectiu, sinó als costums, valors i tradicions que tenen. Un altre punt 

important és que a la comunitat sorda no únicament hi ha persones sordes, també hi ha 

persones oients, atès que la comunitat no s’uneix únicament per la sordesa, sinó per tot 

el que comporta la seva cultura —la cultura sorda— i sobretot la LS. A més a més, 

també existeix el terme ‘comunitat signant’ [n f] que es refereix de forma general a les 

persones que utilitzen la LS per comunicar-se. En general, les persones que signen i 

tenen coneixement sobre aquesta cultura, independentment de si són oients o sordes, es 

defineixen dintre de la comunitat sorda. Relacionat amb el terme ‘comunitat sorda’, cal 

esmentar que hi ha autors que escriuen l’adjectiu del terme en majúscula per motius que 

ja hem explicat en aquest apartat. 
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5.2.2. Termes del camp semàntic ‘gramàtica i llengua’ 

Per començar, és convenient dur a terme la distinció entre ‘llengua’ [n f] i ‘llenguatge’ 

[n m] (vegeu l’apartat 2.2). El mot anglès ‘language’ engloba els conceptes ‘llengua’ i 

‘llenguatge’, però no és el cas del català. A causa del desconeixement sobre la LS, en 

llengua catalana molts cops es parla de ‘llenguatge de signes*’ en lloc de ‘llengua de 

signes’, ‘sign language’. Per constatar aquesta afirmació, en total hi ha 43 resultats a la 

base de dades Factiva amb aquest terme incorrecte i, inclús, apareix a l’accepció 3 del 

diccionari normatiu català DIEC2, en què es fa referència al ‘llenguatge de signes*’ 

amb el terme de ‘sordmuts’. Hem adaptat la definició de ‘llenguatge’ a partir de 

l’accepció 1 del DIEC2, en què hem inclòs que pot desenvolupar-se mitjançant un 

sistema o codi determinat de signes auditius, manuals i/o vocals. La definició de 

‘llengua’ també l’hem adaptat a partir de la del DIEC2 tot incloent, en el descriptor, 

«sistema de signes orals», el mot ‘manuals’, amb el qual no es restringeix el significat 

únicament a la LO. 

Com s’observa a l’arbre de camp (Taula 2), el terme ‘llengua’ és l’hiperònim del terme 

‘llengua natural’ [n f] que a la vegada també és l’hiperònim dels termes —amb les seves 

diferències semàntiques— ‘llengua oral’ [n f], ‘llengua de signes’ [n f]  i ‘llengua 

minoritària’ [n f]. Amb la jerarquia establerta a l’arbre de camp s’observa que la LS és 

una llengua natural —llengua creada de forma natural i espontània—, igual que 

succeeix amb ‘llengua oral’ i ‘llengua minoritària’, i ho deixem reflectit en els 

definidors. Així doncs, descartem el malentès que existeix cap a l’LSC, en què es creu 

que es tracta d’un sistema lingüístic artificial i universal (vegeu l’apartat 2.2). 

La diferència semàntica que existeix entre els termes ‘llengua oral’ i ‘llengua de 

signes’ és la modalitat
14

, és a dir, el codi lingüístic. D’una banda, la LO es caracteritza 

per ser un sistema de signes orals i, d’altra banda, la LS, per ser un sistema de signes 

manuals. Hem emprat el descriptor de ‘llengua natural’ i hem especificat les diferències 

amb els complements que l’acompanyen. De la mateixa forma que amb aquests dos 

termes, ‘llengua minoritària’ també té el mateix descriptor, però es caracteritza per 

tractar-se d’un grup numèricament inferior de parlants nadius a la resta de la població de 

l’estat en qüestió. El terme ‘llengua minoritària’ engloba en l’arbre de camp el terme 

‘normalitzar’ [v tr], atès que fa referència al procés que es duu a terme per tal de 
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 Més endavant, en aquest mateix apartat, definim el terme ‘modalitat’ més exhaustivament. 
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regular una llengua minoritària, en referència al seu ús. Per a aquestes últimes 

definicions també hem adaptat i reformulat el contingut del DIEC2. 

El terme ‘llengua de signes’ engloba ‘llengua de signes catalana’ [n f], que és la LS de 

Catalunya i Menorca i, com hem definit explícitament, és diferent a la llengua de signes 

espanyola. En concret, ‘llengua de signes catalana’ introdueix el terme ‘signom’ [n m], 

que fa referència al signe que se li atribueix a una persona per un tret físic o psicològic. 

En general, ‘llengua de signes’ engloba el verb ‘signar’, que fa referència a utilitzar una 

LS per comunicar-se, i l’adjectiu ‘signat, -da’, que denomina alguna cosa que s’ha 

realitzat mitjançant signes. Ambdós casos estan al mateix nivell semàntic que ‘parlar’ i 

‘parlat, -da’, pel que fa a la LO. 

Arran del terme ‘llengua de signes’, creem a l’arbre de camp el nucli semàntic 

«elements i components bàsics de la LS» que inclou, com expressa el nom, termes 

relacionats amb característiques i elements propis de la LS. Aquest nucli semàntic ha 

estat el definidor a partir del qual hem establert les definicions en general, exceptuant 

aquelles que depenen d’altres; com per exemple, ‘dactilològic’ [n m], que és relatiu a 

‘alfabet d’actilològic’ [n m]. 

En primer lloc, tenim ‘alfabet dactilològic’, que és «un codi de la forma escrita de la 

llengua oral» (Nijen i van den Bogaerde, 2016:70) que s’empra més o menys depenent 

de la naturalesa de la LS. A partir d’aquest terme trobem ‘dactilologia’ [n f] i 

‘dactilològic’, que fan referència al mateix concepte. 

En segon lloc, per al terme ‘espai sígnic’ [n m] és l’espai tridimensional de davant del 

cos del signant, que es fa servir per articular els signes i expressar relacions de 

concordança (Barberà, 2013), entre altres relacions especificades a la definició del 

diccionari. 

 

 

 

  

Figura 3. Espai sígnic (Barberà, 2013) 
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En tercer lloc, trobem ‘classificador’ [n f], que fa referència als morfemes de la LS que 

s’empren normalment en verbs de localització i moviment per tal d’expressar on es 

localitza l’entitat, com es mou i com la manipulem (Quer et al., 2005). Com es pot 

observar en la imatge següent (Figura 4), signem ‘PERSONA’ amb una configuració i 

moviment concrets, però quan expressem el seu moviment i canvi de localització, 

utilitzem un classificador (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

En quart lloc, existeixen dos tipus de signes (Quer et al, 2005), el signe monomanual, 

que és aquell signe que s’articula amb una sola mà, i el signe bimanual, que és aquell 

signe que s’articula amb les dues mans. A partir d’aquesta distinció, es pot introduir que 

amb el signe monomanual la mà activa, o mà dominant, és la que duu a terme el 

moviment i l’articulació del signe, mentre que, en canvi, la mà passiva, o mà no 

dominant, no s’utilitza. Amb el signe bimanual, s’empra la mà passiva, però s’articula 

de forma secundària i no realitza el mateix moviment que l’activa. A continuació 

mostrem dues imatges per exemplificar aquestes definicions.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Signe ‘PERSONA’ Figura 5. Classificador de ‘PERSONA’ 

Figura 6. Signe 'COLOR' Figura 7. Signe ‘ARBRE’ 
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D’una banda, a la figura 6 es pot observar que el signe ‘COLOR’ és monomanual, és a 

dir, que tan sols s’articula amb la mà activa (en aquest cas la mà dreta de la signant). 

D’altra banda, a la figura 7 s’observa que el signe ‘ARBRE’ és bimanual i que el 

moviment i configuració principals recauen sobre la mà activa (en aquest cas la mà 

dreta de la signant), mentre que la mà passiva (en aquest cas la mà esquerra de la 

signant) s’empra en segon pla. 

Per a les definicions anteriors hem estat esmentant i il·lustrant el terme ‘signe’ [n m], 

però, per definir-lo i entendre les seves característiques, calia parlar dels conceptes 

presentats anteriorment. Segons el DIEC2 i el GDLC, l’accepció que correspondria a 

‘signe’ és la 4 i la 2, respectivament, que diu «Moviment, acció, gest, amb què 

assenyalem un objecte, expressem un pensament, donem a conèixer una ordre, un 

desig». La definició, però, no parla dels elements o característiques de la seva 

denominació ni de la relació que té amb la LS. Amb els definidors, a més, no s’entén 

que el terme ‘signe’ fa referència a un element lingüístic, sinó que, més aviat, sembla 

presentar el terme ‘mim’. El signe (Quer et al, 2005) és un component bàsic de les LS 

que, com ja hem esmentat, pot ser monomanual o bimanual, s’articula en un espai sígnic 

i, si el comparem amb les LO, està al mateix nivell que les paraules. Així doncs, el 

signe, com la paraula, compta amb fonemes.  

A partir del nucli semàntic «elements i components bàsics del signe» incloem tots els 

termes que caracteritzen i formen el signe. Els termes són els substantius 

‘configuració’, ‘lloc d’articulació’, ‘moviment’, ‘orientació’ i ‘vocalització’. A 

continuació, adjuntem el signe ‘TÈCNIC’ (Figura 8), per il·lustrar les definicions 

d’aquests termes.  

Figura 8. Signe 'TÈCNIC' 

Figura 9. 

Configuracions del 

signe ‘TÈCNIC’. 

Imatge extreta de 

Pfau, R. (2010: 73) 
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Amb el signe ‘TÈCNIC’ (Figura 8) apreciem dues configuracions (Figura 9), una a cada 

mà, que són la disposició que adopten les mans i canvien per la posició dels dits. El lloc 

d’articulació del signe, que és l’espai concret on s’articula el signe, en aquest cas és 

l’espai neutre, és a dir, davant del tors del signant. El moviment es pot apreciar amb el 

moviment de la mà activa de la signant, i, com diu el nom, el moviment del signe fa 

referència als canvis en la localització o direcció del signe. L’orientació és la direcció 

del palmell i els dits de la mà, que pot ser cap a la dreta, cap endavant, entre altres, i en 

l’exemple del signe ‘TÈCNIC’ hi ha dues orientacions, primer cap endavant i després 

cap al signant. Per últim, la vocalització són els moviments dels llavis del signant que es 

fa servir perquè l’interlocutor pugui fer la lectura labial corresponent. En aquest 

exemple es fa servir la vocalització per distingir el signe ‘TÈCNIC’ d’altres signes, com 

ara ‘ESTRATÈGIA’ o ‘SOLUCIÓ’, ja que és polisèmic
15

. 

En relació amb la divisió de l’arbre de camp del terme ‘llengua’, «característiques de la 

llengua en relació amb el parlant», trobem ‘modalitat’, com a substantiu, i 

‘intermodal’, com a adjectiu. El primer, que l’hem esmentat quan diferenciàvem els 

termes ‘llengua oral’ i ‘llengua de signes’, es refereix al canal lingüístic que caracteritza 

com s’expressa i es percep una llengua; per exemple, la llengua catalana té una 

modalitat oroauditiva —que s’expressa de forma oral i es percep de forma auditiva— i 

l’LSC té una modalitat gestovisual —que s’expressa de forma gestual i es percep de 

forma visual. El segon, ‘intermodal’, està estretament relacionat amb el terme 

‘modalitat’, atès que fa referència a l’ús de dues o més llengües de modalitats, o canals 

lingüístics, diferents, generalment en qualitat de bilingüisme.  

Per acabar de parlar sobre aquest camp semàntic, tenim els termes bimodal’, com a 

adjectiu i substantiu, ‘oralista’, com a adjectiu, i ‘lectura labial’ i ‘català signat’, com 

a substantius, que formen part de «sistemes de comunicació» i, per tant, tenen com a 

definidor ‘sistema de comunicació’. El bimodal consisteix a representar literalment a 

través de signes l’ordre de mots en LO; el català signat, a representar literalment a 

través de signes l’ordre de mots de l’oració del català oral, i l’oralisme, tot i que 

introduït amb el terme [sistema] ‘oralista’ com a adjectiu, a comunicar-se amb mitjans 

de recolzament a la comunicació oral i amb la lectura labial. 

                                                           
15

 Per diferenciar els signes, en LSC no únicament es fa servir la vocalització, sinó que també es té en 

compte el context del discurs signat. 
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En darrer lloc, la lectura labial fa referència tant al moviment dels llavis que fa un 

signant perquè l’interlocutor entengui el signe, com a la forma de comunicar-se dels 

sords amb un oient que no coneix la LS. En aquest diccionari, en lloc de crear dues 

entrades, atès que al buidatge tan sols apareixia un significat dels esmentats, hem 

introduït ambdós conceptes en la mateixa definició perquè no es relacioni únicament la 

lectura labial en un sistema de comunicació paral·lel a la LS. 

5.2.3. Termes del camp semàntic ‘traducció i interpretació’ 

En aquest cas, han coincidit tots els termes d’aquest camp semàntic amb la classificació 

de l’arbre de camp «ocupació», que comprèn alguns professionals i les accions que 

tenen a veure amb la seva tasca. 

Per un costat, tenim els professionals ‘intèrpret’ [n m i f] i ‘guia intèrpret’ [n m i f]. 

Per al primer, hem adaptat i ampliat la definició del GDLC i DIEC2, tot utilitzant el 

mateix definidor i concepte, però hem inclòs la modalitat de les llengües —orals o 

signades—, la forma en què es transmet la informació —objectiva— i l’objectiu de la 

seva tasca —aconseguir que la comunicació sigui possible—. Per al segon, hem partit 

de la base de la definició del terme ‘intèrpret’ i hem afegit els usuaris que necessiten 

aquest professional —persones sordcegues— i la possibilitat de necessitar no tan sols 

una llengua, sinó també un sistema de comunicació concret. 

Per l’altre, tenim els verbs transitius ‘interpretar’, ‘traduir´ i ‘transcriure’. Els dos 

primers els hem basat amb les definicions dels professionals corresponents al verb, a 

partir de la nostra adaptació del DIEC2 i GDLC, ja que no apareixen definits amb 

aquesta especialització. Els dos primers, ‘interpretar’ i ‘traduir’, fan referència a la 

transmissió d’informació d’una llengua a una altra, però tenen un matís de significat en 

el mètode de l’acció. Amb el verb ‘interpretar’, la tasca es duu a terme de forma signada 

o oral i amb el verb ‘traduir’, de forma escrita. Respecte a ‘transcriure’, la informació 

únicament es trasllada de forma literal, ja sigui un discurs oral o signat (Nijen i van den 

Bogaerde, 2016:205). 

Finalment, quant a ‘interpretació’ [n f] i ‘traducció’ [n f] hem utilitzat el descriptor 

‘acció de’ per afegir el verb definit en el diccionari.  
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6. CONCLUSIÓ 

El principal objectiu del nostre treball es basava en la creació d’una proposta de 

diccionari terminològic sobre la LS i la comunitat sorda. El resultat final ha estat, com 

hem avançat, una petita introducció a la cultura sorda, atès que incloure tots els termes 

que tenen a veure amb la sordesa seria un treball de camp molt extens que el treball de fi 

de grau no ens permetia desenvolupar. La proposta final del diccionari terminològic que 

hem realitzat està constituïda per aproximadament 62 termes, sense comptar els 

equivalents ni els sinònims. Finalment, el diccionari conté els equivalents en totes les 

llengües de treball —espanyol, anglès i LSC—, els sinònims i les definicions 

corresponents. En els casos que ho hem cregut convenient també hem inclòs notes. 

Després d’haver realitzat aquesta proposta de diccionari, podem afirmar que el treball 

terminològic és una tasca exhaustiva que requereix molt esforç i coneixement sobre la 

terminografia i el camp especialitzat amb el qual s’està treballant. Per crear la nostra 

proposta hem basat els criteris en els definits al marc teòric i metodologia del nostre 

treball, però per fer visible la cultura sorda hem hagut d’ometre conscientment algunes 

recomanacions del TERMCAT (2009 i 2010), com ja hem explicat en la creació de 

definicions, com ara no complir la prova de substitució. 

Les conclusions que podem extreure a partir del nostre treball terminològic són 

diverses. Per una part, una de les motivacions del nostre treball era la no inclusió i la 

mala inclusió dels termes relacionats amb la comunitat sorda i la LS en els diccionaris, i 

hem pogut observar que moltes obres són una mostra de la concepció actual de la 

sordesa. Durant el treball no hem pogut treballar amb el TERMCAT com a diccionari 

perquè, encara que no definís incorrectament els termes, els englobava únicament en 

relació amb la condició clínica; per exemple, incloïa termes com ‘sordmut’ i 

‘labiolectura’ en àmbits temàtics com ‘logopèdia’, ‘otorrinolaringologia’ i ‘otologia’. 

Així doncs, el diccionari terminològic per excel·lència en llengua catalana inclou termes 

del nostre diccionari, però sense fer referència a tota la identitat sociocultural que 

existeix en la comunitat sorda. A més, havent utilitzat el DIEC2 i el GDLC, ens hem 

adonat que se situa la LS en una jerarquia inferior a les LO, tot limitant les seves 

definicions a la modalitat oroauditiva. És convenient destacar que, per sort, pel que fa a 

la llengua de la comunitat sorda catalana, la Llei de l'LSC tracta l'LSC com a una 

llengua més del territori lingüístic. 
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Per una altra part, la premsa és la principal font de difusió d’informació en la societat i 

amb la base de dades Factiva hem pogut fer una petita cerca i observar que el 

desconeixement de la comunitat sorda i la LS és vigent. Esperem que aquesta primera 

proposta terminològica s’estandarditzi i es difongui perquè disminueixin els malentesos 

existents i es comenci a redactar amb els termes adients. 

Paral·lelament a la concepció actual de la sordesa, hi ha alguns aspectes que cal 

puntualitzar sobre el buidatge terminològic que hem dut a terme. Al buidatge hem trobat 

el terme ‘sordmut, -da’ emprat com a genèric per a ‘sord, -a’ en l’article de Joan Martí i 

Castell —la sigla de referència a l’article és IEC-JMC—. L’autor és membre del 

Consell Social de l’LSC de la Generalitat i, per tant, és un personatge reconegut entre la 

comunitat. Aleshores, podem arribar a la conclusió que l’ús d’aquest terme incorrecte 

no únicament ve donat pel desconeixement de la comunitat sorda, sinó també per la 

llarga trajectòria i tradició d’ús en la llengua. També podem constatar que hi ha molt 

poca investigació sobre la comunitat sorda i la LS redactada en llengua catalana, tot 

comparant-ho en altres llengües. La majoria d’obres que hem utilitzat al llarg del treball 

han estat redactades originalment en anglès, amb la qual cosa establir i formalitzar els 

termes i els sinònims en català ha estat una tasca molt complexa. 

Amb aquest treball no tanquem la terminologia relacionada amb aquest àmbit 

especialitzat, sinó que obrim un camp d’estudi que fins ara no s’ha fet en llengua 

catalana. A més, hem deixat moltes incògnites relacionades amb la terminologia 

d’aquest àmbit especialitzat, com ara: per què molts autors usuaris de llengües diferents 

continuen preferint fer la diferenciació tipogràfica de ‘sord’ i ‘Sord’ tot rebutjant crear 

un neologisme semàntic?; hi ha algun aspecte cultural o ideològic entre la distinció 

lèxica de ‘sord’ i ‘persona sorda’ en textos escrits?; per què després de l’aprovació de 

Llei i del reconeixement de l’LSC es continua parlant de ‘llenguatge de signes’ en el 

diccionari normatiu català?; els diccionaris normatius d’altres llengües també inclouen 

incorrectament termes relacionats amb la sordesa i la LS o és un aspecte puntual de la 

normativa lèxica catalana?; per què molts autors coneixedors de la comunitat sorda 

empren lèxic incorrecte o ofensiu per a les persones sordes?; el mot ‘signe’ en LS 

realment està al mateix nivell semàntic que ‘paraula’ en LO?, etc. 
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Totes aquestes preguntes, i d’altres, únicament es podran respondre amb més 

investigació i recerca. Com hem esmentat, aquest és un treball qualitatiu, però podria ser 

el primer pas per crear un diccionari més exhaustiu i per incloure el lèxic relacionat amb 

aquesta especialització correctament en els diccionaris normatius o terminològics de 

llengua catalana.   
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8. ANNEXOS 

Annex A: Taula de buidatge 

TERME 
CAT. 

GRAM. 
CONTEXT 1 REF. BIBLIO. CONTEXT 2 

REF. 

BIBLIO. 

accessibilitat n f 

[sic] L’*accessibilitat* de les 

persones sordes, ja siguin signants (o 

usuàries de la llengua de signes) o bé 

oralistes, es regularà per la normativa 

sectorial esmentada. 

Pàgina 57 

IEC-BJM 

[sic] I també el desplegament de la 

Llei de l’Estat 27/2007 pel que fa als 

aspectes relacionats amb 

l’*accessibilitat* de les persones 

sordes i sordcegues signants i amb els 

mitjans de suport a la comunicació 

oral. 

Pàgina 14 

BOP-LLE 

alfabet 

dactilològic 
n m 

[sic] Per indicar oracions disjuntives 

a l’LSC, podem fer servir el recurs 

de la “O” de l’*alfabet dactilològic*. 

Pàgina 25 

DOM-GES 

[sic] En el procés signat emprant 

l’*alfabet dactilològic* hi ha una 

correspondència exacta entre les 

grafies de l’escriptura i els signes. 

Pàgina XVI 

ILL-APR 

biculturalisme n m 

[sic] La realitat de les persones 

sordes és el bilingüisme i el 

*biculturalisme*, perquè a més de 

tenir una llengua i cultura pròpies, 

neixen en famílies i es troben 

immerses en societats d’oients amb 

una llengua i una cultura diferents. 

Pàgina 19 

IEC-EMU 

[sic] Es parla també d’un 

*biculturalisme* ja que es dóna a 

l’alumnat una visió de la cultura sorda 

i la seva història, que està vinculada 

amb la comunitat sorda i la mateixa 

LS. 

Pàgina 194 

IEC-MVI 

bilingüisme n m 

[sic] La realitat de les persones 

sordes és el *bilingüisme* i el 

biculturalisme, perquè a més de tenir 

Pàgina 19 

IEC-EMU 

[sic] Quan vaig rebre la invitació per a 

participar en aquest curs i exposar les 

característiques generals del 

Pàgina 173 

IEC-EMO 
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una llengua i cultura pròpies, neixen 

en famílies i es troben immerses en 

societats d’oients amb una llengua i 

una cultura diferents. 

*bilingüisme* utilitzat amb l’alumnat 

sord, ho vaig acceptar de bon grat 

perquè ha estat un tema que m’ha 

interessat especialment durant els 

últims anys. 

 

bimodal n m 

[sic] El guia intèrpret s’adaptarà al 

sistema de comunicació que tu facis 

servir: dactilològic, llengua de 

signes, llengua de signes recolzada, 

mètode del xiuxiueig, lectura labial,  

*bimodal*... 

Pàgina 44 

DOM-TAS 

[sic] El pas previ del bilingüisme era 

l’ensenyament amb suport del 

*bimodal*, però era limitat. 

Pàgina 190 

IEC-MVI 

bimodal adj 

[sic] I algunes de les conseqüències 

lingüístiques d’aquesta situació de 

contacte (com ara la dactilologia i la 

vocalització) són úniques per a les 

comunitats bilingües *bimodals* 

(Lucas i Valli, 1992). 

Pàgina 86 

IEC-AST 

[sic] Així, un model bilingüe 

intermodal o *bimodal* (traducció 

dels termes cross-modal 

[bilingualism] i bimodal 

[bilingualism], utilitzat a Plaza Pust, 

2008; Plaza Pust i Morales López, 

2008) és el que inclou dues llengües 

amb canals diferents; és a dir, una 

llengua de signes i una o dues 

llengües orals. 

Pàgina 174 

IEC-EMO 

català signat n m 

[sic] Existeixen espais d’ús de 

diferents registres lingüístics, com el 

*català signat* o el castellano 

signado, que són una estratègia per a 

accedir amb més facilitat i 

Pàgina 194 

IEC-MVI 

[sic] El text original de cada conte va 

acompanyat d’una adaptació al 

*català signat*, un sistema de 

comunicació que utilitza el vocabulari 

de la llengua de signes catalana (LSC) 

Contraportada 

GIN-ELF 
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comprensió al codi lingüístic de la 

llengua catalana i castellana. 

amb l’estructura de la llengua oral. 

catalanosignant n m i f 

[sic] També pretén ser un instrument 

de consulta per a aquells 

*catalanosignants* que volen 

reflexionar sobre les estructures, el 

lèxic i l’ús de la seva llengua natural. 

Pàgina VII 

ILL-APR 
  

classificador n m 

[sic] SignBase és una obra que 

presenta la informació en LO i LS, i 

conté informació morfèmica que 

inclou la unitat més petita de 

significat de cada signe (és a dir, té 

en compte el lèxic productiu de les 

LS, com ara els *classificadors*). 

Pàgina 219 

IEC-GBE 

[sic] Aquest altre tipus de 

*classificadors* aporten 

característiques de les qualitats 

físiques dels objectes a que es 

refereixen. 

Pàgina 48 

DOM-GES 

comunitat 

signant 
n f 

[sic] La raó és que és més important i 

interessant l’arrel del fenomen a 

partir de factors sociolingüístics de 

diferents *comunitats signants* que 

els exemples reals, i es manifesten de 

maneres molt similars. 

Pàgina 96 

IEC-AST 

[sic] Reforç de la identitat lingüística 

de la *comunitat signant* (el valor 

simbòlic d’un estàndard hauria de 

contribuir al reforç de l’estatus de la 

llengua de signes). 

Pàgina 253 

IEC-JQV 

comunitat 

sorda 
n f 

[sic] En aquest aspecte hi 

contribueix, majoritàriament, la 

mateixa *comunitat sorda*, que 

durant molts anys ha organitzat 

cursos i jornades de formació amb 

l’objectiu de conscienciar la societat 

oient del dret fonamental de què 

Pàgina 20 

IEC-EMU 

[sic] La variació lèxica regional de la 

BSL és força coneguda en la 

*comunitat sorda* britànica i ha estat 

objecte d’alguns estudis (Sutton-

Spence, Woll i Allsop, 1990). 

Pàgina 98 

IEC-AST 
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disposa com a ésser humà: utilitzar la 

llengua pròpia. 

configuració n f 

[sic] En aquests signes la 

*configuració* inicial és diferent de 

la final i el canvi d'una a una altra es 

produeix de manera gradual quan 

s'executa el moviment del signe. 

Pàgina 19 apartat 

2.a de 

components 

bàsics del signe 

FES-GRB 

[sic] Els nous signes han reemplaçat 

les formes més antigues, en les quals 

els signes dels colors tenen una 

*configuració* manual idèntica que 

només estava diferenciada per la 

vocalització de l’equivalent anglès de 

brown, green, etcètera.  

Pàgina 101 

IEC-AST 

cultura sorda n f 

[sic] Es parla també d’un 

biculturalisme ja que es dóna a 

l’alumnat una visió de la *cultura 

sorda* i la seva història, que està 

vinculada amb la comunitat sorda i la 

mateixa LS. 

Pàgina 194 

IEC-MVI 

[sic] Si, al contrari, ens referim a 

minoria lingüística i a *cultura 

sorda*, les conseqüències en són les 

polítiques de reconeixement de la 

diversitat, que obliguen a modificar 

les actituds davant les minories i a 

construir una societat accessible per a 

tothom. 

Pàgina 19 

IEC-EMU 

dactilologia n f 

[sic] Quan no coneixem exactament 

com es diu alguna cosa o com es 

lletreja una paraula, fem servir una 

expressió facial de dubte i 

vocalitzem “fff”, alhora que la 

*dactilologia* es presenta obscura, 

sense ser completa. 

Pàgina 77 

DOM-GES 

[sic] La regió també era una variable 

important: l’ús més comú de la 

*dactilologia* es donà en els signes 

dels individus d’Escòcia, Irlanda del 

Nord, Gal·les i Anglaterra central, i 

l’ús menys comú, al sud-oest 

d’Anglaterra. 

Pàgina 101 

IEC-AST 

dactilològic n m 

[sic] El guia intèrpret s’adaptarà al 

sistema de comunicació que tu facis 

servir: *dactilològic*, llengua de 

Pàgina 44 

DOM-TAS 
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signes, llengua de signes recolzada, 

mètode del xiuxiueig, lectura labial, 

bimodal... 

discapacitat n f 

[sic] El primer és que les llengües de 

signes s’han associat tradicionalment 

a una *discapacitat*, la sordesa, i 

això fa que sovint no hagin tingut el 

prestigi lingüístic que mereixien ni la 

intervenció per part de l’estat per tal 

de normalitzar-les. 

Pàgina 115 

BMS-GES 

Aquest "com nosaltres" em va resultar 

paradoxal, mai m'hauria pensat que 

uns pares volguessin tenir un fill amb 

una minusvalidesa o *discapacitat*; 

gran error, ja que m'estava deixant 

influenciar pel que la societat 

dominant. 

Pàgina 154 

LOL-EST 

espai sígnic n m 

[sic] L’usuari haurà de dir si el signe 

s’articula al cap, al tronc, al braç o bé 

a la mà no dominant, d’acord amb la 

divisió de l’*espai sígnic* que fan 

Sandler i Lillo-Martin (2006). 

Pàgina 225 

IEC-GBE 

[sic] En la frase signada d’exemple 

que hem vist anteriorment, tant el 

subjecte com l’objecte indirecte 

s’associen a unes zones de l’*espai 

sígnic* per tal de poder dur a terme la 

concordança sintàctica entre els dos 

arguments. 

Pàgina 28 

BAR-ESP 

guia intèrpret n m i f 

[sic] Amb la progressiva 

incorporació de l’intèrpret de llengua 

de signes i del *guia intèrpret* de 

persones sordcegues als centres 

educatius de Catalunya, es fa 

necessari definir els perfils d’aquests 

professionals.  

Pàgina 7 

DOM-TAS 

[sic] Intèrpret i *guia intèrpret* de la 

llengua de signes: els professionals 

que interpreten i tradueixen la 

informació formulada en llengua de 

signes catalana a les llengües orals i 

escrites, i viceversa. 

Pàgina 17 

BOP-LLE 

inclusió n f 

[sic] Una llei que impulsa el 

desenvolupament personal i la 

*inclusió* de tots els ciutadans en la 

Pàgina 272 

IEC-JMC 

[sic] El terme integració se substitueix 

per *inclusió* compartida o inclusió 

conjunta. 

Pàgina 189 

IEC-MVI 
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vida social. 

inclusiu, -va adj 

[sic] L’educació *inclusiva* implica 

que tots els nens i nenes de diferents 

condicions personals, socials i 

culturals aprenguin junts per fer 

efectiu el dret a l’educació, a la 

igualtat d’oportunitats i a la 

participació. 

Pàgina 189 

IEC-MVI 

[sic] També es pretén usar la llengua 

de signes com a estratègia 

*inclusiva*, per tal que els alumnes 

coneguin una realitat diferent a la 

seva, així com la llengua de les 

persones sordes i les seves 

característiques. 

Pàgina 121 

MUÑ-ILC 

integració n f 

[sic] Model d’escolarització: 

educació especial per a infants sords 

en un model oralista o bilingüe, 

model d’*integració* de l’infant sord 

en un entorn oient, etcètera. 

Pàgina 243 

IEC-JQV 

[sic] Per posar traves a I'hora de la 

*integració* grupal als Sords que 

utilitzen I'altra varietat de llengua de 

signes i que són fills d'oients en la 

seva majoria. 

Pàgina 155 

LOL-EST 

intermodal adj 

[sic] Aquesta exposició girarà entorn 

dels epígrafs següents: de la definició 

del bilingüisme *intermodal*, del 

bilingüisme orientat al 

desenvolupament de la competència 

comunicativa de l’aprenent sord, i de 

la planificació educativa per al 

desenvolupament bilingüe de 

l’alumnat sord. 

Pàgina 175 

IEC-EMO 
  

intèrpret n m i f 

[sic] En funció de quina sigui la 

llengua primera de l’*intèrpret*, 

podem parlar d’interpretació directa, 

quan produeix el missatge en la seva 

llengua materna, i d’interpretació 

Pàgina 197 

IEC-EDS 

[sic] A l’educació secundaria 

obligatòria encara no n’hi ha, tot i que 

cada cop són més els logopedes que 

aprenen llengua de signes i fins i tot 

alguns d’ells són també *intèrprets* 

Pàgina 52 

DOM-GEE 
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inversa, quan l’activitat implica 

abocar la informació a una altra 

llengua que no és la seva. 

professionals. 

interpretació n f 

[sic] Un dels primers patrons 

(Mindness, 1999) fou el de 

«protector, ajut de les persones 

sordes», que prevalgué al llarg del 

període previ a la professionalització 

de la *interpretació*. 

Pàgina 195 

IEC-EDS 

[sic] L’Administració de la 

Generalitat ha d’impulsar l’oferta de 

formació universitària en 

*interpretació* de la llengua de signes 

catalana. 

Pàgina 19 

BOP-LLE 

interpretar v tr 

[sic] I, finalment, que en determinats 

moments convé no *interpretar*-ho 

tot, sinó només allò que és 

estrictament pertinent. 

Pàgina 199 

IEC-EDS 

[sic] L’ILS/GUILS transmet el 

contingut del missatge que 

*interpreta* de manera fidel, exacta i 

adequada sense ometre qüestions 

anecdòtiques i des d’una posició 

d’objectivitat. 

Pàgina 9 

DOM-TAS 

lectura labial n f 

[sic] Per tal que l’alumne sord pugui 

llegir els llavis de l’interlocutor, 

aquest ha de recordar que l’ús 

d’objectes que li tapin la boca (un 

bolígraf, la mà, un paper, etc.) 

impedeix la *lectura labial*. 

Pàgina 23 

DOM-TAS 

[sic] El seu objectiu fonamental és la 

integració i participació dels sords en 

la societat utilitzant la llengua oral, 

l’audició i la *lectura labial* com a 

principal sistema de comunicació, 

d’accés a la llengua escrita i 

d’integració en la societat. 

Pàgina 14 

GEN-SOM 

llengua n f 

[sic] Aquest article, que va ser 

aprovat finalment en referèndum, 

recull que “els poders públics han de 

garantir l’ús de la llengua de signes 

catalana i les condicions que 

Pàgina 25 

IEC-EMU 

[sic] Amb la defensa de la llengua de 

signes catalana, defensem la nostra 

llengua pròpia; una llengua viva, 

dinàmica, absolutament necessària per 

a les persones sordes i sordcegues; 

Pàgina 272 

IEC-JMC 



 
53 

 

permetin d’assolir la igualtat de les 

persones amb sordesa que optin per 

aquesta *llengua*, que ha de ser 

objecte d’ensenyament, protecció i 

respecte”. 

una *llengua* que fa gran el 

patrimoni lingüisticocultural 

universal. 

llengua de 

signes 
n f 

[sic] El reconeixement d’aquest fet 

implica mesures de cooficialitat o 

legalitat de les *llengües de signes*, 

que ja s’han dut a terme en alguns 

països del nostre entorn. 

Pàgina 19 

IEC-EMU 

[sic] S’ha observat des de fa temps 

que existeix una variació considerable 

en l’ús de la major part de *llengües 

de signes*; per exemple; Stokoe, 

Casterline i Croneberg, 1965, per a la 

llengua de signes americana (ASL). 

Pàgina 85 

IEC-AST 

llengua de 

signes catalana 
n f 

[sic] La FESOCA va comparèixer 

davant la Comissió del Ministeri de 

Treball i Assumptes Socials per 

exposar les diferències lingüístiques 

de la *llengua de signes catalana* i 

la llengua de signes espanyola. 

Pàgina 21 

IEC-EMU 

[sic] El març de l’any passat, el 

Govern de la Generalitat va assumir el 

compromís de donar a la *llengua de 

signes catalana* el reconeixement 

institucional, la regulació legal i la 

difusió que es mereix entre la 

ciutadania. 

Pàgina 55 

IEC-BJM 

llengua 

minoritària 
n f 

L’obra es conseqüència d’una 

trajectòria i compromís de treball en 

benefici d’una *llengua minoritària* 

tant bella com és la llengua de signes 

catalana. 

Pàgina 2 

ILL-ALI 

[sic] És un fet contrastat que la 

majoria de llengües de signes són 

*llengües minoritàries*, i que, sovint, 

estan minoritzades. 

Pàgina 114 

BMS-GES 

llengua natural n f 

[sic] La llengua de signes catalana 

(LSC) és la *llengua natural* de les 

persones sordes i sordcegues signants 

del territori català. 

Pàgina 28 

BAR-ESP 

[sic] Mitjançant l’adquisició completa 

d’una *llengua natural* (en aquest cas 

la llengua de signes), el nen sord 

adquireix les mateixes experiències 

Pàgina 175 

IEC-EMO 
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que un nen oïdor encara que 

mediatitzades (Vigotsky,1934) per un 

altre sistema de comunicació. 

llengua oral n f 

[sic] El tríptic defineix la LSC com 

una part important del patrimoni 

cultural de Catalunya, com una 

llengua viva que reuneix totes les 

característiques morfològiques i 

sintàctiques, tan rica en continguts 

gramaticals com qualsevol altra 

*llengua oral*. 

Pàgina 27 

IEC-EMU 

[sic] La variació en la *llengua oral* i 

la llengua de signes es troba en tots 

els àmbits de l’organització 

estructural. 

Pàgina 87 

IEC-AST 

llenguatge n m 

[sic] El fet que puguem trobar parells 

mínims en una llengua demostra que 

les llengües de signes segueixen la 

propietat del *llenguatge* humà 

anomenada dualitat de patró 

(STOKOE 1960). 

Pàgina 126 

BMS-GES 

[sic] Es necessita l’educació auditiva 

que fa el logopeda per arribar a sentir-

hi, comprendre i desenvolupar un bon 

nivell d’audició i *llenguatge*. 

Pàgina 24 

GEN-SOM 

lloc 

d’articulació 
n m 

[sic] Com veurem a l’apartat 3 

d’aquest article, els signes no són 

unitats globals i en podem, per tant, 

destriar les unitats mínimes 

distintives com són la configuració 

de la mà, l’orientació del palmell, el 

moviment, el *lloc d’articulació* del 

signe, així com  també els 

components no manuals que 

acompanyen el signe. 

Pàgina 113 

BMS-GES 

[sic] Lucas i el seu equip també 

investigaren la variació del *lloc 

d’articulació* en un tipus de signes de 

l’ASL representat per KNOW 

(‘saber’). 

Pàgina 93 

IEC-AST 
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mà activa n f 

[sic] Per exemple, un cert tipus de 

classificadors permet mostrar la 

posició relativa de dos elements a 

través de l’espai relatiu que 

s’estableix entre la *mà activa* i la 

mà passiva dins l’espai sígnic. 

Pàgina 121 

BMS-GES 

[sic] A l’esquerra de la barra es 

representa allò signat per la mà 

passiva i, a la dreta, allò signat per la 

*mà activa*. 

Pàgina 196 

DOM-VOC 

mà dominant n f 

[sic] L’expressió idiomàtica EN-

BONA-HORA (signe bimanual 

articulat amb la *mà dominant* al 

front realitzant un moviment amb els 

dits polze i cor) s’utilitza quan 

logrem alguna cosa que ens ha 

semblat desagradable i que ens ha 

suposat un esforç aconseguir. 

Pàgina 112 

DOM-GES 

[sic] En la variant unimanual 

s’estenen tants dits de la *mà 

dominant* com corresponen al 

nombre que es vol indicar (5), de 

manera que la mà no dominant roman 

en repòs. 

Pàgina XVIII 

ILL-APR 

mà no 

dominant 
n f 

[sic] En aquests nombres el signant 

sempre orienta la palma de la *mà no 

dominant* cap a l’interlocutor i 

mostra tots els dits de la mà no 

dominant (amb valor cinc...) 

Pàgina XVII 

ILL-APR 
  

mà passiva n f 

[sic] Indiquem els signes assimilats, 

on realitats que anteriorment havien 

de ser descrites amb més d’un signe, 

s’han unit en un de sol; és el cas 

d’”Fus horari”, on la *mà passiva* 

conserva la configuració del signe 

MÓN. 

Pàgina 11  

DOM-VOC 

[sic] A (16) el signant associa el 

referent discursiu FILL amb la zona 

contralateral de l’espai sígnic —la 

zona que coincideix amb el costat de 

la *mà passiva*. 

Pàgina 142 

BMS-GES 
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modalitat n f 

[sic] Així, la *modalitat* gestovisual 

concretada en l’ús de l’espai sígnic 

aporta certes implicacions de 

manifestació dels elements 

gramaticals de les llengües de signes. 

Pàgina 118 

BMS-GES 

[sic] Llengua de signes catalana: la 

llengua o sistema lingüístic natural de 

*modalitat* i visual pròpia de les 

persones sordes signants de 

Catalunya, que també usen, amb 

diferents adaptacions segons llur 

situació sensorial, les persones 

sordcegues. 

Pàgina 16 

BOP-LLE 

moviment n m 

[sic] Hi ha altres signes que no 

inclouen un *moviment* de 

trajectòria, però sí que impliquen un 

moviment dels dits o del canell. 

Pàgina 32 apartat 

2.C de 

components 

bàsics del signe 

FES-GRB 

[sic] Per exemple, en el cas que ens 

ocupa aquí, mostrarem com alguns 

tipus de verbs de la LSC concorden 

amb aquests loci, ja que és on s’hi 

associen els arguments verbals i, a 

través del *moviment* i/o la direcció 

dels dits, la relació sintàctica que 

s’estableix entre ells. 

Pàgina 119 

BMS-GES 

normalitzar v tr 

[sic] El primer és que les llengües de 

signes s’han associat tradicionalment 

a una discapacitat, la sordesa, i això 

fa que sovint no hagin tingut el 

prestigi lingüístic que mereixien ni la 

intervenció per part de l’estat per tal 

de *normalitzar-les*. 

Pàgina 115 

BMS-GES 
  

oïdor, -a n m i f 

[sic] Això no sempre ha estat així, 

durant una època els nens sords no 

feien el mateix currículum que els 

*oïdors*, reduint-se continguts i 

Pàgina 33  

DOM-GEE 

[sic] Identitat d’*oïdor*: mantenen 

una actitud de negació davant la 

sordesa, utilitzen preferentment el 

llenguatge oral i rebutjen l’ús de la 

Pàgina 112 

UAB-ALS 
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matèries. llengua de signes. 

oïdor, -a adj 

[sic] Actualment la gran majoria de 

metges són persones *oïdores* que 

desconeixen l’LSC. 

Pàgina 40  

DOM-GES 

[sic] Només es donaria una excepció 

en el cas de les persones *oïdores* 

que per la procedència familiar (per 

exemple, fills oïdors de persones 

sordes) tinguessin la LS com a 

llengua materna o fossin totalment 

bilingües. 

Pàgina 197 

IEC-EDS 

oient n m i f 

Per posar traves a I'hora de la 

integració grupal als Sords que 

utilitzen I'altra varietat de llengua de 

signes i que són fills d'*oients* en la 

seva majoria. 

Pàgina 155  

LOL-EST 

[sic] Els resultats d’aquestes 

investigacions ens han permès 

destacar les dificultats que per al sord 

suposa la comunicació amb l’*oient*, 

malgrat que aquest generi 

mecanismes compensatoris que 

teòricament creïn les condicions més 

òptimes per a la comprensió oral. 

Pàgina 25 

UAB-ALS 

oient adj 

[sic] En aquest aspecte hi 

contribueix, majoritàriament, la 

mateixa comunitat sorda, que durant 

molts anys ha organitzat cursos i 

jornades de formació amb l’objectiu 

de conscienciar la societat *oient* 

del dret fonamental de què disposa 

com a ésser humà: utilitzar la llengua 

pròpia. 

Pàgina 20  

IEC-EMU 

[sic] Com ja s’ha esmentat abans, la 

majora part de la gent sorda té 

familiars *oients*, i l’edat en què 

adquireixen les llengües de signes pot 

ser molt avançada. 

Pàgina 100 

IEC-AST 

oralista n m i f 
[sic] I parlem d’*oralistes* quan ens 

referim a les persones sordes que es 

Pàgina 8  

BOP-LLE 

[sic] Sords que es consideren 

*oralistes* 

Pàgina 155 

LOL-EST 
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comuniquen usant suports a la 

comunicació oral i llegint els llavis. acèrrims. 

oralista adj 

[sic] Aquesta situació va afectar 

també els estudis dins del camp 

lexicogràfic. La tendència *oralista* 

va fer desestimar el primer treball en 

lexicologia del signe de l’ASL 

(llengua de signes americana). 

Pàgina 207  

IEC-GBE 

i una etapa "fosca" (a partir de 1880, 

data en que es va celebrar el Congres 

Internacional d'Educadors de Sords 

fet a Mila, en el qual es va decidir que 

I'educació dels sords i la seva 

comunicació devia ser *oralista* fet 

que va perdurar fins mes o menys el 

1960, 

Pàgina 157 

LOL-EST 

orientació n f 

[sic] En alguns signes es produeix un 

canvi intern d'*orientació* durant la 

realització del signe, com en els 

exemples següents: 

Pàgina 35 apartat 

2.D de 

components 

bàsics del signe 

FES-GRB 

[sic] MARE i TARDA (Figura 8) 

també coincideixen en tots els 

paràmetres excepte en l’*orientació*. 

Pàgina 124 

BMS-GES 

parlant n m i f 

[sic] És influenciat per la categoria 

gramatical de la paraula que la 

precedeix (per exemple, si es tracta 

d’un verb o d’un nom), pel sexe i per 

la classe social del *parlant* 

(Houston, 1991; Trudgill, 1974). 

Pàgina 88  

IEC-AST 

[sic] Això vol dir que els *parlants* 

interioritzen en quines situacions 

s’usen les paraules amb més o menys 

freqüència, com són les persones que 

les fan servir, quines reaccions 

provoquen quan s’utilitzen en un acte 

comunicatiu, etcètera. 

Pàgina 232 

IEC-GBE 

signant n m i f 

[sic] Les dades també suggereixen 

diferències regionals, ja que entre els 

*signants* de Nova Orleans es donen 

menys variants amb les mans que en 

els signants d’Atlanta. 

Pàgina 88  

IEC-AST 

[sic] En la frase en LSC que es pot 

traduir com «Vull comprar-me un gat. 

És molt obedient», la *signant* 

localitza el sintagma indefinit un gat» 

a la part baixa del pla frontal, com 

Pàgina 29 

BAR-ESP 
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veiem en la Figura 3. 

signar v tr. 

[sic] Basant-se en un petit recull de 

dades de 201 mostres, descobrí que 

només un 6% dels signes bimanuals 

se *signaven* amb una sola mà en 

les situacions formals. 

Pàgina 93  

IEC-AST 

[sic] La variant amb flexió de canell 

MIL (2) pot incorporar els nombres 2 

a 10 per tal de *signar*: DOS-MIL, 

TRES-MIL. 

Pàgina XX 

ILL-APR 

signat, -ada adj 

[sic] Encara que per a la majoria de 

persones els termes traducció i 

interpretació poden semblar 

sinònims, en l’ús més específic, 

traducció fa referència a la conversió 

de missatges entre textos escrits, 

mentre que la interpretació es 

produeix principalment entre 

enunciats orals i *signats*. 

Pàgina 197  

IEC-EDS 

[sic] A més a més, en algunes escoles, 

la comunicació *signada* estava 

prohibida durant l’última part del 

segle XIX i gran part del segle XX; 

fet que provocà que els nens sords 

creessin nous signes (ja que tenien 

pocs models de llengua a l’abast) 

quan feien servir la comunicació 

signada fora de classe. 

Pàgina 99 

IEC-AST 

signe n m 

[sic] Els primers estudis de la 

variació fonològica en l’ASL 

inclouen la investigació de 

Woodward, Erting i Oliver (1976) 

sobre l’ús variable de *signes*, com 

ara RABBIT (‘conill’) i COLOUR 

(‘color’), que tenen formes 

relacionades signades mitjançant la 

cara mitjançant la cara o les mans. 

Pàgina 88  

IEC-AST 

[sic] Tot sovint es pot usar un *signe* 

o un altre en funció de la 

intencionalitat que volguem donar a 

l’enunciat. 

Pàgina 16 

DOM-GES 

signe bimanual n m 

[sic] Basant-se en un petit recull de 

dades de 201 mostres, descobrí que 

només un 6% dels *signes 

Pàgina 93  

IEC-AST 

[sic] El signe VAJA (*signe 

bimanual* simètric que realitzem amb 

les dues mans en idèntica 

Pàgina 25 

DOM-GEE 
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bimanuals* se signaven amb una sola 

mà en les situacions formals. 

configuració, deixant els polzes 

estesos, i amb un moviment d’aquests 

de l’interior cap enfora de l’espai 

neutre. 

signe 

monomanual 
n m 

[sic] El signe LLEI (*signe 

monomanual* que realitzem 

arronsant el dit índex pel nudell en 

un moviment brusc de dalt a baix). 

Pàgina 24  

DOM-GEE 
  

signom n m 

[sic] Les activitats són les següents: 

presentació individual i explicació de 

la motivació del signe característic 

personal (*signom*); explicació 

d’una història en vinyetes; narració 

d’un fragment de dibuixos animats; 

narració d’una anècdota personal 

vinculada al fet de ser sord. 

Pàgina 4  

COD-QUE 
  

sord, -a n m i f 

[sic] Aquests exemples de variació 

lèxica en les llengües de signes 

occidentals és probable que siguin 

deguts al fet que les escoles 

residencials per a *sords* estaven 

establertes independentment una de 

l’altra en diferents parts d’aquests 

països durant els segles XIX i XX. 

Pàgina 99  

IEC-AST 

[sic] El seu objectiu fonamental és la 

integració i participació dels *sords* 

en la societat utilitzant la llengua oral, 

l’audició i la lectura labial com a 

principal sistema de comunicació, 

d’accés a la llengua escrita i 

d’integració en la societat. 

Pàgina 14 

GEN-SOM 

sord, -a adj 

[sic] Aquesta nova visió potencia 

l’autoacceptació que qualsevol 

persona *sorda* ha de desenvolupar 

Pàgina 19  

IEC-EMU 

[sic] Molt sovint les persones 

*sordes* sortien de la consulta mèdica 

sense saber amb exactitud què els 

Pàgina 40 

DOM-GES 



 
61 

 

per fer un primer pas cap a l’èxit 

personal i social. 

passava ni quin tractament havien de 

seguir. 

sordcec, -ga adj 

[sic] La llengua de signes catalana 

(LSC) és la llengua natural de les 

persones sordes i *sordcegues* 

signants del territori català. 

Pàgina 28  

BAR-ESP 

[sic] Amb la defensa de la llengua de 

signes catalana, defensem la nostra 

llengua pròpia; una llengua viva, 

dinàmica, absolutament necessària per 

a les persones sordes i *sordcegues*; 

una llengua que fa gran el patrimoni 

lingüisticocultural universal. 

Pàgina 272 

IEC-JMC 

sordesa n f 

[sic] No obstant això, aquesta 

concepció encara no és compartida 

per un sector social en què s’inclouen 

alguns professionals de disciplines 

relacionades amb la *sordesa*: 

metges, educadors, etcètera. 

Pàgina 19  

IEC-EMU 

[sic] Encara que això està començant 

a canviar, molta gent encara veu 

només la patologia de la *sordesa* i 

desconeix la riquesa de la llengua de 

signes. 

Pàgina 115 

BMS-GES 

sordmut, -da n m i f 

[sic] Imaginem una situació 

d’interpretació bilateral en què la 

persona usuària de llengua oral es 

refereix a la usuària de LS amb el 

nom de *sordmuda*. 

Pàgina 201  

IEC-EDS 
  

sordmut, -da adj 
[sic] No són nens *sordmuts*, com 

es deia antigament. 

Pàgina 22  

GEN-SOM 

[sic] Perquè  suposa un reconeixement 

públic i explícit d’uns drets 

elementals de les persones sordes i 

*sordmudes*. 

 

Pàgina 18 

IEC-JMA 
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traducció n f 

[sic] Com veiem a la *traducció* de 

la glossa a (15), el verb ENVIAR 

està concordat amb la primera 

persona del plural —per al 

subjecte— i la tercera persona del 

plural —per a l’objecte. 

Pàgina 138 

BMS-GES 

La concepció de la llengua de signes 

com a pura mímica i *traducció* 

literal de la llengua oral ha perdurat 

fins als nostres dies 

Pàgina 157 

LOL-EST 

traduir v tr 

[sic] En la frase en LSC que es pot 

*traduir* com «Vull comprar-me un 

gat. És molt obedient», la signant 

localitza el sintagma indefinit «un 

gat» a la part baixa del pla frontal, 

com veiem en la Figura 3. 

Pàgina 29  

BAR-ESP 

[sic] Intèrpret i guia intèrpret de la 

llengua de signes: els professionals 

que interpreten i *tradueixen* la 

informació formulada en llengua de 

signes catalana a les llengües orals i 

escrites, i viceversa.  

Pàgina 17 

BOP-LLE 

transcriure v tr 

[sic] Aquesta notació no és més que 

un sistema que ens ajuda a 

*transcriure* d’una manera 

entenedora els signes de la llengua de 

signes i el seu ordre a la frase 

Pàgina 105 

DOM-GEE 

[sic] Així, quan per *transcriure* el 

significat d’un signe és precís utilitzar 

vàries paraules del català, aquestes 

paraules apareixeran unides 

mitjançant el punt, com per exemple 

(PERTANYENT.A). 

Pàgina 195  

DOM-VOC 

usuari, -a n m i f 

[sic] Un cop dins l’àrea major del cos 

on s’articula el signe, l’*usuari* 

podrà dir si aquella configuració es 

produeix a l’inici, al mig o al final 

del signe. 

Pàgina 225  

IEC-GBE 

[sic] L’ILS/GUILS ha de vetllar pel 

prestigi de la seva professió, tot 

mantenint sempre una actitud 

solidària, respectuosa i crítica cap als 

*usuaris*, els seus companys i 

l’entitat gestora del projecte. 

Pàgina 36 

DOM-TAS 

vocalització n f 
[sic] Una característica important de 

la LS és que els signes manuals 

Pàgina 14  

IEC-GBE 

[sic] Els nous signes han reemplaçat 

les formes més antigues, en les quals 

Pàgina 101 

IEC-AST 
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interaccionen amb la *vocalització* 

per expressar el significat lèxic de 

l’element. 

els signes dels colors tenen una 

configuració manual idèntica que 

només estava diferenciada per la 

*vocalització* de l’equivalent anglès 

de brown, green, etcètera. 
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Annex B: Diccionari terminològic sobre la comunitat sorda i la llengua de signes 



DICCIONARI TERMINOLÒGIC
LA COMUNITAT SORDA I LA LLENGUA DE SIGNES*

Aida Villaécija

*Proposta de termes qualitativa per al treball de fi de grau



 

  



Nota per als lectors 

Hem dut a terme la representació dels signes amb fotografies, el 

moviment dels quals és intuïtiu. En alguns casos, per facilitar-ne la 

lectura, incloem símbols. A continuació, adjuntem les explicacions 

pertinents de cada símbol. Els colors, però, variaran en funció de la 

posició de la fotografia en què es trobin
1
. 

 

Símbol Explicació 

 Contacte directe entre les part del cos assenyalades 

 Moviment recte, direcció del qual depèn de la punta de la fletxa 

 
Moviment cap endavant del signant 

 Lloc on es deté el moviment del signe 

 

Moviment corbat (circular), direcció del qual depèn de la punta 

de la fletxa.  

 
Moviment repetit amb gir de canell 

 
Moviment circular amb eix vertical 

 
Moviment circular amb eix horitzontal o lateral 

Quan hi ha dos fletxes el moviment del símbol expressat per la fletxa es repeteix  

 

                                                                 
1
 Per establir els símbols ens hem inspirat en els diccionaris següents:  

Perelló, J., Frigola, J. (1998). Lenguaje de signos manuales (2a ed.). Madrid: Dossat. 

Aránzazu, M. (coord.). (2013). Diccionario visual: Lengua de signos española Inglés-

Español (1a ed.). Madrid: Fundación CNSE.  



 



accessibilitat n f                    «Sociologia» 

Qualitat d’accessible, en què es faciliten l’accés i els instruments 

necessaris per aconseguir una igualtat de condicions en tots els àmbits 

socials i comunicatius de les persones. 

es accesibilidad n f   lsc 

en accessibility n 

 

 

 

 

alfabet dactilològic n m                                         «Llengua» «Lingüística» 

Element característic de la llengua de signes que serveix per representar 

de forma visual els signes gràfics d’una escriptura alfabètica mitjançant 

les mans. 

es alfabeto dactilológico n m 

es alfabeto manual n m 

en manual alphabet n 

lsc 

 

 

 

 

  



biculturalisme n m      «Sociologia» 

Conjunt de tradicions, formes de vida i percepcions del món de dues 

cultures diferents que coexisteixen en la realitat d’un individu o un 

col·lectiu.  

es biculturalismo n m  

en biculturalism n 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

bilingüisme n m       «Sociologia» 

Ús alternatiu de dues llengües amb el mateix o diferent canal lingüístic 

per part d’un individu o una comunitat. 

es bilingüismo n m  

en bilingualism n 

lsc 

 

 

 

 

 



bimodal n m                                                                  «Sistemes de comunicació» 

Sistema de comunicació que consisteix a representar literalment a través 

de signes l’ordre de mots en llengua oral. 

es bimodal n m    lsc    

en bimodal n         

  

 

 

 

 

 

bimodal adj                                                                «Sistemes de comunicació» 

Relatiu al sistema de comunicació bimodal o a les persones que 

utilitzen aquest sistema.  

es bimodal adj      lsc 

en bimodal adj 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El sistema de comunicació bimodal consisteix a representar 

literalment a través de signes l’ordre de mots en llengua oral. 

 



català signat n m                                                     «Sistemes de comunicació» 

Sistema de comunicació que consisteix a representar literalment a través 

de signes l’ordre de mots de l’oració del català oral. 

es catalán signado    

en signed Catalan  

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

es catalanosignante n m i f 

en catalan signer n 

lsc  

 

 

 

 

 

catalanosignant n m i f        «Ciències socials» «Antropologia» 

Persona sorda o oient que signa en llengua de signes catalana. 



classificador n m                                              «Llengua» «Lingüística» 

Element característic de la llengua de signes categoritzat com a 

morfema complex prototípic que s'utilitza principalment en verbs de 

localització i moviment per expressar on es localitza l'entitat, com es 

mou i com la manipulem. 

es clasificador n m             lsc  

en classifier n 

 

 

 

 

 

comunitat signant n f                                                  «Sociologia» 

Grup social que es caracteritza per persones signants que comparteixen 

una llengua, tradicions i costums. 

es comunidad signante n f 

en signing community n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 



comunitat sorda n f                                                   «Sociologia» 

Grup social format per persones sordes i oients que es caracteritza per 

un lligam cultural i ideològic, en què s’empra la llengua de signes 

pròpia de la comunitat. 

es comunidad sorda 

en deaf community 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

configuració n f                                                      «Llengua» «Lingüística» 

Component bàsic del signe que fa referència a la disposició que adopten 

les mans i ve definit principalment per la posició dels dits. 

es configuración n f 

en hand configuration, handshape n 

lsc  

 

 

 

 

 



cultura sorda n f                                                                    «Sociologia» 

Conjunt de costums, valors i tradicions pròpies de les persones sordes i 

oients que utilitzen una llengua de signes i un tipus d’expressió visual 

per comunicar-se. 

es cultura sorda n f 

en deaf culture n 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

dactilologia n f                                                        «Llengua» «Lingüística» 

Element característic de la llengua de signes que serveix per representar 

de forma visual els signes gràfics d’una escriptura alfabètica mitjançant 

les mans. 

es dactilología n f 

en dactylology, fingerspelling n 

lsc 

 

 

 

 



dactilològic n m                                                      «Llengua» «Lingüística» 

Relatiu a l’alfabet dactilològic o a la dactilologia. 

es dactilológico n m 

en fingerspelling n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

discapacitat n f                                          «Ciències socials» «Antropologia» 

Condició de les persones amb minusvalidesa, restringides de 

determinades facultats físiques i/o mentals. 

es discapacidad n f                          lsc 

en disability n 

 

 

 

 

 

 

 



Element característic de la llengua de signes que fa referència a l’espai 

tridimensional de davant del cos del signant que s'utilitza per articular 

els signes, expressar relacions de concordança o coreferencials i 

descriure localitzacions de manera topogràfica. 

es espacio de signado n m 

en signing space n 

lsc   

 

 

 

 

 

guia intèrpret n m i f                                                               «Ocupació» 

Persona que coneix la llengua o sistema de comunicació d’una persona 

sordcega i del seu interlocutor i transmet els missatges que expressen de 

forma objectiva per aconseguir que la comunicació sigui possible. 

es guía intérprete n m i f 

en guide interpreter n 

lsc  

 

 

 

 

 

 

espai sígnic n m                                                      «Llengua» «Lingüística» 



 

 

 

 

 

 

 

inclusió n f                                                                              «Sociologia» 

Acceptació i reconeixement per part de la societat dels drets i 

obligacions d’una comunitat o grup minoritari en tots els sectors, en què 

la mateixa societat s’adapta i es modifica d’acord amb les necessitats 

del grup minoritari. 

es inclusión n f 

en inclusion n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



inclusiu, -va adj                                                                      «Sociologia» 

Relatiu a una persona, entitat o societat que facilita o promou la inclusió 

a la societat d’una comunitat o grup minoritari.  

es inclusivo, -va adj 

en inclusive adj 

lsc  

 

 

 

 

 

 

Acceptació i reconeixement per part de la societat dels drets i 

obligacions d’una comunitat o grup minoritari en tots els sectors, en què 

la comunitat o grup minoritari s’adapta a la societat existent. 

es integración n f  

en integration n    

lsc 

 

 

 

 

 

integració n f                                                                          «Sociologia» 



intermodal adj                                                        «Llengua» «Lingüística» 

Relatiu a l’ús de dues o més llengües, generalment en qualitat de 

bilingüisme, amb canals diferents. 

es intermodal adj 

en intermodal adj  

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

intèrpret n m i f                                                                                      «Ocupació» 

Persona que transmet els missatges expressats per un individu a un altre 

de forma objectiva, mitjançant una llengua signada o oral, per 

aconseguir que la comunicació sigui possible. 

es intérprete n m i f 

en interpreter n 

lsc  

 

 

 

 

 



interpretació n f                                                            «Ocupació» 

Acció d’interpretar. 

es interpretación n f 

en interpreting, interpretation n  

lsc 

 

 

 

 

 

 

interpretar v tr                                                                                       «Ocupació» 

Transmetre a un individu missatges expressats en una llengua oral o una 

llengua de signes de forma objectiva amb la llengua que coneix, ja sigui 

signada o oral. 

es interpretar v tr 

en interpret, to v tr 

lsc 

 

 

 

 

  



lectura labial n f                                                 «Sistemes de comunicació» 

Sistema de comunicació que fa referència a observar el moviment dels 

llavis del parlant o signant per comprendre una paraula o signe en 

concret. 

es lectura labial n f 

en lip reading, speechreading n 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

llengua n f                                                               «Llengua» «Lingüística» 

Sistema de signes orals o manuals que és propi d’una comunitat que el 

fa servir bàsicament per comunicar-se, pot estar reflectit en un codi 

escrit però no és una condició necessària. 

es lengua n f                        lsc 

en language n 

 

 

  



llengua de signes n f                                               «Llengua» «Lingüística» 

Llengua natural que es caracteritza per ser un sistema de signes manuals 

que és propi d’una comunitat sorda que el fa servir bàsicament per 

comunicar-se. 

cat LS sigla 

es lengua de signos n f 

es LS sigla 

en sign language n  

en SL sigla  

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

lsc sigla 

 

 

 

 

 

 

 

 



llengua de signes catalana n f                               «Llengua» «Lingüística» 

Llengua de signes pròpia de la comunitat de signants de Catalunya i 

fonamentalment diferent de la llengua de signes espanyola. 

cat LSC sigla 

es lengua de signos catalana n f 

es LSC sigla 

en catalan sign language n 

en LSC sigla 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lsc sigla 



llengua minoritària n f                                  «Llengua» «Lingüística» 

Llengua natural usada tradicionalment en un territori d'un estat per 

persones nadiues que constitueixen un grup numèricament inferior a la 

resta de la població de l'estat. 

es lengua minoritaria n f 

en minority language n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

llengua natural n f                                                 «Llengua» «Lingüística» 

Sistema lingüístic que no ha estat creat per convenció deliberada, sinó 

que ha sorgit de forma natural i espontània per part d’una comunitat per 

poder comunicar-se. 

es lengua natural n f 

en natural language n f 

lsc  

  

 

<< 

 

 



llengua oral n f                                                       «Llengua» «Lingüística» 

Llengua natural que es caracteritza per ser un sistema de signes orals 

que, reflectit sovint en un codi escrit, és propi d’una comunitat que el fa 

servir bàsicament per comunicar-se. 

cat LO sigla   

es lengua oral n f 

es LO sigla  

en oral language n 

en spoken language n 

en OL sigla 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

lsc sigla 

 

 

 

 

 

 

 

 



llenguatge n m                                                        «Llengua» «Lingüística» 

Facultat humana de poder comunicar els propis pensaments o 

sentiments a un receptor o interlocutor mitjançant un sistema o codi 

determinat de signes auditius, manuals i/o vocals. 

es lenguaje n m 

en language n 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

lloc d’articulació n m                                             «Llengua» «Lingüística» 

Component bàsic del signe que fa referència a l’espai concret on 

s’articula el signe.  

es lugar de articulación n m 

en place of articulation n 

lsc  

 

 

 

 

 



mà activa n f                                                           «Llengua» «Lingüística» 

Mà amb la qual s’articulen els signes que es realitzen en una sola mà i 

en la qual recau el moviment del signe quan es realitza en les dues 

mans.  

cat mà dominant n f 

es mano activa n f 

es mano dominante n f 

en active hand n 

en dominant hand n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 



mà passiva n f                                                         «Llengua» «Lingüística» 

Mà complementària a la mà activa que s’articula de forma secundària al 

signe. 

cat mà no dominant n f 

es mano pasiva n f 

es mano no dominante n f 

en passive hand n 

en base hand n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

lsc  



modalitat n f                                                           «Llengua» «Lingüística» 

Forma en què les llengües s'expressen i es perceben, és a dir, el canal 

lingüístic que categoritza una llengua, que pot ser signada o oral. 

es modalidad n f 

en modality n  

lsc 

 

 

 

 

 

 

moviment n m                                                         «Llengua» «Lingüística» 

Component bàsic del signe que fa referència al moviment, és a dir, als 

canvis en la localització o direcció del signe. 

es movimiento n m 

en movement n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procés sociocultural a través del qual una llengua o varietat minoritària 

s'adapta a una regulació ortogràfica, lèxica i gramatical i accedeix a 

àmbits d'ús lingüístic fins aleshores reservats a una altra llengua o 

varietat. 

es normalizar v tr 

en normalize, to v tr 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

normalitzar v tr                                                      «Llengua» «Lingüística» 



oient n m i f                                                «Ciències socials» «Antropologia» 

Persona que té la capacitat de sentir que pot o no pertànyer a la 

comunitat sorda. 

cat oïdor, -a n m i f 

cat parlant n m i f 

es oyente n m i f  

en hearing n 

en hearing person n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Alguns autors empren ‘oient’ per a una persona que escolta 

algun mitjà de comunicació i ‘oïdor’ per a les persones amb capacitat 

auditiva. 

  



oient adj                                                     «Ciències socials» «Antropologia» 

Relatiu a les persones que tenen la capacitat de sentir que poden o no 

pertànyer a la comunitat sorda. 

cat oïdor, -a n m i f         lsc 

es oyente n m i f            

en hearing n 

en hearing person n 

 

 

 

 

NOTA: Alguns autors empren ‘oient’ per a una persona que escolta 

algun mitjà de comunicació i ‘oïdor’ per a les persones amb capacitat 

auditiva. 

oralista n m i f                                           «Ciències socials» «Antropologia» 

Persona sorda que es comunica amb mitjans de recolzament a la 

comunicació oral i amb la lectura labial. 

es oralista n m i f 

en oralist n 

en oralist person n 

lsc  

 

 

 

  



oralista adj                                                          «Sistemes de comunicació» 

Relatiu al sistema o a les persones sordes que es comuniquen amb 

mitjans de recolzament, comunicació oral i la lectura labial. 

es oralista adj              lsc 

en oralist n 

 

 

 

 

 

 

orientació n f                                                          «Llengua» «Lingüística» 

Component bàsic del signe que fa referència a la direcció del palmell de 

la mà, que pot ser cap amunt, cap a la dreta, cap al signant, cap 

endavant, etc. 

es orientación n f 

en orientation n 

lsc 

 

 

 

 

 



signant n m i f                                            «Ciències socials» «Antropologia»              

Persona sorda o oient que es comunica en llengua de signes i forma part 

de la comunitat sorda. 

es signante n m i f           

en signer n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

signar v tr                                                                «Llengua» «Lingüística»  

Comunicar o expressar alguna cosa mitjançant una llengua de signes. 

es signar v tr     lsc 

en sign, to v tr 

 

 

 

 

  



signat, -ada adj                                                       «Llengua» «Lingüística»  

Relatiu a un enunciat o discurs que s’ha dut a terme mitjançant una 

llengua de signes. 

es signado adj           lsc  

en signed adj 

 

 

 

 

 

 

 

signe n m                                                                 «Llengua» «Lingüística» 

Component bàsic de la llengua de signes que s’articula en un espai 

sígnic i que, en relació amb les llengües orals, està al mateix nivell que 

les paraules. 

es signo n m        lsc 

en sign n 

 

 

 

 

 

 

 



signe bimanual n m                                                «Llengua» «Lingüística» 

Signe que s’articula utilitzant les dues mans. 

es signo bimanual n m 

en bimanual sign n 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



signe monomanual n m                                          «Llengua» «Lingüística»  

Signe que s’articula utilitzant una sola mà. 

es signo monomanual n m 

en monomanual sign n 

lsc  

 

 

 

  



signom n m                                                              «Llengua» «Lingüística» 

Signe que caracteritza o denomina un individu de forma personal, ja 

sigui per un tret físic, psicològic, etc. en llengua de signes. 

es signo n m 

en sign n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el terme ‘signom’ és propi de la comunitat sorda catalana, per 

això els equivalents corresponen al genèric ‘signe’. 

 

sord, -a n m i f                                           «Ciències socials» «Antropologia» 

Persona privada totalment o parcialment del sentit de l’oïda i que es 

comunica amb llengua de signes, amb mitjans de recolzament a la 

comunicació oral o amb la lectura labial. 

es sordo, -a n m i f 

en deaf n 

en deaf person n 

 



lsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sord, -a adj                                                «Ciències socials» «Antropologia» 

Relatiu a les persones que han perdut totalment o parcialment el sentit 

de l’oïda i es comuniquem amb llengua de signes, amb mitjans de 

recolzament a la comunicació oral o amb la lectura labial. 

es sordo, -a adj 

en deaf adj 

lsc 

  



sordcec, -ga adj                                         «Ciències socials» «Antropologia» 

Persona que ha perdut parcialment o totalment el sentit de la vista i 

l’oïda i es comunica amb llengua de signes recolzada. 

es sordociego, -ga adj 

en deaf-blind adj 

lsc 

 

 

 

  



sordesa n f                                                 «Ciències socials» «Antropologia» 

Identitat sociocultural que caracteritza les persones amb pèrdua parcial 

o total del sentit de l’oïda. 

es sordera n f 

es sordez n f 

en deafness n 

lsc 

 

 

 

 

 

 

sordmut, -da n m i f                                  «Ciències socials» «Antropologia» 

Persona privada totalment o parcialment del sentit de l’oïda i que té 

alguna alteració o problema clínic a les cordes vocals.  

es sordomudo, -da n m i f 

en deaf-mute n 

lsc 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: no s’empra com a genèric per a les persones que no hi senten. 



sordmut, -da adj                                       «Ciències socials» «Antropologia» 

Relatiu a les persones que han perdut totalment o parcialment el sentit 

de l’oïda i que tenen alguna alteració o problema clínic a les cordes 

vocals. 

es sordomudo, -da adj 

en deaf-mute adj 

lsc 

 

 

 

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: no s’empra com a genèric per a les persones que no hi senten. 



traducció n f                                                                                    «Ocupació» 

Acció de traduir. 

es traducción n f 

en translation n  

lsc 

 

 

traduir v tr                                                                                               «Ocupació» 

Transmetre de forma escrita missatges expressats en una llengua oral o 

una llengua de signes amb la llengua que es coneix. 

es traducir v tr 

en translate, to v tr 

lsc  

 

 

 

  



transcriure v tr                                                                        «Ocupació»  

Traslladar literalment de forma textual un discurs signat o oral. 

es transcribir v tr 

en transcript, to v tr 

lsc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



usuari, -a n m i f                                        «Ciències socials» «Antropologia» 

Persona sorda o sordcega que requereix de serveis d’interpretació de 

llengua de signes o de llengua de signes recolzada. 

es usuario, -a n m i f          

en user n  

lsc 

 

 

 

 

 

 

 

vocalització n f                                                        «Llengua» «Lingüística» 

Component bàsic del signe que fa referència al moviment dels llavis del 

signant, que es duu a terme perquè l’interlocutor pugui fer la lectura 

labial corresponent. 

es vocalización n f 

en vocalization n 

lsc 

 

 

 

 

 



 

 

 


