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RESUM  

 
La neologia lèxica és un reflex de l’evolució de la llengua, però alhora de la societat i 

dels seus canvis. La gastronomia, dins d’aquesta societat, s’innova constantment a causa 

de la internacionalització i l’aparició de noves tendències. En català, no existeixen 

estudis previs que analitzin les noves unitats lèxiques a l’àrea temàtica de la 

gastronomia. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest treball és realitzar una anàlisi 

quantitativa i qualitativa dels neologismes que s’han incorporat al camp de la 

gastronomia, agafant com a corpus un exemplar de l’any 2018 de la revista 

gastronòmica Cuina. Aquesta anàlisi m’ha permès contestar les preguntes de partida i la 

hipòtesi inicial, principalment centrades en com s’han creat els neologismes del corpus. 

Per fer l’anàlisi he treballat amb un corpus format per 134 neologismes, extrets 

prèviament de la revista seguint el criteri lexicogràfic. Els resultats indiquen la varietat 

dels processos de formació dels neologismes del corpus de buidatge: hi ha 73 

neologismes formals, 49 manlleus i 12 neologismes semàntics. Dins els neologismes 

formals, el procés de sintagmació és el més freqüent, seguit de la derivació. Això indica 

que els textos d’aquest gènere no segueixen la tendència de la neologia catalana actual i 

que presenten una particularitat pel que fa a la innovació lèxica. En referència als 

manlleus, els més freqüents provenen de l’anglès, però destaca també la presència de 

mots de llengües llunyanes al català com el japonès o el xinès. Finalment, la majoria 

dels neologismes semàntics són fruit d’una extensió del significat ja documentat 

d’aquestes paraules.  

 

Paraules clau: neologia lèxica, gastronomia, neologismes formals, manlleus, 

neologismes semàntics, criteri lexicogràfic 
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RESUMEN 
 

La neología léxica es un reflejo de la evolución de la lengua, pero también de la 

sociedad y de sus cambios. La gastronomía, dentro de esta sociedad, está en continua 

innovación a causa de la internacionalización y de la aparición de nuevas tendencias. En 

catalán no existen estudios previos que analicen las nuevas unidades léxicas del área 

temática de la gastronomía. Por este motivo, el objetivo de este trabajo es realizar un 

análisis cuantitativo y cualitativo de los neologismos que se han incorporado en la 

gastronomía, tomando como corpus un ejemplar del 2018 de la revista gastronómica 

Cuina. Este análisis me ha permitido contestar las preguntas iniciales y la hipótesis, 

principalmente centradas en cómo se han creado los neologismos del corpus. Para 

realizar el análisis he trabajado con un corpus formado por 134 neologismos, extraídos 

previamente de la revista siguiendo el criterio lexicográfico. Los resultados indican la 

variedad de los procesos de formación de los neologismos del corpus: 73 neologismos 

formales, 49 préstamos y 12 neologismos semánticos. Dentro de los neologismos 

formales, el proceso de sintagmación es el más frecuente, seguido de la derivación. Esto 

indica que los textos de este género no siguen la tendencia de la neología catalana actual 

y que presentan una particularidad en referencia a la innovación léxica. Los préstamos 

más frecuentes provienen del inglés, pero destaca también la presencia de palabras de 

lenguas alejadas del catalán como el japonés o el chino. Finalmente, la mayoría de los 

neologismos semánticos son fruto de una extensión del significado ya documentado de 

estas palabras.  

 

Palabras clave: neología léxica, gastronomía, neologismos formales, préstamos, 

neologismos semánticos, criterio lexicográfico 
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ABSTRACT  
 

Lexical neology is a reflection not only of language evolution but also of the society and 

its changes. Gastronomy, in this society, is in continual innovation due to the 

internationalisation and the appearance of new trends. In Catalan, there are no previous 

studies that analyse the new lexical units in the thematic area of gastronomy. For this 

reason, the objective of this study is to carry out a quantitative and qualitative analysis 

of the neologisms that have been incorporated into the field of gastronomy, taking as a 

corpus a copy of the food magazine Cuina. This analysis has allowed me to answer the 

starting questions and the initial hypothesis, mainly focused on how the neologisms of 

the corpus have been created. To analyse them I’ve worked with a corpus formed by 

134 neologisms, previously extracted from the magazine following the lexicographical 

criteria. The results indicate the variety of formation processes of the corpora: 73 formal 

neologisms, 49 loanwords and 12 semantic neologisms. In formal neologisms, the 

process of sintagmació is the most frequent, followed by derivation. This indicates that 

the texts of this genre do not follow the tendency of current Catalan neology and that 

they present a peculiarity regarding lexical innovation. About the loanwords, the most 

frequent ones come from English, but there is also the presence of words from 

languages remote to Catalan such as Japanese or Chinese. Finally, most semantic 

neologisms are the result of an extension of the already documented meaning of these 

words. 

 

Key words:  lexical neology, gastronomy, formal neologisms, loanwords, semantic 

neologisms, lexicographical criteria. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Delimitació i justificació del tema  

 
De tots els àmbits de la lingüística que he anat veient i estudiant al llarg de la carrera, 

sempre m’han interessat els temes relacionats amb el lèxic i l’anàlisi d’aquest. 

Concretament, el tema dels neologismes m’ha cridat sempre l’atenció, perquè és un 

reflex de l’evolució de la llengua i, alhora, de la societat en què vivim i dels canvis que 

pateix diàriament.  

He pensat que centrar el treball en l’estudi de la neologia podria adaptar-se a 

interessos personals i que alhora podrien sorgir resultats interessants. Per tant, he decidit 

relacionar la innovació lèxica amb la gastronomia, ja que és un camp que m’interessa i 

que està constantment en innovació: necessita incorporar noves paraules, ja sigui per 

l’evolució i innovació del món gastronòmic, l’aparició de noves tendències culinàries o 

per la internacionalització de la cuina, entre d’altres.  

Per tant, el tema del treball és la neologia lèxica catalana, en aquest cas a l’àrea 

temàtica de la gastronomia. Per fer-ho, es portarà a terme el buidatge d’una mostra de 

text de la premsa gastronòmica, un exemplar de la revista Cuina, ja que és en aquest 

context on es troben els neologismes en el seu ús real.  

A la primera part del treball es presentarà el marc teòric, on es descriuran els 

conceptes bàsics per situar-nos en el camp de coneixement que ens ocupa, primer en 

termes generals i després en referència a la neologia catalana. Després es presentarà de 

manera breu el tipus de text que serà analitzat com a corpus de buidatge i es revisaran 

estudis previs relacionats amb el que jo portaré a terme. A continuació, es presentarà la 

metodologia de manera detallada que es seguirà a la part pràctica del treball, és a dir, el 

procediment per extreure les dades que seran analitzades posteriorment. Per últim, es 

portarà a terme una anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades extretes i una discussió 

dels resultats en referència als estudis previs relacionats amb el tema del treball.   
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1.2 Objectius i preguntes de partida  

 
L’objectiu principal d’aquest treball és portar a terme una anàlisi qualitativa i 

quantitativa sobre neologia lèxica catalana en l’àrea temàtica de la gastronomia. És a 

dir, extreure un corpus de neologismes que s’han introduït en aquest àmbit i veure 

quines tendències té la innovació lèxica en el llenguatge gastronòmic i, de manera 

específica, poder contestar les preguntes que a continuació presentaré. Per tant, cal 

deixar clar que l’objectiu no és generalitzar sobre tots els neologismes del camp de la 

gastronomia, sinó fer una anàlisi que permeti descriure i caracteritzar els neologismes 

del corpus de buidatge amb el qual treballaré. A més a més, vull fer la meva aportació 

en un camp on hi ha pocs estudis en català, és a dir, en la relació específica entre la 

neologia catalana i l’àrea temàtica de la gastronomia. Per fer-ho, l’objectiu és fer el 

buidatge d’un text de mostra de la premsa gastronòmica en català, la revista Cuina, i 

extreure manualment els neologismes seguint el criteri lexicogràfic, entre d’altres que es 

presentaran en el treball, sempre tenint en compte el temps i els recursos disponibles. 

Posteriorment, aquests neologismes seran analitzats. 

A l’hora de plantejar-me el treball, primerament he reflexionat sobre les preguntes 

que volia contestar amb l’anàlisi dels resultats extrets. Abans de plantejar la 

metodologia a seguir, he buscat textos de premsa gastronòmica i la revista Cuina l’he 

considerat ideal per realitzar el buidatge de neologismes i, a partir d’aquests, fer 

l’anàlisi que em permetria contestar les preguntes de partida inicials. El treball sobre 

neologia lèxica en qüestió pretén contestar les preguntes següents:  

1. Quins són els processos o recursos de formació més freqüents de les noves 

unitats lèxiques d’una revista de gastronomia en català? En un àmbit com és la 

gastronomia, que rep influències externes d’altres cultures, predominen els 

manlleus o els mecanismes de formació propis de la llengua catalana?  

2. Com han estat introduïts al text els neologismes del corpus de buidatge i quines 

categories gramaticals predominen?  

3. Si hi ha manlleus, de quines llengües provenen? Estan adaptats al català o no? 
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D’entrada, parteixo de la hipòtesi que els resultats que extrauré del corpus de buidatge 

seguiran aproximadament la tendència general de la neologia lèxica catalana actual 

(Freixa et al., 2015, p.10), sent la derivació el recurs més productiu dels propis 

mecanismes de la llengua. A més a més, parteixo de la idea que els manlleus tindran un 

paper important, tenint en compte la globalització que està patint el món de la 

gastronomia actualment i la societat en general. Pel que fa a la procedència dels 

manlleus, parteixo de la hipòtesi que seran majoritàriament de l’anglès, del francès i de 

l’italià, tenint en compte les influències gastronòmiques que ha rebut la gastronomia 

catalana dels països on es parlen aquestes llengües.  

Per últim, cal afegir que, a més a més, el corpus de neologismes extrets del corpus 

de buidatge, la revista Cuina, s’incorporaran a la base de dades de l’Observatori de 

Neologia, tenint en compte que per realitzar l’extracció dels neologismes del treball en 

qüestió se seguirà en gran part la metodologia d’aquest grup de recerca.  
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2.  MARC TEÒRIC  
 

2.1 Conceptes bàsics  

 
L’objectiu de la primera part del treball és situar-lo dins del seu camp de coneixement, 

la neologia. És per aquest motiu que en aquest apartat es farà una aproximació breu però 

precisa dels conceptes bàsics que envolten el treball. En primer lloc, es tractarà el 

concepte de neologia. En segon lloc, s’introduirà el terme de neologisme, què és i 

quines funcions té, vist des de diferents punts de vista bibliogràfics. Finalment, es 

descriurà el concepte de neologicitat, estretament lligat en els dos anteriors.   

Primerament, és necessari definir el concepte de neologia. La percepció del 

concepte de neologia ha variat al llarg del temps, passant per opinions en contra i a 

favor d’aquesta depenent del moment històric. Per tant, és un concepte difícil de definir 

i complex. En termes bàsics, el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 

Catalans (DIEC2) defineix la neologia com a «conjunt de processos de formació de 

noves unitats lèxiques». Pruvost (2003, p.3), dona una definició simple de neologia a 

través de la seva etimologia, on s’entén que ‘neo’ vol dir ‘nou’ i ‘logos’ fa referència a 

‘paraula’, ‘discurs’. És a dir, entenem que són paraules noves que apareixen al discurs 

dels parlants d’una llengua. Aquestes definicions, però, es poden precisar. 

Concretament, Guilbert (1975, p.31) parla de neologia lèxica, la qual serà objecte 

d’estudi d’aquest treball. L’autor la defineix com la possibilitat de creació de noves 

unitats lèxiques, produïdes amb les regles de producció d’una llengua. A més a més, 

afegeix que l’estudi de la neologia lèxica consisteix a recollir neologismes apareguts en 

un període de temps dins d’una comunitat lingüística (1975, p.31).  

No es pot entendre la definició de neologia sense comprendre quines són les seves 

funcions dins la comunitat de parlants, és a dir, quina funció compleix a la societat. La 

majoria d’estudis coincideixen en l’existència de dues funcions principals: la 

denominativa i l’estilística. Guilbert (1975, p.40-41) ho explica detalladament. Per una 

banda, la funció denominativa dels neologismes compleix la necessitat de denominar un 

objecte nou, un concepte nou, una nova realitat. Per altra banda, la funció estilística de 

les noves unitats lèxiques que apareixen a la llengua va lligada a la necessitat 

d’expressar una visió personal de veure el món, de buscar la creativitat (1975, p.40-41). 

Llopart-Saumell (2016), en una revisió sobre aquests dos conceptes, parteix de la 

hipòtesi que aquesta divisió causa problemes a l’hora d’aplicar-ho a la pràctica. Per tant, 
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podem veure que la divisió entre una funció i l’altra no ha sigut sempre clara, sinó que 

en molts estudis aquest punt de vista ha estat criticat.  

Arran del concepte anterior, entenem que els neologismes són, per tant, l’objecte 

d’estudi de la neologia, el producte resultant d’aquest procés de creació. Segons la 

definició que trobem al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2007), un neologisme 

és una «unitat lèxica nova, formalment o semànticament, creada en una llengua per les 

pròpies regles de formació de mots o manllevada a una altra llengua». Concretament, en 

aquest treball es parlarà de neologismes lèxics, com ja s’ha dit anteriorment, és a dir, 

d’aquells que pertanyen al nivell lèxic de la llengua, les paraules.  

Estudis previs presenten diferents classificacions pels neologismes, però la majoria 

coincideixen en basar-se en el seu procés de formació, com faré també en aquest estudi 

perquè em sembla el més detallat i precís. Altres criteris de classificació serien la via per 

la qual han estat creats, és a dir, si són neologismes espontanis o neologismes planificats 

i també segons el seu àmbit d’ús.   

Diki-kidiri et. al (1981, p.50) presenten la següent classificació: neologismes de 

forma, neologismes de sentit i manlleus. En primer lloc, aquests autors consideren que 

són neologismes de forma o formals aquells que han estat creats per designar un 

concepte nou, ja sigui a través de la simple combinació creativa de lletres, és a dir ex-

nihilio
1
, o seguint uns processos de formació propis de la llengua (1981, p.51). Els 

processos que presenten són els següents: creació per combinació d’elements lèxics 

existents (prefixos, sufixos); composició; la siglació; la truncació; els noms propis; mot-

valise (acronímia) i variants (1981, p.52-54). En segon lloc, els neologismes de sentit 

són els que consisteixen a utilitzar una forma que ja existeix a la llengua per donar-li un 

nou significat (1981, p.50). Per últim, tenim els manlleus (com ells denominen en 

francès emprunts), que són unitats lèxiques que provenen d’una altra llengua (1981, 

p.55).  

En referència als neologismes formals, Cabré (2006, p.231) presenta la següent 

classificació, similar a la que hem vist prèviament: neologismes formats per derivació 

(prefixació i sufixació); composició culta i composició patrimonial; lexicalització i 

conversió sintàctica; sintagmació; truncació (abreviació, acronímia i siglació) i variació. 

Per tant, segons aquesta classificació entenem per neologisme formal o de forma aquells 

que han estat formats per recursos de formació propis de la llengua. A més a més, a la 

                                                 
1
 Terme del llatí que significa del no res.  
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classificació de Diki-kidiri et al. (1981, p.50) hi afegeix també els neologismes 

sintàctics, que serien els que impliquen un canvi de categoria gramatical i els 

neologismes creats per variació, és a dir, que presenten una forma diferent de la que es 

recull en el corpus d’exclusió (Cabré 2006, p.233). La classificació dels neologismes es 

veurà en detall més endavant, on descriuré breument els diferents tipus de neologismes 

segons el seu procés de formació. És d’aquesta manera com classificaré els neologismes 

que he extret del corpus de buidatge, basant-me en la que presenta Cabré, la qual 

segueix també l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística 

Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta classificació presenta un ventall més 

ampli de tipus de neologismes segons el seu procés de formació.    

En termes generals, doncs, després d’haver vist la definició i altres aspectes dels dos 

conceptes, neologisme i neologia, es pot resumir en breus paraules la seva relació. Com 

afirmen Sánchez & Azorín (2016, p.16), neologia fa referència al procés a través del 

qual es crea un recurs lingüístic nou, que no existia abans a la llengua, i neologisme és 

el recurs creat. Cal tenir en compte, però, que després d’haver exposat les definicions 

dels conceptes anteriors, bàsics per a la comprensió de la innovació lèxica, és necessari 

fer referència al concepte de neologicitat, per tal de comprendre com es pot determinar 

la novetat de les paraules. Aquesta idea es basa en uns criteris, els criteris de 

neologicitat, dels quals n’hi ha diferents tipus, però tots tenen l’objectiu de determinar 

el caràcter neològic d’una unitat lèxica (Vega & Llopart, 2018). Com afirmen les 

citades autores, les quals han discutit en el seu estudi els diferents criteris establerts fins 

al moment, no és fàcil establir uns paràmetres definitius que permetin identificar i 

detectar neologismes, però en funció de tots els que s’han proposat fins al moment es 

pot arribar a una proposta (2018, p.1417). Entre aquests criteris, presentats pels diferents 

autors, en trobem tres de rellevants que es complementen entre ells, el de Rey (1976, 

p.3-17), el de Cabré (1993, p.445) i el d’Estornell (2009, p.89-92). De manera resumida, 

els criteris que els autors mencionats presenten es poden agrupar de la manera següent: 

temporal, diacrònic o cronològic (en funció del seu període d’aparició); lexicogràfic (si 

no apareix registrada en un conjunt de diccionaris); el d’inestabilitat sistemàtica (els 

neologismes presenten inestabilitat formal); el psicològic (és un neologisme si els 

usuaris ho consideren nou) i finalment el criteri de difusió en l’ús (és neològic si ha estat 

difós un determinat nombre de vegades). A més a més, Sánchez (2013) presenta el que 

s’anomena valor de neologicitat, a partir de variables en funció dels criteris que cada 
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neologisme compleix o no i Méndez (2011) el d’índex o grau de dispersió, que permetrà 

descartar formes de creació esporàdiques.  

2.2 Neologia i llengua catalana  

 
L’objectiu d’aquest apartat és comprendre, en termes generals, quin és el panorama 

actual de la neologia a la llengua catalana i com s’estudia aquesta.  

L’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la 

Universitat Pompeu Fabra és el grup de recerca que actualment és pioner en el camp de 

l’estudi de la neologia a la llengua catalana. L’Observatori de Neologia (2004a) descriu 

el concepte d’observatori de la manera següent:  

Un observatori és, com el seu nom indica, una talaia des d’on es contempla i 

es vigila, una unitat de treball, l’atenció de la qual se centra en l’aparició de 

noves unitats en el discurs dels parlants (Observatori de Neologia, 2004a, 

p.35).  

L’Observatori va començar la seva tasca l’any 1988 amb els objectius següents: 

disposar d’un corpus de neologia lèxica en català i espanyol, descriure i analitzar els 

recursos que s’utilitzen en català i espanyol per formar noves paraules, fer difusió de les 

noves creacions lèxiques, contribuir a l’actualització del lèxic descrit als diccionaris de 

llengua general i establir una plataforma que permeti l’intercanvi amb altres grups de 

neologia (Cabré et al., 2003, p. 126). Per tal de realitzar l’anàlisi d’aquest treball se 

seguirà la metodologia i classificació dels neologismes que proposa aquest grup de 

recerca. A més a més, el corpus de neologismes extrets de la revista serà posteriorment 

incorporat a la seva base de dades. 

Per assolir els objectius esmentats, el grup de recerca ha portat a terme un treball 

metodològic. En una primera fase es porta a terme un buidatge automàtic de les fonts de 

buidatge, tenint en compte els tres tipus de buidatge: de premsa escrita, de textos escrits 

espontanis i de textos orals. El buidatge de textos escrits espontanis és el que ens ocupa 

en aquest treball, ja que es tracta de textos escrits que pertanyen a àmbits temàtics, i, 

com en la resta, el buidatge de tots ells es basa en el criteri lexicogràfic, és a dir, es 

consideren com a neologisme aquelles paraules que no apareixen en el corpus 

d’exclusió: el Diccionari de la llengua catalana DIEC2 (Institut d’Estudis Catalans, 

2007) i el Gran diccionari de la llengua catalana (Giralt & Torras, 1998). Posteriorment, 

s’apliquen també una sèrie de filtres: per exemple, s’exclouen els diminutius i els 

superlatius i els adverbis acabats en -ment. A més a més, els membres del grup realitzen 
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una tasca manual per tal de cobrir les mancances de la detecció automàtica, 

principalment per detectar neologismes semàntics (Observatori de Neologia, 2004b).  

Així doncs, a través del buidatge de textos de premsa escrita que porta a terme 

l’Observatori de Neologia i de l’anàlisi de les dades, actualment tenim informació 

detallada sobre com és la neologia catalana. Com a dada important, sabem que el recurs 

de formació més productiu i propi de la llengua catalana és la derivació en la neologia 

lèxica actual, però tenint en compte que els més freqüents de tots els tipus són els 

manlleus (Freixa et al., 2015, p. 172). De manera més general, Freixa (2015, p.191) 

afirma que la neologia catalana és variada i que, per tant, es podrien classificar els 

neologismes que s’han extret fins al moment amb adjectius oposats: alguns són més 

nous (autofoto), d’altres fa temps que s’han incorporat al discurs dels parlants (però ho 

són des del punt de vista lexicogràfic, com superheroi), alguns són més freqüents 

(xirucaire), d’altres no tant (interanual). N’hi ha també de més visibles i estables, però 

també en tenim d’invisibles i efímers. Existeixen neologismes propis i d’altres que són 

aliens i de voluntaris i involuntaris. A més a més, es pot considerar que hi ha 

neologismes més correctes i adequats que d’altres pel que fa a la forma (com 

reconeixible, que seria la versió no normativa de recognoscible) (2015, p.191). 

 

2.2.1 Classificació dels neologismes   

 
En aquest punt és necessari dedicar un breu apartat a la classificació dels neologismes 

que posteriorment seguiré per classificar els neologismes extrets del corpus de buidatge, 

els quals seran descrits a l’anàlisi. Com he apuntat prèviament, seguiré la classificació 

que proposa Cabré (2006), és a dir, segons si els neologismes són formals, semàntics o 

manlleus. Aquesta és la mateixa que segueix l’Observatori de Neologia, del qual seguiré 

la metodologia de treball, tenint en compte que és un estudi representatiu pel que fa a la 

neologia catalana. Per tant, segons l’Observatori de Neologia (2004b), els neologismes 

es classifiquen de la manera que presento a continuació.  

En primer lloc, els neologismes formals són aquells que han estat formats per 

processos de la llengua. Aquests es classifiquen segons el mecanisme a través del qual 

han estat formats: abreviació, acronímia, siglació, derivació, composició, conversió 

sintàctica, lexicalització, sintagmació i variació (2004b, p.49). 

Els neologismes classificats com a acrònims són aquells que s’han format a través 

de l’adhesió de dues paraules truncades. Els que han estat classificats com a 
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abreviacions són aquells formats per la truncació d’una paraula (abreviació fonològica) 

o d’un sintagma (abreviació sintagmàtica). En canvi, els neologismes formats pel 

mecanisme de la siglació són els que corresponen a una sigla, sempre que hagi estat 

lexicalitzada (2004b, p. 18). 

Dins dels processos de derivació, hi ha el de sufixació i el de prefixació. Els que 

s’han creat per sufixació són aquells que ho han fet mitjançant l’adjunció d’un sufix a 

un radical nominal, adjectival o verbal (2004b, p.13). En canvi, per prefixació, és quan 

s’ha afegit un prefix al radical (2004b, p.14). Segons Bernal et al. (2015, p.15), aquests 

neologismes es poden classificar segons el significat, acompanyats d’alguns exemples
2
:  

- Negatiu: oposició (anti-), contrarietat o privació (a-), contradicció (no-) 

- Locatiu: posició (intra-) o procedència (ex-) 

- Gradatiu: positiu (hiper-) o negatiu (semi-) 

- Modificador: quantitat (bi-), manera (mal-), dimensió (micro-) o 

qualificació (neo-) 

- Aspectual: reversió (des-), iteració (re-), causa (a-) 

- Temporal: anterioritat (pre-), posterioritat (post-) 

Pel que fa a la composició, els neologismes poden haver estat formats per 

composició culta, és a dir, mots formats amb la presència d’un formant culte (del llatí o 

del grec) o de prefixoides
3
, o per composició patrimonial, amb dos radicals de la llengua 

catalana (2004b, p.16).  

Els neologismes recollits dins el procés de conversió són els que s’han format 

creant una paraula d’una categoria gramatical diferent afegint o traient la flexió pròpia 

de la paraula de la qual prové (2004b, p.17). 

Les noves unitats lèxiques formades per lexicalització són les que s’han format a 

través de la fixació d’una de les formes flexives de la paraula, com el gerundi o el 

participi (Freixa et al., 2015). 

Pel que fa als neologismes creats per sintagmació, són aquelles paraules que s’han 

creat a partir de diversos lexemes que segueixen una estructura sintàctica i s’han 

lexicalitzat (2004b, p.18).  

                                                 
2
 Els exemples no són necessàriament dels neologismes extrets del corpus de buidatge d’aquest treball. 

3
 Segons el Diccionari de la Llengua catalana l’Institut d’Estudis Catalans (2007), un prefixoide és el 

primer element d’un mot compost que prové del truncament d’un altre mot de la llengua, del qual 

conserva el significat.    
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Finalment, dins del grup de neologismes formats per procediments propis de la 

llengua, hi ha els neologismes formats per variació, que són aquells que han patit una 

variació formal respecte a la forma que apareix al corpus de referència (2004b, p.19). 

En segon lloc, els neologismes sintàctics són els que impliquen un canvi de 

subcategoria gramatical en una base lèxica (2004b, p.19).  

En tercer lloc, un altre grup són els neologismes semàntics. Aquests són els que han 

patit un canvi de significat d’una base lèxica en referència al que apareix documentat al 

corpus de referència (2004b, p.19).  

Finalment, els manlleus són aquelles unitats lèxiques que s’han pres d’una altra 

llengua, els quals poden ser adaptats o no adaptats a la llengua catalana (2004b, p.20).  

 

2.3 Caracterització del corpus de buidatge   

 
El treball en qüestió utilitza com a corpus de buidatge dels neologismes un exemplar 

d’una revista de l’àrea temàtica de la gastronomia, la revista Cuina. Per tant, no es pot 

entendre l’estudi sense dedicar un apartat al tipus de text amb el qual es treballarà. La 

finalitat d’aquest apartat és caracteritzar aquest tipus de publicacions i fer-ne una breu 

descripció per comprendre en quin tipus de discurs s’han extret els neologismes. Cal 

esmentar de primeres que és un gènere periodístic que compta amb pocs estudis i 

investigacions prèvies.  

En primer lloc, i tenint en compte que se seguirà la metodologia de l’Observatori de 

Neologia per buidar els neologismes i analitzar-los, cal veure com es classifica aquest 

tipus de publicació des del seu punt de vista. La revista que és objecte d’estudi d’aquest 

treball és un text escrit espontani, ja que pertany a un àmbit temàtic concret, el de la 

gastronomia. A més a més, generalment són textos que no necessàriament han estat 

revisats per serveis de correcció lingüística i que, com que no compta amb els mateixos 

filtres de correcció com la premsa diària, són més susceptibles a la introducció de 

neologismes (Observatori de Neologia, 2004b, p. 37). El cas del corpus de buidatge en 

qüestió, però, sí que compta amb una persona que s’ocupa de la correcció dels textos.  

En segon lloc, i de manera més general, la revista Cuina és una revista 

gastronòmica i aquest tipus de revista té com a base el periodisme gastronòmic. Creus 

(2016), situa l’origen d’aquest al segle XIX, a França, on existia un elevat interès per les 

arts culinàries (moment en què es troba l’origen del mot gastronomie). Avui en dia, això 
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ens ha arribat amb el que ella anomena food writing, afegint que actualment està en 

auge.  

Més detalladament, Blanco (2018, p.21), després de fer una anàlisi profunda sobre 

l’evolució del periodisme gastronòmic al llarg dels anys a Espanya, afirma que 

actualment existeix un auge del periodisme gastronòmic, un tipus de periodisme que 

encara està poc definit (2018, p.26-30). El fruit d’aquesta branca del periodisme seria la 

revista gastronòmica, el tipus de publicació que forma el corpus de buidatge d’aquest 

treball. Una revista gastronòmica és un tipus de publicació periòdica que actualment 

està en expansió i que agrupa temes sobre gastronomia i també sobre cuina (2018, 

p.812). És, de fet, el cas del corpus de buidatge, la revista Cuina. Es tracta d’una revista 

gastronòmica en català de caràcter general (no especialitzada) que té com a objectiu la 

difusió de la gastronomia catalana i que publica mensualment l’editorial Som sàpiens 

publicacions. Com he pogut veure a través de la revista Cuina, aquest tipus de 

publicacions solen incloure informació sobre esdeveniments relacionats amb el sector, 

entrevistes a professionals del sector, novetats en el món de la gastronomia i la cuina, 

informació sobre els productes, receptes, crítiques, i notícies sobre l’obertura de nous 

restaurants. 

En definitiva, lingüísticament, deduïm que pel que fa a la novetat lèxica pot ser 

rellevant analitzar aquest tipus de publicació. Com ja s’ha dit anteriorment, per una 

banda, es té en compte l’actualitat i les últimes tendències en el món de la gastronomia. 

Per tant, les noves unitats lèxiques es troben entre les temàtiques tractades en una 

revista gastronòmica i són un reflex de la innovació de la gastronomia, ja sigui a causa 

de les influències d’altres països o de les últimes tendències en el territori. Per altra 

banda, aquest tipus de publicacions no compten amb els mateixos filtres de correcció 

que altres tipus de publicacions i això fa que la neologia lèxica sigui més present en 

aquest tipus de publicacions (Observatori de Neologia, 2004b, p. 37).   

 

2.4 Revisió d’estudis anteriors  

 
Després d’haver fet una revisió dels conceptes bàsics que giren al voltant del treball, 

aquest apartat se centrarà a revisar quatre estudis que s’han fet prèviament relacionats 

amb la gastronomia i la innovació lèxica. L’objectiu és veure què s’ha investigat fins al 

moment sobre aquesta qüestió. En primer lloc, cal aclarir que els estudis que relacionen 

aquests dos camps en català són gairebé escassos. Per tant, els estudis que es revisaran 
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no són únicament centrats en la llengua catalana, sinó que també n’hi ha de l’anglès i 

del castellà, però sempre tenint en compte que aquests relacionin la neologia i la 

gastronomia. D’aquests estudis es tindrà en compte l’objectiu, la metodologia que s’ha 

seguit i els resultats que s’han extret.  

En primer lloc, un estudi rellevant que segueix la línia d’aquest treball és el que 

presenta Tonin (2017). El seu objectiu és comprovar si la llengua espanyola viu un 

procés d’ampliació lèxica i semàntica en el sector de la gastronomia com a 

conseqüència de l’interès sorgit per les noves tècniques d’elaboració d’aliments, noves 

matèries primeres, llocs relacionat amb el consum i l’entrada de gastronomies exòtiques 

(2017, p.92). Com afirma l’autora, parlem del fenomen de la cuina mediàtica, la qual 

facilita la interacció entre els especialistes amb els receptors sense necessitat 

d’intermediació (2017, p.92). Per extreure els neologismes, l’autora segueix dos criteris. 

En primer lloc, un criteri és que les paraules apareguin en dos corpus de la llengua 

espanyola, CREA i CORPES, per tal d’assegurar la novetat de la paraula. En segon lloc, 

un altre criteri és que les paraules no apareguin en els diccionaris, el que s’anomena 

criteri lexicogràfic (2017, p.96). A més a més, s’ha comprovat l’ús dels neologismes en 

blogs de cuina i en la base de dades terminològica Inter-Active Terminology for Europe 

(IATE). Posteriorment, Tonin (2017) ha fet una classificació de les noves unitats 

lèxiques segons el seu procés de formació per tal de veure les tendències que se 

segueixen: l’estudi ha centrat l’anàlisi qualitativa principalment en neologismes formats 

per derivació, per truncament i per canvi de categoria gramatical i en els neologismes 

semàntics. Per tant, el resultat que s’ha extret de l’estudi és una descripció general de 

com són les noves paraules de la gastronomia en espanyol, és a dir, quins processos o 

mecanismes de formació tenen tendència a seguir. De manera general, tant els recursos 

formals com els semàntics són productius: destaca sobretot l’ús de l’element gastro- per 

formar noves paraules i el seu canvi de significat (ja no significa ‘estómac’, sinó que fa 

referència a ‘gastronomia’) (2017, p.98). L’autora destaca també la presència de 

paraules que provenen de l’anglès, com foodie o street food i de l’italià, com gnocchi o 

spaghetti. A més a més, l’autora afirma que les influències d’altres llenguatges 

d’especialitat afavoreixen l’ampliació del lèxic general i alhora consoliden la 

terminologia específica de la cuina (2017, p.105). 

En segon lloc, tenim l’estudi que presenta Munilla (2017) com a Treball de Final de 

Màster. Seguint la mateixa línia que el treball anterior, l’objectiu d’aquest treball és 

analitzar qualitativament i quantitativament els neologismes en la temàtica del menjar i 
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el beure que s’han incorporat a la llengua anglesa. Per portar a terme l’anàlisi, l’autora 

ha elaborat un corpus amb blogs, diccionaris en línia i llibres i revistes especialitzades 

en el menjar, el beure i la cuina (l’última tipologia serà el mateix que s’utilitzarà en 

aquest treball) (2017, p.3). Els criteris utilitzats per seleccionar els neologismes han 

sigut la freqüència, que s’ha analitzat a través del corpus anglès Webcorp
4
, i el criteri 

lexicogràfic, tenint com a referència els diccionaris generals de la llengua anglesa 

(2017, p.11). En total, el corpus amb el qual ha treballat Munilla (2017) està format per 

91 neologismes que segueixen els criteris esmentats anteriorment. Els resultats són una 

anàlisi qualitativa i qualitativa dels processos de formació que segueixen les noves 

unitats lèxiques que s’incorporen a l’anglès. El més productiu, segons les dades extretes 

d’aquest estudi, és el blending, que en català equivaldria a l’acronímia i en segon lloc la 

derivació (2017, p.46). En aquest estudi també s’han analitzat les categories gramaticals 

dels neologismes, concloent que els noms són els més freqüents (2017, p.47). L’anàlisi 

que portaré a terme en aquest treball seguirà la línia del que ha portat a terme Munilla, 

però aplicat al català.  

En tercer lloc, un dels treballs que s’ha portat a terme relacionat amb la gastronomia 

i la neologia en la llengua espanyola s’ha centrat en un tipus de neologisme concret: els 

neologismes semàntics. El treball que presenten Soto & Estornell (2016) té com a 

objectiu l’elaboració d’un corpus i l’anàlisi de neologismes semàntics, concretament 

aquells que s’han format per metàfora i metonímia conceptual. Per fer-ho, les autores 

han elaborat un corpus format per cent expressions que es trobaven a les cartes i menús 

de diferents pàgines webs de restaurants espanyols i les han analitzat (2016, p.5). El 

criteri que s’ha seguit en l’estudi per escollir els neologismes ha sigut el lexicogràfic, 

com també es farà en aquest treball i, com hem anat veient, és el més utilitzat per a 

l’estudi de neologismes. Aquest criteri es basa en una sèrie de diccionaris que formen 

els corpus d’exclusió, és a dir, es consideren neologismes els que no apareixen en aquest 

corpus (2016, p.4). Posteriorment, s’ha aplicat la Teoria Conceptual de la Metonímia 

(Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1987; Kövecses & Radden, 1998) per determinar 

com s’han format els neologismes extrets des del punt de vista semàntic, per exemple, a 

través de la metàfora o la metonímia. Pel que fa als resultats, l’estudi demostra que 

alguns dels procediments metonímics més productius són la textura del producte pel 

                                                 
4
 Enllaç: http://www.webcorp.org.uk/live/ 

http://www.webcorp.org.uk/live/
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producte (cremoso de chocolate blanco, crujiente de jamón) i origen del producte o 

tipus de producte (pulpo a la gallega, sopa castellana) (2016, p.7-11). 

Finalment, més centrat en el camp de la terminologia i no tant en la llengua general, 

però si en la neologia del llenguatge de l’àmbit de la gastronomia, trobem un estudi en 

català al respecte. Serra (2017) porta a terme un treball que té com a objectiu analitzar 

els manlleus que s’han incorporat a la llengua catalana al llarg dels trenta anys de vida 

del TERMCAT (Centre de Terminologia del Català). Per fer-ho, s’ha analitzat el corpus 

de termes que s’incloïen dins les àrees de l’alimentació i la gastronomia publicats a la 

Neoloteca del  TERMCAT el mes de setembre de 2016, un total de 316 (2017, p.8). 

L’anàlisi del corpus s’ha realitzat des de dues perspectives diferents: les temàtiques que 

designen els termes i la llengua de procedència dels manlleus que es troben en aquest 

corpus. L’última dada és rellevant, ja que també s’analitzarà en aquest treball per veure 

d’on provenen les noves unitats que tenen com a origen altres llengües (2017, p.9). Els 

resultats confirmen que les llengües que aporten nous termes al català de l’àmbit de la 

gastronomia i de l’alimentació són les que estan més en contacte amb el català: en 

primer lloc el francès (60 termes), seguits del castellà i l’italià (ambdós 42) (2017, p.9).  

En definitiva, els estudis revisats prèviament agafen direccions diferents segons allò 

en què es volen centrar, la llengua o el corpus de buidatge que han utilitzat. Ja sigui 

centrar-se en els neologismes semàntics, els manlleus o fer una anàlisi general com el 

que es realitzarà en aquest treball, tots els estudis tenen punts de partida comú. Els 

estudis treballen amb un corpus a partir del qual es realitza el buidatge de neologismes i 

posteriorment es porta a terme l’anàlisi en funció de l’enfocament que hi volen donar. A 

més a més, els estudis parteixen de la idea que la innovació i internacionalització de la 

gastronomia, estretament lligada a la societat i a la cultura, han provocat un creixement 

important del lèxic en aquest camp semàntic i, per tant, una innovació lèxica en aquest 

sentit. La intenció, per tant, és veure quines tendències segueixen les noves unitats 

lèxiques que apareixen en l’àmbit de la gastronomia. 
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3.  METODOLOGIA 
 

En aquest apartat descriuré la metodologia que he seguit per realitzar l’anàlisi de les 

dades. La part pràctica d’aquest treball es divideix en tres fases: la de buidatge dels 

neologismes, l’elaboració de les fitxes amb la informació corresponent per a cadascun i 

finalment l’anàlisi qualitativa i quantitativa dels resultats. Abans de tot, cal constatar 

que per portar a terme aquest treball m’he basat, en gran part, en la metodologia que 

proposa l’Observatori de Neologia (2004b), esmentat ja anteriorment, per la 

representativitat que suposa el seu estudi de la neologia catalana. A més a més, com ja 

he esmentat prèviament, les dades extretes s’introduiran posteriorment a la base de 

dades de l’Observatori de Neologia, al BOBNEO, per aquest motiu seguir la 

metodologia establerta per aquest grup de recerca a l’hora d’extreure i classificar els 

neologismes ha sigut rellevant. Concretament, seguiré l’apartat de Protocol de buidatge 

de textos escrits (espontanis) de la seva publicació Metodologia del treball en neologia: 

criteris, materials i processos (2004b) on explica la metodologia que segueix. Aquesta 

metodologia l’he adaptat a les necessitats del meu treball i al corpus amb el qual he 

treballat.  

 

3.1 Buidatge  

 
En primer lloc, per tal de poder contestar les tres preguntes de partida i comprovar la 

hipòtesi, he realitzat l’extracció de candidats a ser neologismes d’un corpus de buidatge. 

Aquest corpus està format per l’exemplar número 215 (129 pàgines) de la revista Cuina, 

del maig del 2018, que té com a temàtica la cuina sana. La raó per escollir aquest corpus 

és, en gran part, adaptar-se a les limitacions temporals. Cal tenir en compte que el 

buidatge s’ha fet manualment i això implica una inversió més gran de temps.  

El buidatge, com s’ha dit, s’ha fet de manera manual. En una primera lectura 

detallada de la revista he encerclat les paraules candidates a neologismes, seguint els 

criteris que s’establiran a continuació, que determinen què he considerat com a 

neologisme i què no en aquesta fase d’extracció de candidats. De criteris per saber si la 

unitat lèxica que tenim davant és un neologisme o no n’hi ha de diferents, però en 

aquest cas se seguirà el criteri lexicogràfic. Com s’ha vist prèviament (vegeu punt 2.4 

del treball), la majoria d’estudis previs han utilitzat aquest criteri per fer la tria de 

neologismes. És necessari dedicar un breu paràgraf per parlar únicament d’aquest 
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criteri, per això en aquest apartat es farà una breu justificació de l’elecció d’aquest 

criteri, tot valorant els aspectes negatius i els positius. 

Per una banda, el criteri lexicogràfic aporta sistematicitat, tant si el treball és 

manual com automàtic. A més a més, tal com afirma Freixa (2015, p.187), el criteri 

lexicogràfic aporta objectivitat, tret de quan es tracta de neologismes semàntics, que 

dependrà de la subjectivitat per valorar si el significat que la paraula pren en el context 

apareix o no al diccionari.  

Per altra banda, però, a escala teòrica i pràctica aquest criteri presenta certes 

limitacions, ja que cal tenir en compte que les paraules que no apareixen al diccionari no 

són només neologismes. Per exemple, paraules dialectals o especialitzades no 

s’inclouen en el diccionari.  

Davant la balança entre aspectes positius i negatius, és important tenir en compte les 

limitacions del criteri lexicogràfic per tal d’afinar-lo. Per aquest motiu, cal tenir present 

que utilitzar el criteri lexicogràfic en un primer estadi de detecció és útil i un cop 

seleccionades totes les paraules que no formen part del diccionari normatiu, caldria 

aplicar altres criteris per diferenciar els graus de neologicitat (Freixa, 2015, p.188). Per 

aquest motiu, un cop obtinguts ja els candidats a neologismes, aquests passen per un 

altre sedàs. Tenint ja els candidats a neologismes, no es tindran en compte: 

- Noms propis 

- Augmentatius, diminutius i superlatius que no hagin estat lexicalitzats 

- Adverbis acabats en -ment 

- Gentilicis 

- Unitats lèxiques sintagmàtiques altament especialitzades  

- Sigles i abreviatures (excepte si s’han lexicalitzat o són la base d’un 

procés de formació) 

En aquest treball, els corpus de referència utilitzats seran els següents: 

- DIEC 2 (Diccionari de la Llengua catalana) Institut d’Estudis catalans 

[versió en línia] 

- GDLC (Gran Diccionari de la llengua catalana) Fundació Enciclopèdia 

catalana, [versió en línia] 
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Si una paraula apareix documentada en una de les dues obres de referència, no s’ha 

tingut en compte com a possible neologisme. Tot i això, s’inclouran aquelles paraules 

que sí que apareixen als corpus de referència (també anomenat corpus d’exclusió) però 

acompanyades d’un asterisc (*) en el corpus de neologismes (vegeu ANNEX). Segons 

la metodologia de l’Observatori de Neologia (2014b), aquesta marca indica que la 

paraula no està plenament incorporada a la llengua i, per tant, es considera neologisme.  

Després d’una primera lectura, he realitzat una segona lectura per revisar els 

candidats a neologisme escollits a la segona lectura i per revisar que hi són tots.  

 

3.2 Elaboració de fitxes  

 
En segon lloc, un cop he tingut els neologismes marcats ja com a definitius, he procedit 

a elaborar les fitxes en un llibre d’Excel per tal d’elaborar el corpus d’anàlisi, és a dir, 

d’on he extret les dades que han estat analitzades posteriorment. En aquesta llista he 

lematitzat els neologismes, és a dir, he utilitzat la forma en singular dels substantius 

(quan ha sigut possible), la forma singular masculina pels adjectius (seguit de la 

terminació de la forma femenina)  i  la forma en infinitiu pels verbs. A continuació, he 

especificat el procés de formació de la paraula (seguint la classificació de l’apartat 

2.2.1), per tal de contestar les preguntes de partida 1 i 3. A més a més, per tal de 

contestar la pregunta de partida número 2, he anotat la seva categoria gramatical, la 

informació tipogràfica (si al text original apareixen en cursiva, entre cometes, etc.) i el 

context, és a dir, l’oració on apareix el neologisme. Per tal de decidir si escollia els 

neologismes que m’han causat dubtes, també he consultat altres corpus per fer la 

comprovació de les dades. Per exemple, he consultat fonts com el DRAE, per mirar si 

en castellà aquella paraula havia entrat o no al diccionari. 

Com he comentat prèviament, he seguit la classificació establerta per l’Observatori 

de Neologia (2004a), adaptant-ne la codificació. Els neologismes formals els he 

classificat com descric a la Taula 1. 

 

 

 

 



20 

Taula 1. Llista d’abreviacions dels neologismes formals  

Procés de formació Abreviació 

Sufixació SUF 

Prefixació PRE 

Composició patrimonial COMP 

Composició culta COMC 

Sintagmació SIN 

Lexicalització LEX 

Abreviació ABR 

Siglació SIG 

Variació VAR 

Conversió sintàctica CON 

 

El segon tipus de neologismes, els neologismes semàntics, els he identificat de la 

manera següent: SEM.  

Pel tercer tipus de neologismes, els manlleus, he especificat si aquests estan 

adaptats o no adaptats i la llengua d’origen, com es pot veure a la Taula 2. Aquest pas 

serveix per contestar explícitament la pregunta de partida número 3. 
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Taula 2. Llista d’abreviacions dels manlleus  

 Tipus de manlleu  Abreviació 

Manlleu no adaptat de l’anglès MNAA 

Manlleu adaptat del castellà MAC 

Manlleu no adaptat del castellà MNAC 

Manlleu adaptat del francès MAF 

Manlleu no adaptat del francès MNAF 

Manlleu adaptat de l’italià MAI 

Manlleu no adaptat de l’italià MNAI 

Manlleu no adaptat del japonès MNAJ 

Manlleu no adaptat del xinès  MNAX 

Manlleu adaptat d’altres llengües MAALT 

Manlleu no adaptat d’altres llengües MNAALT 

 

 

 

3.3 Anàlisi de les dades  
 

Finalment, a partir del corpus format per totes les fitxes dels neologismes, s’ha procedit 

a realitzar l’anàlisi qualitativa i quantitativa d’aquests. L’enfocament serà bàsicament 

descriptiu, per comprendre com són els neologismes que s’han extret del corpus de 

buidatge, amb l’ajuda de gràfics, taules i amb exemples del corpus. Aquestes dades 

permeten complir els objectius de partida: veure quina és la tendència de mecanismes 

utilitzats per formar noves paraules que s’incorporen en l’àmbit de la gastronomia, 

tenint com a mostra el corpus de buidatge, i veure de quines llengües provenen els 

manlleus. També s’aportarà més informació en funció de les altres dades que s’han 

recollit a les fitxes, com també es fa referència a què denominen, en resposta a la 

pregunta de partida número 2. 

A més a més, després d’haver extret tots els neologismes, les dades s’han entrat a la 

base de dades de l’Observatori de Neologia, el BOBNEO, com s’ha mencionat 

anteriorment. 
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4.  ANÀLISI  
 

4.1 Dades generals 
 

Després de realitzar el buidatge dels neologismes de l’exemplar de la revista Cuina, que 

forma el corpus de buidatge, i de l’elaboració de fitxes, en aquest apartat procediré a fer 

una anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades extretes. Aquests resultats permetran 

contestar les preguntes de partida i comprovar la hipòtesi inicial.  

El corpus format per totes les fitxes de tots els neologismes extrets, els quals 

complien els criteris prèviament establerts a la metodologia, té un total de 134 

neologismes (vegeu ANNEX A). Tots ells han estat classificats segons la seva tipologia, 

d’acord amb la classificació que proposa l’Observatori de Neologia (2004a): els 

neologismes formals, creats a través de recursos propis de la llengua; els neologismes 

semàntics, creats a partir de la modificació del significat que recull el corpus de 

referència i els manlleus, que provenen d’una altra llengua. A la Taula 3 i a la Figura 1 

es pot veure un resum de les dades extretes. 

 

Taula 3. Valors absoluts i proporcionals dels tipus de neologismes extrets del corpus de 

buidatge 

Tipus de neologismes Valor absolut Valor proporcional 

Formals 73 54% 

Manlleus 49 37% 

Semàntics 12 9% 

Total 134 100% 
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Figura 1. Percentatges dels tipus de neologismes del corpus de buidatge 

 

 

A través de les dades, es pot observar que el tipus de neologismes més freqüents 

dels que s’han extret del corpus de buidatge són els neologismes formals, seguits dels 

manlleus i, per últim, els neologismes semàntics.  

A continuació procediré a analitzar cadascun dels tipus de neologismes que es 

troben en el corpus. Primerament analitzaré els neologismes formals o de forma (apartat 

4.2), segons el seu procés de formació, a continuació els manlleus (apartat 4.3) tenint en 

compte la llengua d’origen i si aquests han estat adaptats o no adaptats al català i 

finalment els neologismes semàntics o de sentit (apartat 4.4).  

 

4.2 Anàlisi dels neologismes formals segons el seu procés de formació 

 
En resposta a la pregunta inicial que pretén saber com s’han format els neologismes, és 

a dir, quins són els processos de formació dels neologismes formals extrets del corpus 

de buidatge, dedicaré un paràgraf per cada un d’ells, tot fent referència a exemples 

concrets del corpus. Del corpus de buidatge, s’han extret un total de 73 neologismes 

formals. En aquest apartat, analitzaré cadascun dels mecanismes de formació presents 

en el corpus de buidatge, fent referència a què denominen de manera general i com han 

estat formats.  

FORMALS 
54% 

SEMÀNTICS 
9% 

MANLLEUS 
37% 
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L’ordre que seguiré per analitzar els processos de formació serà segons la seva 

productivitat, començant per aquells processos que són més productius. La Taula 4 i la 

Figura 2 resumeixen aquestes dades.  

 

Taula 4. Valors absoluts i proporcionals dels processos de formació propis de la llengua 

Procés de formació Valor absolut Valor proporcional 

Abreviació (ABR) 7 10% 

Acronímia (ACR) 1 1% 

Composició culta (COMC) 6 8% 

Composició patrimonial (COMP) 8 11% 

 Conversió (CON) 5 7% 

Lexicalització (LEX) 5 7% 

Prefixació (PRE) 5 7% 

Sintagmació (SIN) 32 44% 

Sufixació (SUF) 3 4% 

Variació (VAR) 1 1% 

Total 73 100% 
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Figura 2. Percentatges dels processos de formació propis de la llengua 

 

4.2.1 Sintagmació (SIN)  

 
En el corpus de buidatge hi ha un total de 32 neologismes formats per sintagmació, els 

quals representen el 44% dels neologismes formals. Per tant, aquest mecanisme de 

formació és el més freqüent. A continuació procediré a analitzar les dues estructures 

principals que segueixen aquestes paraules que s’han englobat dins d’aquest grup. 

Per una banda, hi ha els neologismes formats per un nom precedit d’un adjectiu 

(N+ADJ). A continuació, comentaré algun dels exemples més rellevants. Una sèrie de 

neologismes que segueixen aquest patró fan referència a productes alimentaris concrets, 

com col xinesa i blat sarraí. N’hi ha també que fan referència a tipus de cuina, com 

cuina ràpida. Tenint en compte que el número de la revista fa referència a la cuina sana 

i ecològica, trobem també neologismes com hort ecològic, collita ecològica, conreu eco 

o consum responsable.  

Per altra banda, el patró que també segueixen les paraules formades per sintagmació 

són aquelles formades per un nom seguit d’un sintagma preposicional (N+SPREP). 

ABR 
10% ACR 

1% 

COMC 
8% 

COMP 
11% 

CON 
7% 

LEX 
7% 

PRE 
7% 

SIN 
44% 

SUF 
4% 

VAR 
1% 
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Alguns dels exemples els comentaré a continuació. Per exemple, trobem neologismes 

que fan referència a diferents tipus de cuina que porten a terme els restaurants que 

apareixen a la revista, com cuina de mercat, aquella que utilitza productes frescos 

comprats al mercat o cuina de proximitat, utilitzat per denominar el tipus de cuina que 

utilitza producte(s) de proximitat, un neologisme també format per sintagmació, és a 

dir, productes locals. D’altres fan referència a tipus d’àpat, com esmorzar de forquilla, a 

menjar o begudes de manera en termes més generals,  com còctel d’autor o plat d’autor 

o bé de manera més concreta, com salsa de soja, oli de palma o bé baia de goji.  

4.2.2 Derivació (SUF i PRE) 

 
En el corpus de buidatge hi ha un total de 5 neologismes (el 7%) formats pel procés de 

prefixació. Entre aquests, trobem dos verbs, emplatar i remineralitzar i tres substantius: 

prepostres, superaliment i antienvelliment. Aquests els podem classificar segons les 

característiques semàntiques que aporten al radical, és a dir, segons el significat del 

neologisme resultant. 

Pel que fa als verbs, emplatar està format pel prefix en- i, segons el context, fa 

referència al procediment de col·locar el menjar en un plat un cop està preparat per 

servir-lo. El prefix aspectual d’iteració re- aporta el significat de repetició, de tornar a 

fer, al verb mineralitzar. 

Pel que fa als substantius, aquests han estat creats a través de diferents prefixos. Per 

una banda, el prefix pre- aporta el sentit d’anterioritat a la paraula postres, en referència 

a un àpat previ a aquestes. Superaliment, utilitzat en el context per denominar els 

aliments especialment beneficiosos, amb moltes propietats, està creat a partir de 

l’adhesió del prefix gradatiu positiu super- a la paraula ja existent aliment. 

Antienvelliment és utilitzat el context de la revista per fer referència a un producte que 

evita l’envelliment, d’aquí l’ús del prefix negatiu d’oposició  anti-.  

Pel que fa a la sufixació, en el corpus de buidatge hi ha un total de 3 neologismes 

(el 4% dels neologismes de forma) creats a través d’aquest tipus de mecanisme: 

birraire, pernilista i vaporera. Si els classifiquem segons la categoria gramatical 

resultant, dos d’ells han estat creats per sufixos nominalitzadors i un per un d’adjectival. 

El substantiu birraire ha estat format a través del sufix nominal -aire que designa 

noms d’ofici, ja que han passat de substantiu a adjectiu, prenent com a base el 

substantiu birra. Vaporera, de la mateixa manera, conserva la mateixa categoria 

gramatical que el radical al qual se li ha afegit el sufix nominal, vapor. Ha passat el 
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contrari amb pernilista, adjectiu format pel sufix -ista, que produeix el canvi de nom a 

adjectiu (del substantiu pernil), per fer referència a una persona partidària del pernil, 

que li agrada molt.   

4.2.3 Composició patrimonial (COMP) 

 
Les noves unitats lèxiques formades pel mecanisme de composició patrimonial que hi 

ha al corpus de buidatge representen l’11% dels neologismes formals i segueixen 

gairebé el mateix patró: nom seguit de nom que formen un nom. En alguns casos, el 

segon nom del compost és una paraula d’una altra llengua, com a tomàquet cherry, 

arròs pilaf, mongeta mung, espinac baby i pasta fil·lo. En aquests casos totes les unitats 

lèxiques designen noms de productes o d’elaboracions. En els altres exemples que 

segueixen aquest patró, les dues parts del compost són en català: cafeteria-bar i 

quilòmetre-zero. Tot i això, trobem algun cas format per l’estructura verb i nom, com és 

el cas de tallapastes.  

4.2.4 Abreviació (ABR) 

 
De neologismes formats per abreviació n’hi ha un total de 6 en el corpus de buidatge, el 

10% dels neologismes formals. Tres d’ells són sintagmàtics, és a dir, s’ha elidit una part 

del sintagma per formar la nova unitat lèxica. És el cas de (col) kale, (restaurant) 

vegetarià i estrella (Michelin). També és el cas de la paraula foie, la qual a primera vista 

podria semblar un manlleu del francès, però realment és un escurçament de la paraula 

foie gras, recollida al corpus de referència en línia Gran Diccionari de la Llengua 

Catalana. Dos d’ells, en canvi, són abreviacions fonològiques: bio (de la paraula 

biològic) i eco (de la paraula ecològic). 

4.2.5 Lexicalització (LEX) 

 
El total d’unitats lèxiques noves formades pel mecanisme de lexicalització en el corpus 

de buidatge és de 5 (7%). Totes les paraules dins d’aquest grup són substantius i s’han 

format a partir del participi de present del verb del qual procedeixen: desglaçat, 

destil·lat, fermentat, germinat, remenat. Els neologismes formats per aquest 

procediment són un reflex de la lexicalització de tècniques culinàries que han acabat 

resultant substantius que denominen plats o productes elaborats amb aquestes tècniques: 

per exemple, en el corpus de buidatge trobem l’exemple de remenat d’espàrrecs 

silvestres.  
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4.2.6 Conversió (CON) 

 
En el corpus de buidatge hi ha un total de 5 neologismes formats per conversió (el 7%). 

En dos casos la conversió ha sigut de nom a adjectiu, com és el cas d’estrella, per fer 

referència a un producte que destaca per sobre de la resta i guisat, ja que en el corpus de 

referència només apareix com a l’elaboració final que s’anomena així. En canvi, en el 

cas de saltat i marinat, el canvi ha sigut d’adjectiu a nom i passen a denominar un tipus 

de plat, no la propietat d’haver estat elaborat amb aquesta tècnica. En canvi, en el cas 

del neologisme infusionar, el canvi ha sigut de nom a verb, ja que ve d’infusió. 

4.2.7 Composició culta (COMC) 

 
El total de neologismes formats a partir del mecanisme de composició culta és de 6, és a 

dir, el 8% del total de neologismes formals. D’entre ells, gastroviatger i crudivegà s’han 

format a partir dels prefixoides gastro i crudi. El primer prové de la paraula 

gastronomia i el segon podria venir de crudivorisme, paraula recollida a l’Enciclopèdia 

Catalana. La resta de neologismes d’aquest grup són substantius i s’han format amb una 

forma prefixada culta com a primer element i una paraula de la llengua catalana com a 

segon element: agrobotiga, ecogastronòmic, enoturisme i fitonutrient. Segons l’Institut 

d’Estudis Catalans (2007), agro- (‘camp’), eco- (‘medi’), eno- (‘vi’) i fito- (‘planta’) 

provenen del grec.   

4.2.8 Variació (VAR) 

 
D’exemples de variació només n’hi ha un al corpus de buidatge, barman. L’he 

considerat neologisme format per variació perquè al corpus de referència la paraula es 

troba accentuada (bàrman), però en el context en què es troba a la revista no. Per tant, hi 

ha una variació de forma respecte al corpus de buidatge.  

4.2.9 Acronímia (ACR) 

 
Per últim, de casos de paraules formades a través del mecanisme de l’acronímia només 

n’hi ha un: crepizza, que és el producte resultant de la combinació entre crep i pizza, 

fent referència a la massa en què està creada aquesta nova elaboració semblant a una 

crep.  
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4.3 Anàlisi dels manlleus 

 
El total de manlleus que s’han trobat al corpus és de 49, els quals representen el 37% del 

total. Com plantejava la hipòtesi inicial, els manlleus tenen un paper rellevant en el 

corpus de buidatge, ja que són el segon tipus de neologismes més freqüents, per sota 

dels neologismes formals. La hipòtesi inicial apuntava que la majoria dels manlleus que 

trobaria al corpus de buidatge serien de l’anglès, seguits del francès i de l’italià, tenint 

en compte les suposades influències gastronòmiques actuals d’aquest sector a la 

gastronomia catalana. A continuació procediré a analitzar els resultats per veure si la 

hipòtesi s’ha complert o no.  A més a més, aquest apartat em permetrà contestar la 

tercera pregunta de partida del treball, on em preguntava sobre les llengües de les quals 

provenen els neologismes del corpus de buidatge i si predominen els manlleus adaptats 

al català o no. Per tant, tindré en compte la llengua d’origen de la paraula i la seva 

adaptació a la llengua catalana. 

En primer lloc, es pot afirmar que les llengües de les quals provenen els manlleus 

que s’han trobat al corpus són variades. Tot i això, els manlleus de l’anglès són els més 

predominants, seguits dels manlleus del japonès i del castellà. A la Taula 5 i a la Figura 

3 es pot veure un resum de les llengües de les quals provenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  31 

 

 

Taula 5. Valor absolut i proporcional de les llengües de procedència dels manlleus 

Tipus de manlleu Valor absolut Valor proporcional 

Manlleu no adaptat de 

l’anglès (MNAA) 
19 39% 

Manlleu adaptat del 

francès (MAF) 
1 2% 

Manlleu no adaptat del 

francès (MNAF) 
4 8% 

Manlleu adaptat del 

castellà (MAC) 
2 4% 

Manlleu no adaptat del 

castellà (MNAC) 
5 10% 

Manlleu adaptat de l’italià 

(MAI) 
1 2% 

Manlleu no adaptat de 

l’italià (MNAI) 
2 4% 

Manlleu no adaptat del 

xinès (MNAX) 
2 4% 

Manlleu no adaptat del 

japonès (MNAJ) 
7 15% 

Manlleu no adaptat d’altres 

llengües (MNAALT) 
6 12% 

Total 49 100% 
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Figura 3. Percentatges de les llengües de procedència dels manlleus  

 

La llengua de la qual s’han agafat més paraules és de l’anglès, amb un total de 19 

manlleus que procedeixen d’aquesta. Tots ells són neologismes no adaptats, és a dir, 

s’ha conservat la forma de la paraula en l’idioma d’origen, l’anglès. A diferència de la 

resta de manlleus del corpus de buidatge, els que provenen de l’anglès no només fan 

referència a plats que s’han introduït a la cuina catalana, sinó que també hi ha adjectius 

com fast-food (diferent de fast food, que és el substantiu), healthy o foodie. De la 

mateixa manera, hi ha substantius que fan referència a noves tendències a la 

gastronomia, com slow food, street food, healthy food o juice bar. 

El segon grup de llengües de les quals procedeixen més neologismes del corpus de 

buidatge són el japonès, amb un total de 7, tots ells no adaptats al català i, amb el mateix 

nombre, el castellà, amb un total de 2 d’adaptats (xurrasco, xia) i 5 de no adaptats.  La 

majoria fan referència a productes o a plats, com  sushi, gyoza, anko, cebiche, tortilla o 

pipa.  
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Del francès, trobem un manlleu no adaptat (citronel·la) i 4 d’adaptats. D’entre 

aquests, 3 fan referència a noms de plats o productes (quiche i vichyssoise), un d’ells, 

bistrot, fa referència a un tipus de local on es serveix menjar i demi-glace, a una 

elaboració culinària consistent en una salsa, segons el context del corpus de buidatge.  

Finalment, hi ha un grup de neologismes minoritaris, els de l’italià, un d’ells 

d’adaptat (botàriga) i 2 de no adaptats, els del xinès, tots ells adaptats, i els que 

provenen d’altres llengües. D’aquest grup, la majoria d’ells fan referència també a 

productes o a plats, com risotto i mascarpone, de l’italià i wonton del xinès. En canvi, 

wok, del xinès, s’utilitza per denominar un tipus de paella que s’utilitza en aquest país 

per saltejar productes. Pel que fa als que provenen d’altres llengües, tots ells fan 

referència a productes alimentaris, com dhal (del sànscrit) o kimchi  (del coreà).  

Com a conclusió pel que fa als manlleus, es pot afirmar que la procedència 

d’aquests és variada. Per tant, en resposta a la pregunta de partida tres, en què em 

preguntava sobre l’origen dels manlleus del corpus de buidatge i la seva adaptació al 

català, puc afirmar que la majoria d’ells no han estat adaptats a la llengua catalana i que 

les llengües que ha tingut més influència ha sigut l’anglès, seguida del japonès i del 

castellà. Destaca el fet que hi hagi un nombre similar, però més elevat, de paraules 

provinents de llengües menys properes al català com el japonès o el xinès (un total de 9 

si sumem les dues llengües) que per exemple del castellà (un total de 7). Això és, 

possiblement, un reflex de la globalització que vivim actualment, la qual afecta també el 

món de la gastronomia. A més a més, la majoria de neologismes fan referència a 

substantius que designen plats o productes alimentaris que s’han implementat a la nostra 

cultura a causa de la internalització de la gastronomia.  

 

4.4 Anàlisi dels neologismes semàntics  

 
En el corpus de buidatge hi ha un total de 12 neologismes semàntics, els quals 

representen el 9% del corpus. En aquest apartat agruparé aquests neologismes en 

diferents grups i descriuré els més rellevants pels resultats. La majoria dels neologismes 

d’aquest tipus designen elaboracions culinàries i noms de productes.  

Primerament, hi ha un grup de neologismes semàntics que són fruit de la innovació 

en el món gastronòmic, sobretot ara amb la tendència a l’alça de la gastronomia vegana 

i vegetariana, entre d’altres. Les unitats lèxiques carpaccio i hamburguesa les he inclòs 
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com a neologismes semàntics perquè les definicions dels corpus d’exclusió no són les 

mateixes, ja que, segons el corpus de buidatge fan referència a plats preparats amb base 

de carn, però en aquest context s’ha ampliat el seu significat, ja que trobem carpaccio 

de carxofa i hamburguesa de tempeh i xiitake, dos productes vegetals.  

En segon lloc, un altre grup de neologismes són bisbalenc i tàrtar els quals en el 

corpus de referència només apareix el seu significat com a gentilici, però a la revista 

designen productes alimentaris.  

Un altre grup de neologismes inclou aquells els quals el seu significat en el context 

del corpus de buidatge he deduït que és una extensió del sentit descrit en el diccionari. 

El verb maridar i el nom maridatge, per exemple, prenen el significat de ‘casar’ i ‘unió’ 

per fer referència a la creació d’un enllaç de sabors entre el vi i el plat. El cas de rotlle 

és també rellevant. Aquest nom s’utilitza per designar un tipus d’elaboració enrotllada, 

en referència possiblement al significat que apareix al diccionari DIEC2 «Conjunt de 

fulls rectangulars de papir, de pergamí o de paper, cosits o encolats i enrotllats a 

l’entorn d’un eix, usats per a escriure-hi un text continu en el sentit de la llargada». 

Mussolina possiblement es podria incloure en aquest grup, ja que aquest substantiu és 

utilitzat per fer referència a un tipus de salsa de textura fina, fet que recorda a la tela fina 

que designa aquest nom al diccionari de referència.  

Finalment, un últim grup de neologismes formals està format per neologismes els 

quals el seu significat és completament diferent del que apareix al corpus de buidatge. 

Per exemple, hi tenim farsa, substantiu per designar el farciment que omple un aliment; 

filmar, verb utilitzat per fer referència a l’acció d’embolicar un producte amb paper 

film; mandolina, un estri per tallar aliments i espolsar, és a dir, escampar un producte 

reduït a pols sobre un altre.  

En definitiva, a tall de conclusió sobre els mecanismes de formació del corpus de 

buidatge i en resposta a la primera pregunta de partida, on em preguntava sobre com han 

estat creats els neologismes del corpus de buidatge, puc confirmar que predominen els 

neologismes formats per mecanismes propis de la llengua per sobre dels mots 

provinents d’altres llengües. A més a més, dins d’aquests mecanismes, els neologismes 

formats per sintagmació són els que predominen. Tot i no tractar-se d’una revista 

especialitzada, el llenguatge del gènere discursiu de la revista Cuina denota precisió i 

concreció. És aquest, probablement, el motiu pel qual la lexicalització de sintagmes és 

més freqüent, perquè aquests denoten elements més concrets de la realitat, en aquest cas 

de l’àmbit de la gastronomia. Com s’ha vist, molts dels neologismes formats per 
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sintagmació fan referència a productes o a tècniques culinàries concretes. A més a més, 

l’exemplar de la revista Cuina que forma el corpus de buidatge tracta un tipus de cuina 

concreta, la cuina sana i ecològica, fet que ha determinat que molts neologismes formats 

per sintagmació ho explicitessin (per exemple, conreu eco o collita ecològica). La 

tendència de la innovació lèxica del corpus de buidatge, per tant, denota la particularitat 

d’aquest gènere textual. 

 

4.5 Altres informacions sobre els neologismes extrets 
 

Per acabar l’apartat de l’anàlisi vull dedicar un breu apartat a descriure com són aquests 

neologismes dins el text, és a dir, amb quines marques tipogràfiques s’han introduït dins 

el text i a quina categoria gramatical pertanyen, en resposta a la pregunta de partida 

número 2.  

Per una banda, per cada neologisme he marcat a la fitxa corresponent la informació 

tipogràfica, si per exemple, han estat marcats d’alguna manera especial o no (vegeu 

ANNEX). En general, la majoria de les unitats lèxiques no presenten cap marca 

tipogràfica. Tot i això, la majoria dels manlleus sí que es troben en el text marcat per 

cometes simples o bé en cursiva (tots els neologismes que apareixen en cursiva són 

neologismes, tret del cas de quilòmetre zero que també hi apareix). De la mateixa 

manera, altres unitats lèxiques que possiblement han estat creades de manera puntual, 

com pernilista, també apareixen en cursiva. Crida l’atenció el cas particular de foodie, el 

qual ha estat marcat de manera diferent segons la seva categoria gramatical: cometes 

simples per l’adjectiu i cursiva pel nom.  

Per altra banda, pel que fa a la categoria gramatical, els neologismes extrets del 

corpus de buidatge són bàsicament substantius, amb un total de 115. En segon lloc, hi 

ha 13 adjectius i per últim lloc els verbs, amb un total de 6 (vegeu ANNEX). 

Possiblement, la presència elevada de substantius es deu al gran nombre de neologismes 

que fan referència a productes, plats i elaboracions. Tot i això, observem algun cas en 

què un mateix neologisme realitza la funció de nom i adjectiu en diferents contextos i, a 

més a més, la seva forma varia depenent de la seva funció. És el cas, per exemple, de 

fast-food (nom) i fast food (adjectiu). 
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5.  DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
 

Després d’haver presentat l’anàlisi qualitativa i quantitativa dels resultats, en aquest 

punt procediré a discutir els resultats en relació als estudis previs presentats a l’apartat 

2.4. Com ja s’ha comentat anteriorment, no existeixen estudis previs relacionats 

explícitament amb la incorporació de noves unitats lèxiques en català a la gastronomia. 

Per tant, discutiré els resultats en relació als punts comuns que aquest treball presenta 

amb els estudis previs del mateix camp, relacionats amb la gastronomia i la innovació 

lèxica.  

En primer lloc, aquest estudi presenta punts comuns i diferents respecte als estudis 

anteriors. He seguit una metodologia semblant a la que proposaven els autors d’estudis 

anteriors (Tonin, 2017; Munilla, 2017; Soto & Estornell, 2016 i Serra, 2017), els quals 

han treballat a partir d’un corpus de buidatge i han realitzat el buidatge d’aquest seguint 

el criteri lexicogràfic per extreure els neologismes. Aquest criteri, per tant, és recurrent 

en aquest camp i ha aportat objectivitat i sistematicitat a l’estudi. Tot i això, a diferència 

de la resta, el corpus del meu estudi s’ha basat només en un exemplar d’una revista 

gastronòmica, mentre que les altres investigacions ho han fet amb altres tipologies 

textuals, com blogs de cuina, llibres especialitzats o diccionaris en línia.  

 En segon lloc, en referència als mecanismes de formació, l’estudi portat a terme en 

aquest treball confirma que el procés de formació més productiu del corpus de buidatge 

és el de la sintagmació, seguit de la derivació. Els dos estudis previs en altres llengües 

que també classifiquen els neologismes extrets del corpus de buidatge segons el seu 

procés de formació, presenten resultats diferents. Per una banda, en anglès, Munilla 

(2017, p.46) afirma que el procés més productiu del corpus de buidatge amb el qual ha 

treballat és el blending (acronímia) i en segon lloc la derivació. En el cas del meu 

estudi, l’acronímia només representa el 2% dels neologismes formals, per tant, no és 

dels mecanismes més productius. Val a dir, però, que a part de la diferència lingüística 

entre l’anglès i el català, la mida del corpus de neologismes utilitzat en l’estudi de 

Munilla és més reduït que el que ocupa aquest treball. En castellà, Tonin (2017) 

presenta uns resultats semblants a alguns que també he trobat en el meu estudi. Per 

exemple, l’autora dedica un apartat al neologisme emplatar, també trobat al corpus de 

buidatge d’aquest treball, destacant-ne l’ús necessari i estès entre especialistes (2017, 

p.96). A més a més, destaca la tendència al canvi de categoria gramatical d’adjectiu a 

substantiu, com és el cas de marinat i saltat en el meu estudi. En aquest estudi, Tonin 
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(2017, p.98) ressalta també l’existència del prefixoide gastro-, que prové de 

gastronomia i que també està present en el corpus de neologismes del meu treball en la 

paraula gastroviatger.  

En tercer lloc, en referència a les dades extretes sobre la presència de manlleus i les 

seves llengües de procedència, hi ha diferents resultats a contrastar. Per una banda, 

Tonin (2017, p.105) remarca la presència de manlleus de l’anglès i de l’italià en el 

corpus de neologismes en castellà del seu estudi. En el cas del meu estudi, del corpus de 

buidatge he extret un total de 49 manlleus i de tots ells, 19 provenen de l’anglès. Per 

tant, pel que fa a l’anglès, els resultats indiquen el mateix, que aquesta llengua té molta 

influència en aquestes dues llengües romàniques. De fet, alguns neologismes 

coincideixen en els que l’autora ha extret del seu corpus, com foodie i street food.  En 

canvi, però, de l’italià no hi ha hagut tantes noves unitats lèxiques, només tres. Per altra 

banda, l’estudi que presenta Serra (2017) en català, més centrat en la terminologia, 

apuntava la influència elevada de llengües properes, com el francès o el castellà. En el 

cas del meu estudi, no ha sigut així, ja que els manlleus del francès (un total de 5) i del 

castellà (un total de 7) estan per sota els que provenen de l’anglès. De la mateixa 

manera, l’autora també destaca en el seu estudi la presència dels neologismes que 

provenen d’Extrem Orient, que són un reflex de com és de globalitzat el món, passant 

de neologismes de llengües properes a la nostra a d’altres ben diferents.   

En quart lloc, en referència als neologismes semàntics, s’han extret neologismes 

semblants a l’estudi portat a terme per Soto & Estornell (2016) sobre neologia 

semàntica a l’àmbit de la gastronomia. Tot i que no s’han analitzat des del mateix punt 

de vista, ja que elles ho han fet des del punt de vista de la metàfora i la metonímia, si 

comparem els seus resultats amb els d’aquest estudi, trobem punts comuns. És el cas del 

neologisme carpaccio, el qual l’he classificat com a neologisme semàntic pel mateix 

motiu que elles el classifiquen com a metàfora basada en altres termes gastronòmics, 

perquè en els contextos nous on apareix aquesta paraula no és només de carn o peix, 

sinó que s’aplica a altres productes com verdures o fruita. Altres aspectes, però, 

difereixen entre els dos estudis. Per exemple, el substantiu saltat, que en aquest treball 

s’ha classificat des del punt de vista dels mecanismes de formació com a conversió, les 

autores de l’estudi l’han analitzat des del punt de vista semàntic i l’han descrit com al 

resultat de la metonímia d’acció pel producte (el producte que ha estat ‘saltat’ ha passat 

a anomenar-se així). 
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Finalment, en relació a les dades sobre la tendència de la neologia catalana actual, 

hi ha certs punts compartits que es poden aplicar al corpus del meu treball. Com afirmen  

Freixa et al. (2015, p.10), el procés més productiu de la llengua catalana és el de la 

derivació (tenint en compte la sufixació i la prefixació de manera conjunta), seguit del 

de sintagmació i la composició culta. Els manlleus són el segon tipus de neologismes 

més freqüents. Els resultats, en el cas del meu estudi, no han sigut tan diferents. Si tenim 

en compte els tipus de neologismes, els resultats han sigut els mateixos, ja que 

predominen els neologismes formals per sobre dels manlleus. Pel que fa als 

neologismes formals, però, els neologismes formats per sintagmació han sigut els que 

presenten més casos, per davant de la derivació. En referència a la llengua de 

procedència dels manlleus, les dades de l’Observatori de Neologia també afirmen que 

l’anglès és també la llengua de la qual provenen més unitats lèxiques noves, seguit del 

castellà. Tot i això, de la mateixa manera que apuntava Serra (2017, p.11), és cada 

vegada més notable la presència de paraules que provenen de llengües del Pròxim 

Orient, com el xinès o el japonès.  

En definitiva, l’estudi en qüestió comparteix punts comuns i punts diferents. 

Possiblement, la diferència de la mida del corpus de buidatge i la tipologia dels textos 

d’aquests ha fet variar els resultats amb altres estudis. Tot i això, en general els resultats 

sobre processos de formació han sigut aproximats, com també les tendències en 

referència a la introducció de manlleus en el lèxic de la gastronomia. L’estudi en qüestió 

representa un nou corpus de neologismes, tant pels neologismes en si, centrats en l’àrea 

temàtica de la gastronomia, com per la novetat del corpus de buidatge, la revista Cuina, 

no analitzada prèviament pel que fa al lèxic. 
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6.  CONCLUSIONS 
 

En aquest apartat dedicaré uns breus paràgrafs a la conclusió del treball. L’objectiu 

inicial del treball era fer una anàlisi qualitativa i quantitativa dels neologismes extrets 

del corpus de buidatge, un exemplar de la revista Cuina. A través d’aquesta anàlisi, he 

pogut contestar les preguntes de partida i comprovar si la hipòtesi inicial es complia o 

no.  

El resultat ha sigut l’obtenció d’un corpus format per un total de 134 neologismes 

que s’han extret del corpus de buidatge, l’exemplar de la revista Cuina número 215. 

Aquest corpus de neologismes, acompanyats de les pertinents informacions, ha permès 

contestar les preguntes de partida i validar la hipòtesi inicial. Cal recordar, abans de 

presentar les conclusions, que l’objectiu d’aquest treball no és generalitzar sobre tots els 

neologismes del camp de la gastronomia, sinó fer una anàlisi que permeti descriure i 

caracteritzar els neologismes del corpus amb el qual he treballat.  

En primer lloc, les noves unitats lèxiques que s’han extret presenten varietat pel que 

fa als mecanismes de formació. Els neologismes formals han resultat ser els més 

productius, amb un total de 73 paraules. D’entre aquests, el mecanisme més freqüent ha 

sigut la sintagmació, seguit de la derivació (prefixació i sufixació) i la composició 

patrimonial. Els manlleus han tingut també una notable presència en el corpus, amb un 

total de 49 unitats lèxiques d’altres provinents d’altres llengües, per sota els 

neologismes formals però per sobre dels semàntics. Per tant, en el corpus predominen 

els mecanismes propis de la llengua i no els manlleus, tot i les influències externes que 

rep l’àmbit de la gastronomia.  

En segon lloc, pel que fa als manlleus, puc afirmar la hipòtesi inicial que plantejava 

que la majoria dels manlleus vindrien de l’anglès. Tot i això, cal remarcar també la 

notable presència de mots que provenen de llengües orientals i més llunyanes al català, 

com el japonès i el xinès, els quals respecte a la llengua de procedència més freqüent 

estan per sobre de llengües més properes al català com el francès o l’italià.  

En tercer lloc, la majoria de les noves unitats lèxiques recollides denominaven plats 

o elaboracions que s’han incorporat a la gastronomia catalana. Aquests, per tant, són un 

reflex de les influències que rep la cuina catalana i de les noves tendències que han 

aparegut en els darrers anys. Per exemple, tenint en compte que la temàtica de 

l’exemplar de la revista Cuina que s’ha analitzat era el menjar sa, moltes unitats 

lèxiques noves estaven relacionats amb l’ecologia. Aquests neologismes possiblement 
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demostren la necessitat de denominar noves tendències i productes davant el creixement 

a l’alça de la gastronomia ecològica i sostenible. 

 

6.1 Limitacions de l’estudi i futures línies d’investigació  

 
Per últim, vull dedicar un breu apartat a les limitacions del meu estudi i futures línies 

d’investigació, abans de presentar les conclusions finals del treball. 

 Primerament, una de les limitacions del meu treball ha sigut treballar amb una 

revista en format paper i no digital, condició que ha determinat el fet de realitzar el 

buidatge de manera manual i no automàtica. Això ha allargat la durada del procés 

d’extracció de neologismes. Una altra limitació és la mostra, és a dir, que el corpus de 

buidatge estigui format només per un exemplar de la revista Cuina i, per tant, centrada 

en una temàtica com és la de la cuina sana. Això, ha fet que el corpus sigui limitat, però 

de totes maneres representa un corpus de neologismes nou, ja que prèviament no s’havia 

analitzat la revista Cuina pel que fa a la innovació lèxica.   

En segon lloc, pel que fa a les futures investigacions, com ja he comentat 

prèviament, no hi ha estudis previs centrats únicament en la novetat lèxica a la llengua 

catalana i l’àmbit temàtic de la gastronomia. Després de l’elaboració del treball, he 

pogut veure que és un camp amb molts aspectes a analitzar i a estudiar. Per tant, hi ha 

moltes futures investigacions possibles, però crec que seria interessant, per exemple, 

realitzar una anàlisi diacrònica de la neologia catalana en aquest àmbit, per veure com 

ha evolucionat la neologia a la gastronomia al llarg del temps. Així doncs, es podria 

portar a terme una comparació entre altres revistes gastronòmiques del català, per tenir 

un corpus de buidatge més gran, o una anàlisi diacrònica de la mateixa revista Cuina, 

per tal d’observar com ha anat variant la tendència dels neologismes en aquesta a través 

de les diferents temàtiques de cada exemplar de la revista que es publica mensualment. 

Cal tenir en compte que aquest treball s’ha basat només en un exemplar de la revista, 

per tant, seria interessant veure si la tendència observada en aquest seria aplicable a 

altres exemplars. Un altre punt que m’agradaria destacar està relacionat amb l’anàlisi 

dels neologismes semàntics. En general, he pogut observar que els neologismes formals 

i els manlleus tenen una base teòrica darrere forta, en canvi, els neologismes semàntics 

no, per aquest motiu no els he analitzat de manera detallada en aquest treball. Per tant, 

seria interessant portar a terme un estudi potent que ajudés a reforçar les teories 
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actualment existents sobre aquesta classe de neologismes, com les que presenten Soto & 

Estornell (2016) en la seva recerca. 
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ANNEXOS 
 

Annex A. Fitxes dels neologismes extrets del corpus de buidatge 

ordenats alfabèticament 
 

(Per ordre: Lema, Categoria gramatical, Procés de formació, Marca Tipogràfica, Context) 

 

 

LEMA CAT. 

GR. 

PR. DE 

FORM. 

MARCA 

TIP. 

CONTEXT 

agrobotiga F COMC No Una agrobotiga en línia on us 

oferiran les millors peces de fonoll 

de la temporada, de gust dolç i 

conreu eco.  

aigua vivificada F SIN No Els nous flequers solen treballar amb 

bones farines, aigua vivificada, sal 

amb DO, llevats naturals i 

fermentacions llargues.  

anko M MNAJ No No són sempre salats, també n'hi ha 

de dolços, farcits de crema de 

pastisseria, de fruita, de comporta, 

d'anko, de xocolata... 

antienvelliment ADJ PRE No Per l'amaniment antienvelliment: 

poseu tots els ingredients (excepte 

l'oli) en un got de batedora i bateu-

los al màxim, fins que quedin ben 

triturats.  

arròs pilaf M COMP No Entre altres consells, el xef li va 

recomanar canviar la pastilla de brou 

per un crou casolà i afegir julivert 

picat a l'arròs pilaf amb taronja i 

festucs d'acompanyament.  

baia de goji F SIN No Opcionalment, afegiu-hi una mica de 

llavors de lli i baies de goji 

triturades. 

barman M i F VAR No [...] però a la carta no alcohòlica es 

reflecteix en la del seu bar germà del 

Poblenou, el Balius, on també es 

dedica força atenció a aquesta mena 

de begudes que el barman madrileny 

Perico Chicote anomenava "còctels 

inofensius".  

bartender, -a M i F MNAA Cursiva Ella, a més de ser una de les 

bartenderes del Xixbar - pioner en 

el boom del gintònic-, és estudiant de 

botànica i fisioteràpia, i ha aplicat els 

seus coneixements a quatre noves 

begudes que acaba d'incorporar a la 

carta.  
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bio ADJ ABR No D'aquesta manera, les podeu 

acompanyar  

de patates i de sucs bio o refrescos 

naturals, i el lot només us costarà 

8,50 euros.  

birra artesana F SIN No Birra artesana i cuina vegana. 

birraire M i F SUF No Tastem l'Estupenda, una cervesa 

vallesana elaborada amb ingredients 

ecològics que ens recomana Joan 

Villar-i-Martí, el nostre expert 

birraire.  

bisbalenc M SEM No [...] dolços irresistibles (xuixos, 

bisbalencs, recuit, coques de fruita 

seca...) i, com a proposta estrella, un 

assortiment de mini botifarres 

elaborades amb productes catalans de 

l'horta, el camp, el mar i la 

muntanya. 

bistrot M MNAF Cursiva Tot just acaba de fer cinc anys i 

aquest bistrot ja s'ha consolidat com 

el vegetarià amb més personalitat de 

Barcelona.  

blat sarraí M SIN No La naturòpata, d'altra banda, destaca 

el soba (tal com es diu el blat sarraí 

en japonès), l'ingredient bàsic per 

elaborar uns fideus deliciosos fets 

amb aquest cereal.  

botàriga F MAI No Entremig, un rovell d'ou marinat amb 

sèrum de parmesà i botàriga.  

brunch*  M MNAA Cursiva Federal és el nom d'una petita i 

tranquil·la localitat australiana on us 

podreu traslladar mentalment mentre 

beveu un cafè amb llet fresca al jardí 

del local o gaudiu d'un brunch 

saludable, amb plats elaborats amb 

productes orgànics de quilòmetre 

zero.  

cafeteria-bar F COMP No Una cafeteria-bar que associa la 

cuina ràpida amb la cuina saludable.  

 

 

carpaccio M SEM No Cal destacar el carpaccio de carxofes 

del Prat, l'arròs fumat de verdures i 

els fals tàrtar, canvia la carn per la 

remolatxa.  

cebiche M MNAC No Al nostre cebiche no hi ha peix. És 

de mango. 

cervesa artesana  F SIN No En aquest temple de la cervesa 

artesana d'arreu del món, també 

trobareu una cuina vegetariana -i, en 

molts casos, també vegana- que 

elaboren, majoritàriament, amb 

verdures i hortalisses del seu hort 

ecològic situat a l'Alt Empordà.  
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citronel·la F MAF No Talleu la vedella a làmines fines i 

marineu-les amb sal, pebre, 

citronel·la picada i salsa de peix.  

còctel d'autor M SIN No "Hi seguim la filosofia que apliquem 

a tots els còctels d'autor que 

proposem: producte ecològic i de 

temporada, amb purés i sucs fets per 

nosaltres." 

col xinesa  F SIN No Talleu la col xinesa a dauets.  

cold-pressed ADJ MNAA Cursiva Sí, principalment és un juice bar, 

amb tot el que representa: sucs cold-

pressed, smoothies, plant-based 

milks... 

collita ecològica  F SIN No Mas Bertran ja té al celler les 

primeres ampolles d'una collita 

ecològica. 

comerç just  M SIN No Per això va optar per un model 

centrat en la qualitat del producte, en 

el consum responsable i en el 

comerç just.  

 

 

conreu eco M SIN No Una agobotiga en línia on us oferiran 

les millors peces de fonoll de la 

temporada, de gust dolç i conreu 

eco.  

consum 

responsable 

M SIN No Per això va optar per un model 

centrat en la qualitat del producte, en 

el consum responsable i en el 

comerç just.  

crepizza F ACR Cometes 

simples 

La seva última creació, la crepizza, 

ha barrejat la massa de pasta amb 

massa mare, apropant la pasta al món 

del pa.  

crudivegà, - ana ADJ SUF No Per això, entre els plats que ofereix el 

restaurant els clients trobaran ofertes 

veganes, vegetarianes, crudiveganes, 

per a persones amb celiaquia i per a 

intolerants a la lactosa.  

cuina de mercat F SIN No Suposo que la carta és estacional. Sí, 

però això ho diu tothom. És com la 

cuina de mercat.  

cuina de 

proximitat 

F SIN No El D'Aprop, el restaurant del 

Yurbban Passage Hotel & Spa de 

Barcelona, ofereix el bo i millor del 

territori amb una aposta clara per la 

cuina de proximitat.  

cuina ràpida F SIN No Una carta nutritiva, lleugera i 

equilibrada per a una proposta que 

reivindica que la cuina ràpida també 

pot ser saludable.  

delivery M MNAA Cometes 

simples 

Delivery nutricional (com a títol). 
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demi-glace M MNAF Cursiva Aquesta primavera, per exemple, a la 

part més calenta de la carta hi ha un 

caneló de cranca amb demi-glace de 

porro.  

desglaçat M LEX No L'Eva ha fet cas a en Pep i ha posat el 

brandi després de daurar el pollastre, 

per fer un desglaçat que enfosquirà 

el suc.  

destil·lat M LEX No Un destil·lat no alcohòlic que ha 

triomfat a Londres i que ara arriba 

aquí.  

dhal M MNAALT Cursiva Cultures vegetarianes, com l'índia, 

n'han estat grans difusores, amb el 

seu dhal de llenties vermelles.  

dieta 

d'aprimament 

F SIN No Com que té molta fibra, ens sadolla 

aviat i ens ajuda a menjar menys, si 

estem seguint una dieta 

d'aprimament.  

dieta 

mediterrània  

F SIN No L'objectiu d'aquesta fira és 

reivindicar els productes de 

proximitat, la dieta mediterrània i 

els bons hàbits alimentaris, entre 

altres aspectes vinculats amb la salut, 

i per això es posa una atenció 

especial a les activitats dirigides als 

més petits de la casa.  

dieta vegetal  F SIN No El tofu és la pedra angular de dieta 

vegetal, que aquí hem combinat amb 

pèsols.  

dumpling M MNAA Cursiva Els dumplings són uns mossos que 

es consumeixen a Àsia, 

principalment a la Xina, per dinar o 

per berenar, i que es posen al mig de 

la taula, per compartir.  

eco ADJ ABR Cometes 

simples 

Un snack nutritiu i saludable, el 

musli cruixent amb civada i arròs 

inflat eco de Verival.  

ecogastronòmic, -

a  

ADJ COMC No D'aquí ve el famós concepte de 

quilòmetre zero, que va desenvolupar 

l'organització ecogastronòmica 

Slow Food, establerta arreu del món. 

emplatar  VTR PRE No Emplateu el peix amb el seu 

acompanyament.  

enoturisme  M COMC No Enoturisme (com a títol) 

esmorzar de 

forquilla 

M SIN No Esmorzars de forquilla i dinars de 

cuina tradicional catalana, maridats 

amb una gran varietat de vins 

catalans de la comarca.  

espinac baby  M COMP No Fulles de mostassa, ruca, espinacs 

baby, mizuna o kamatsuna, totes són 

fulles petites, que ens subministra 

directament collides del camp l'horta 

ecològica Pla de Munt.  
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espolsar  VTR SEM No Just abans de servir-lo, espolseu-hi 

pel damunt el sucre fi restant i 

caramel·litzeu-lo amb un bufador.  

estrella  ADJ CON No [...] i com a proposta estrella, un 

assortiment de mini botifarres 

elaborades amb productes catalans de 

l'horta, el camp, el mar i la 

muntanya.  

estrella  F ABR No El restaurant ofereix una cuina 

empordanesa tradicional actualitzada 

amb què podreu descobrir els sabors 

de l'Alt Empordà, i que ha estat 

reconeguda per la Guia Michelin, 

que fa uns anys que els ha atorgat 

una estrella.  

farsa F SEM No Sigui com sigui, els dumplings han 

tingut un gran èxit arreu del món i, 

actualment, en podem trobar en 

molts restaurants, amb farcits molt 

divertits, a la manera occidental, amb 

farses, picades i guisats de diferents 

països.  

 

fast food  ADJ MNAA No Associar menjar fast food amb cuina 

healthy ja no és una contradicció. 

fast-food M MNAA Cursiva El menú segueix la línia del fast-

food vegà: tot vegetal.  

fermentat M LEX No Hi destaquen, a més, tres tècniques 

de cocció: saltats breus - molts al 

wok-, els fregits i l'ebullició al vapor 

- amb cistella de bambú, si pot ser-, a 

més de preparacions crues (el sushi 

japonès, les amanides xineses, 

tailandeses i vietnamites...), els 

marinats, els fermentats (el kimchi 

coreà, el miso, la salsa de soja...) i els 

brous intensos.  

filmar VTR SEM No Filmeu-ho i deixeu-ho reposar a 

temperatura ambient, 30 minuts.  

fitonutrient M COMC No Les amanides plenes de colors són 

plenes de fitonutrients, uns grans 

protectors de la salut.  

flexi  ADJ ABR No Amb el healthy food, proposen una 

dieta flexi, sana i natural.  

foie M ABR No Croquetes de tota mena (de games, 

de carn de perol, de foie i poma, de 

bacallà...), musclos, ostres, dolços 

irresistibles (xuixos, bisbalencs, 

recuit, coques de fruita seca...) i, com 

a proposta estrella, un assortiment de 

mini botifarres elaborades amb 

productes catalans de l'horta, el 

camp, el mar i la muntanya.  

foodie M i F MNAA Cursiva Li hem preguntat si és un foodie. 
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Respon que sí.  

foodie ADJ MNAA Cometes 

simples  

Benvinguts a pagès reforça l'oferta 

foodie.  

gastroviatger, -a ADJ COMC No Un espai gastroviatger on podreu 

gaudir de curiositats d'experts en 

viatges i gastronomia, documentals 

del món i més, i conèixer, també, el 

guanyador del concurs de curris que 

ha organitzat Cook&Travel amb la 

col·laboració de la revista CUINA. 

 

 

gel pilé M SIN No Sacsegeu tots els ingredients en una 

coctelera amb gel i aboqueu el còctel 

en un got baix amb gel pilé.  

germinat M LEX No Si volem excel·lir amb l'amanida, 

podem incloure-hi algun ingredient 

ric en proteïnes per convertir-la en un 

plat complet: germinats de fenigrec, 

mongeta mung, llavors, pipes... 

guisat ADJ CON No En aquest sentit, se'ls proposarà que 

participin en les carpes 

gastronòmiques preparant algun plat 

guisat del territori amb productes 

típics de la seva zona.  

gula F MNAC No Darrere de cada mos hi ha un món de 

coneixement que, empesos per la 

gula, solem oblidar.  

gyoza F MNAJ Cursiva Amb els panadons, la gyoza, els 

raviolis i els wonton, comparteixen la 

peculiaritat de ser una massa farcida 

que es menja d'un mos, però 

cadascuna de les varietats 

esmentades té diferents 

característiques i sabors, segons el 

lloc on estan fetes.  

hamburguesa F SEM No Hamburgueses de tempeh i xiitakes 

healthy ADJ MNAA Cursiva Aquesta vaporera, amb capacitat per 

a un litre, és ideal per cuinar dues 

racions, de manera fàcil, ràpida i 

molt healthy.  

healthy food  M MNAA Cursiva Amb el healthy food, proposen una 

dieta flexi, sana i natural.  

hort ecològic  M SIN No En aquest temple de la cervesa 

artesana d'arreu del món, també 

trobareu una cuina vegetariana -i, en 

molts casos, també vegana- que 

elaboren, majoritàriament, amb 

verdures i hortalisses del seu hort 

ecològic situat a l'Alt Empordà.  

infusionar VTR CON No Deixeu-ho infusionar 5 min. 

jornada 

gastronòmica  

F SIN No El municipi de la Costa Daurada 

celebra una nova edició de les 

jornades gastronòmiques d'aquest 
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peix.  

 

 

juice bar M MNAA Cursiva Sí, principalment és un juice bar, 

amb tot el que representa: sucs cold-

pressed, smoothies, plant-based 

milks... 

kale F ABR No Un grapadet d'espinacs o de kale, 

trencat a mà en trossos petits. 

kimchi M MNAALT Cursiva La cuinera Suk Hyun Lee és la 

propietària del jove restaurant Little 

Corea de Barcelona - que acaba de 

complir l'any de vida- i detalla que el 

kimchi és present "en uns 200 plats 

coreans" i està considerat un dels 

cinc aliments més saludables del 

món".  

kuzu M MNAJ Cursiva En Pep recomana a l'Eva que lligui la 

salsa de cocció amb kuzu, un midó 

oriental que es dissol en aigua freda i 

és digestiu.  

mandolina F SEM No Renteu i eixugueu el carbassó i, amb 

la mandolina, talleu làmines fines 

longitudinals.  

maridar  VTR SEM No Marida'l amb una espatlla de xai al 

forn amb all, ceba i poma.  

 

 

 

maridatge M SEM No Perquè Sumalla ha volgut portar un 

tros d'aquesta zona de Catalunya a 

Barcelona i ho fa tant per mitjà del 

menjar com amb els actes que 

organitza per difondre la cultura del 

vi i dels productes catalans, amb 

tallers de maridatge i tastos.  

marinat M CON No Hi destaquen, a més, tres tècniques 

de cocció: saltats breus - molts al 

wok-, els fregits i l'ebullició al vapor 

- amb cistella de bambú, si pot ser-, a 

més de preparacions crues (el sushi 

japonès, les amanides xineses, 

tailandeses i vietnamites...), els 

marinats, els fermentats (el kimchi 

coreà, el miso, la salsa de soja...) i els 

brous intensos.  

mascarpone* M MNAI No Mascarpone: es considera un 

formatge, encara que a l'hora de la 

veritat estigui fet amb nata, crema de 

llet i un àcid, que pot ser cítric (suc 

de llimona) i acètic (vinagre).  

 

 

menú de M SIN No Paco Pérez ha estrenat temporada al 
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degustació Miramar de Llançà amb un nou 

menú de degustació que inclou 26 

tastos.  

 

 

menú de migdia  M SIN No D'aquesta manera, els menús de 

migdia i la carta del restaurant estan 

farcits de productes autòctons i 

elaboracions que reivindiquen les 

denominacions d'origen i la 

procedència dels ingredients.  

mochi M MNAJ No A més de les degustacions, el 

Cook&Travel ha preparat tallers, 

com el de curri tailandès o el de 

cuina romanesa; demostracions de 

mochis, de cuina colombiana i de 

pans del món, entre d'altres.  

mongeta mung F COMP No Si volem excel·lir amb l'amanida, 

podem incloure-hi algun ingredient 

ric en proteïnes per convertir-la en un 

plat complet: germinats de fenigrec, 

mongeta mung, llavors, pipes... 

mussolina F SEM No Serviu el bacallà amb la crema de 

bolets i la mussolina d'all negre.  

naan M MNAALT Cursiva Com que l'arròs ja actua de font de 

carbohidrats en els àpats, no existeix 

un pa com a tal, però sí que en 

algunes ocasions podreu acompanyar 

el plat amb el naan o el ruti, una 

mena de pizza plana a base d'aigua, 

farina i sucre.  

noddle M MNAA No En festes com aquesta, el que 

anomenen menjar blanc (és a dir, el 

formatge, la mantega, el sucre, els 

noddles i l'arròs) pren protagonisme, 

per allunyar-se de la carn (de iac, de 

cabra o d'ovella) de la dieta tibetana 

diària.  

 

 

oli de palma  M SIN No Pel que fa a l'oli d'oliva, en fan 

servir, almenys, un 20% de verge i en 

cap cas no hi posen oli de palma.  

pad thai  M MNAALT Cometes 

simples 

Truita de pad thai. 

pasta fil·lo F COMP No Talleu els fulls de pasta fil·lo a 

rectangles de 10 x 12 cm. 

pastilla de brou F SIN No Entre altres consells, el xef li va 

recomanar canviar la pastilla de 

brou per un brou casolà i afegir 

julivert picat a l'arròs pilaf amb 

taronja i festucs d'acompanyament.  

pernilista ADJ SUF Cursiva Sóc una vegetariana que intenta ser 

vegana, però m'agrada massa el 
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formatge. I el Daniele és una mica 

pernilista... 

 

 

 

 

pipa F MNAC No Si volem excel·lir amb l'amanida, 

podem incloure-hi algun ingredient 

ric en proteïnes per convertir-la en un 

plat complet: germinats de fenigrec, 

mongeta mung, llavors, pipes... 

plant-based mylk M MNAA Cursiva Sí, principalment és un juice bar, 

amb tot el que representa: sucs cold-

pressed, smoothies, plant-based 

milks... 

plat d'autor M SIN No Aquí no trobareu plats d'autor, però 

sí que hi ha plats amb noms i 

cognoms que expliquen la 

procedència de cada proposta [...] 

prepostres F PL PRE No Inclou aperitius, dos entrants, un plat 

de carn o peix (per triar), prepostres, 

postres, petites bogeries, una copa de 

vi i aigua.  

processador 

d'aliments 

M SIN No Poseu-los en el got d'un processador 

d'aliments i afegiu-hi la sal.  

producció 

integrada 

F SIN No Podem optar pels productes que ens 

garanteixen amb segells oficials que 

han estat conreats o recol·lectats amb 

mètodes respectuosos amb el medi: 

són els elements ecològics o de 

producció integrada.  

producte de 

proximitat 

M SIN No Josep Maria Sumalla, el responsable 

d'aquest restaurant del barri barceloní 

de Sants, té clar que els productes 

de proximitat i el respecte per 

l'entorn són dos elements 

fonamentals per gaudir d'un bon àpat.  

producte 

processat 

M SIN No Una proposta senzilla que, amb la 

fórmula Comfort food, vol tornar a la 

cuina dels avis, una cuina real, sense 

complicacions ni productes 

processats, però plena de sabors.  

quiche*  F MNAF No Les amanides (es poden 

personalitzar, segons el gust de 

cadascú) són les grans protagonistes, 

però també podeu optar per demanar 

entrepans vegetals, quiches i postres 

casolanes i saboroses. 

 

quilòmetre zero  M COMP Cursiva D'aquí ve el famós concepte de 

quilòmetre zero, que va 

desenvolupar l'organització 

ecogastronòmica Slow Food, 

establerta arreu del món. 
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remenat M LEX No Remenat d'espàrrecs silvestres i 

ortigues amb herbes aromàtiques  

remineralitzar VTR PRE No Regula la flora intestinal, 

remineralitza i desintoxica el cos.  

risotto M MNAI No Quin risotto amb espàrrecs més bo! 

 

 

rotlle M SEM No Destaquen les amanides, però també 

la verdura a la brasa, els rotlles, les 

hamburgueses i plats cuinats al vapor 

o saltats.  

salsa de soja F SIN No L'Eva fa servir salsa de soja, però si 

heu de cuinar per a persones amb 

celiaquia, podeu substituir-la per 

tamari, que no porta blat.  

saltat M CON No Hi destaquen, a més, tres tècniques 

de cocció: saltats breus - molts al 

wok-, els fregits i l'ebullició al vapor 

- amb cistella de bambú, si pot ser-, a 

més de preparacions crues (el sushi 

japonès, les amanides xineses, 

tailandeses i vietnamites...), els 

marinats, els fermentats (el kimchi 

coreà, el miso, la salsa de soja...) i els 

brous intensos. 

seitan M MNAJ No Aquest mes omplim el cistell amb les 

fruites més fresques del mercat i 

descobrim tots els secrets del fonoll 

per aprofitar-ne bé l'aroma, a la 

cuina, mentre sospesem els 

avantatges i els inconvenients de 

proteïnes vegetals com el tofu i el 

seitan.  

slow food M MNAA Cursiva La cuina del Peix Blau Ganxó és una 

cuina de quilòmetre zero i amb 

vocació slow food, i aquesta 

campanya ajuda a donar a conèixer 

una cuina honesta, que parteix del 

territori, reivindica la cultura i la 

tradició marinera de la ciutat i 

expressa la creativitat dels cuiners.  

smoothie M MNAA Cometes 

simples 

Un espai modern i cosmopolita on 

trobareu una gran taula per compartir 

un smoothie, una hamburguesa o una 

bona amanida!  

snack M MNAA No Un snack nutritiu i saludable, el 

musli cruixent amb civada i arròs 

inflat eco de Verival.  

soja texturitzada F SIN No Soja texturitzada: és un producte 

processat que es presenta amb forma 

de boles.  

sriracha  F MNAALT Cursiva A sobre, poseu-hi la maionesa i la 

sriracha.  

street food M MNAA Cometes Al Hawker 45 posa aquesta barreja 
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simples d'orígens a la taula tot inspirant-se en 

els plats més populars de l'street 

food d'aquests dos països.  

superaliment M PRE No Les algues, presents a diferents 

cuines orientals, són un 

superaliment.  

sushi*  M MNAJ No Hi destaquen, a més, tres tècniques 

de cocció: saltats breus - molts al 

wok-, els fregits i l'ebullició al vapor 

- amb cistella de bambú, si pot ser-, a 

més de preparacions crues (el sushi 

japonès, les amanides xineses, 

tailandeses i vietnamites...), els 

marinats, els fermentats (el kimchi 

coreà, el miso, la salsa de soja...) i els 

brous intensos. 

taco  M MNAC Cursiva Però també és una aposta per un fast 

food saludable, una idea que uneix 

totes les varietats (tacos, 

hamburgueses, torrades) i els 

beneficis del menjar ràpid amb els 

millors ingredients i superaliments 

cuinats amb coccions saludables.  

tallapastes M COMP No Talleu-ne cercles amb un tallapastes 

del núm. 8 i poseu 10g de farciment a 

cadascun. 

tamari M MNAJ Cursiva L'Eva fa servir salsa de soja, però si 

heu de cuinar per a persones amb 

celiaquia, podeu substituir-la per 

tamari, que no porta blat.  

tàrtar M SEM No Cal destacar el carpaccio de carxofes 

del Prat, l'arròs fumat de verdures i 

els fals tàrtar, que canvia la carn per 

la remolatxa.  

tempeh M MNAALT No Poseu el tempeh en una màquina 

processadora, amb l'ofegat de bolets 

escorregut.  

tomàquet cherry M COMP No En una paella, coeu els espàrrecs i els 

tomàquets cherry, fins que 

s'estovin.  

topping M MNAA Cursiva Afegiu-hi la salsa Nu'ó'c châm i, com 

a topping, els cacauets, una mica 

esmicolats, i la ceba fregida.  

tortilla F MNAC Cursiva Serviu-ho en tortillas de blat de 

moro amb brots tendres d'amanida, 

fulles de coriandre i una mica de 

tahina.  

vaporera F SUF No Generalment, es cuinen al vapor en 

unes vaporeres de bambú.  

 

vegetarià  M ABR No Tot just acaba de fer cinc anys i 

aquest bistrot ja s'ha consolidat com 

el vegetarià amb més personalitat de 

Barcelona.  
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vichyssoise  F MNAF Cursiva Amb el puré de patata, dóna un toc 

diferent a salses com la beixamel i a 

cremes com la vichyssoise de fonoll.  

wok M MNAX No En un wok (o, si no en teniu, una 

paella), salteu la vedella laminada 

amb la ceba, tallada a juliana.  

 

 

wonton M MNAX Cursiva Amb els panadons, la gyoza, els 

raviolis i els wonton, comparteixen 

la peculiaritat de ser una massa 

farcida que es menja d'un mos, però 

cadascuna de les varietats 

esmentades té diferents 

característiques i sabors, segons el 

lloc on estan fetes.  

xia F MAC No Xia amb llet de coco, maduixes i 

mango 

xurrasco M MAC No 1,2 kg de xurrasco davanter de 

vedella (d'1-1,5 cm de gruix). 
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Annex B. Gràfic dels aspectes tipogràfics  
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Cursiva 
20% 

No 
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Annex C. Gràfic de les categories gramaticals  
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