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Diagnosticar, hemopoètic, naixement: neologicitat i morfologia de les unitats 
terminològiques eventives en medicina 

 
 

Òscar Pozuelo-Ollé, Rosa Estopà, Mercè Lorente1 
Universitat Pompeu Fabra - IULA 

 
 

Resum: Els predicats eventius es poden vehicular amb unitats lèxiques de diverses categories 
gramaticals (noms, verbs, i adjectius). En aquest estudi descrivim el tractament lexicogràfic de setze 
unitats terminològiques (ULE) eventives formades per sufixació, derivació zero, o composició 
culta. Establim la neologicitat de les ULE per a dos diccionaris especialitzats en ciències de la salut 
(TCS i DEMCAT), i verifiquem, si escau, el valor eventiu del contingut de la definició de les ULE. 
Paraules clau: eventivitat, neologicitat, neonímia, morfologia, medicina 

 
 

Abstract: Eventive predicates may be conveyed by lexical units of different parts of speech (nouns, 
verbs, and adjectives). This study, based on a lexicographical approach, analyzes sixteen eventive 
terminological units (ULE) formed through suffixation, conversion, or classical compounding. 
Neologicity for each ULE is established according to health-sciences specialized dictionaries (TCS 
and DEMCAT), and, when relevant, the eventive value of ULE is supported by their definitions. 
Keywords: eventivity, neologicity, neonymy, morphology, medicine 
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1. Introducció 

 
Els neònims, neologismes terminològics, o neologismes especialitzats, són les unitats lèxiques 

noves que s’utilitzen en un àmbit d’especialitat concret. 
 

En el estudio de la neología terminológica se produce la intersección de los dos campos que 
integran el sintagma elegido para esta denominación tan transparente: el de la neología, entendida ésta 
como el estudio del proceso de generación e incorporación de nuevas unidades en una lengua, y el de la 
terminología, en su sentido más amplio, de ámbito dedicado al estudio de las unidades especializadas de 
una o varias lenguas. (García Palacios, 2009, p. 18) 

 
La producció de neònims es vincula amb la creació i la difusió del coneixement especialitzat 

(neonímia primària o néonymie d’origine), o bé amb la traducció del coneixement especialitzat 
(neonímia secundària o néonymie d’appoint) (Rondeau, 1981; Cabré, 1992). En tots dos casos, per la 
seva doble condició d’unitats lèxiques noves i d’unitats lèxiques especialitzades, els neònims 
presenten les característiques següents (Cabré, 1992, 2004; García Palacios, 2009; Estopà, 2010): 

 
 Univocitat 
 Monoreferencialitat 
 Inserció en el sistema ontològic d’un àmbit d’especialitat 
 Necessitat denominativa 
 Variació denominativa 
 Formació a partir dels procediments morfològics productius en cada àmbit 

d’especialitat 
 Estabilitat en l’ús vinculada a la difusió 
 Possibilitat d’adequació semàntica entre la forma i el contingut mitjançant 

redenominacions successives 
 Possibilitat de banalització o pèrdua del valor especialitzat 
 Possibilitat de datació precisa del primer ús 

 
2. Marc teòric 

 
El marc teòric en el qual fonamentem aquesta recerca parteix del principi que totes les unitats 

terminològiques, o unitats lèxiques especialitzades (ULE), s’integren naturalment en el discurs. Des 
d’aquesta perspectiva, les ULE poden vehicular propietats semàntiques com la predicació eventiva. 

 
2.1. Eventivitat i discurs 

 
Els esdeveniments constitueixen un tipus de predicat, que s’oposa principalment als resultats 

(incloses les entitats), i que denota accions perceptibles sensorialment. 
 

It is events, processes, and actions, and not facts or results, that occur, take place, begin, last, and 
end. The former, and not the latter, can be watched, heard, followed, and observed; they can be sudden[,] 
gradual, violent, or prolonged. (Vendler, 1967, p. 141) 

 
2.1.1. La predicació eventiva 

 
Els predicats oracionals presenten les característiques següents d’acord amb la Teoria 

Generativa (Napoli, 1989): 
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 Són unitats semàntiques. 
 No constitueixen necessàriament unitats lèxiques o unitats sintàctiques. 
 Es projecten lingüísticament en forma de participants a través de papers semàntics. 
 Consten d’un nucli, generalment amb modificadors (unitats lèxiques que 

restringeixen el significat del predicat) i especificadors (altres unitats lèxiques amb significat 
eventiu). 

 Tenen com a nucli unitats lingüístiques amb significat lèxic: alguns adjectius, la 
majoria de verbs, i els noms abstractes. 

 Presenten un correlat amb els arguments a través del nucli, que és una unitat lèxica 
amb estructura eventiva. 

 
L’eventivitat es realitza lingüísticament a través d’unitats lèxiques. Els nuclis prototípics són 

verbs, que poden incloure un component semàntic implícit de durada o finalització (Vendler, 1967). 
Al voltant del verb es genera un conjunt de relacions sintacticosemàntiques en forma de papers 
temàtics (representació lògica) i arguments (expressió lingüística) (Grimshaw, 1990; Williams, 
1994). 

 
2.1.2. L’eventivitat en terminologia 

 
En terminologia, la recerca sobre eventivitat lèxica se centra en les unitats verbals. S’han 

identificat quatre tipus de verbs, dels quals només els dos primers són pròpiament especialitzats 
(Lorente, 2007): 

 
 Verbs quasiterme: verbs que es relacionen amb un nom del mateix paradigma i 

s’insereixen en un sintagma verbal, en el qual hi ha un terme 
 Verbs fraseològics: verbs que es relacionen amb un nom del mateix paradigma i 

s’insereixen en un sintagma verbal, en el qual no hi ha un terme 
 Verbs de relació lògica: verbs que es relacionen amb un nom del mateix paradigma 

i no s’insereixen en un sintagma verbal 
 Verbs performatius del discurs: verbs que no es relacionen amb un nom del mateix 

paradigma 
 
La relació paradigmàtica amb les unitats verbals justifica el valor eventiu de les unitats nominals 

(Bretonnel Cohen, Palmer, & Hunter, 2008) i les unitats adjectivals (Kornfeld & Resnik, 2003). 
Algunes unitats adjectivals també poden fer referència a propietats mesurables (eventives): temps, 
grau, qualitat, quantitat, i modalitat epistèmica (Maniez, 2001). 

 
2.2. Eventivitat i morfologia 

 
Els neònims que analitzem en aquesta recerca corresponen a unitats lèxiques especialitzades 

(ULE) utilitzades en medicina en català. La neonímia primària, en aquest àmbit d’especialitat, es 
basa en tres procediments morfològics principals: la sufixació, la derivació zero, i la composició 
culta. 
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2.2.1. La sufixació i la derivació zero 

 
La sufixació i la derivació zero són els procediments morfològics que, a efectes del present 

estudi, permeten de completar paradigmes morfològics per recategorització d’una base lèxica. 
A partir del criteri lexicogràfic invers —una unitat lèxica és neològica si no es recull en els 

diccionaris de referència no especialitzats en català—, l’Observatori de Neologia de la Universitat 
Pompeu Fabra documenta 1 007 lemes nous formats per sufixació (un 10,6 % del total), i 145 lemes 
nous formats per derivació zero (conversió sintàctica i lexicalització) (un 2,6 % del total) entre els 
anys 2007 i 2009 (Bernal & Cabré, 2015; Lorente & Cantero, 2015). Aquestes diferències 
quantitatives es mantenen sistemàticament en el període 2007-2017 (mitjanes anuals de 725 i 175 
lemes nous, respectivament) (BOBNEO). 

Tots dos procediments morfològics poden vehicular eventivitat, que s’observa 
prototípicament en els noms o els adjectius formats a partir de bases verbals, i també en els verbs 
(Cabré, 2002; Institut d’Estudis Catalans, 2016). En neonímia catalana, la sufixació es considera el 
procediment morfològic preferent per als noms deverbals (sufixos -atge, -ció, i -ment) i els verbs 
deadjectivals (sufixos -ificar i -itzar); els verbs denominals poden presentar derivació zero (desinència 
-ar) i sufixació (sufixos -ejar, -ificar, i -itzar), a vegades en concurrència amb una mateixa base (Rull, 
2004). 

 
2.2.2. La composició culta 

 
La composició culta és un procediment morfològic que, a efectes del present estudi, permet 

d’obtenir neonímia utilitzada prototípicament en l’àmbit mèdic. 
A partir del criteri lexicogràfic invers —una unitat lèxica és neològica si no es recull en els 

diccionaris de referència no especialitzats en català—, l’Observatori de Neologia de la Universitat 
Pompeu Fabra documenta gairebé 1 143 lemes nous formats per composició culta (un 8,6 % del 
total) entre els anys 2007 i 2009 (Cañete et al., 2015). Aquestes dades es mantenen bastant estables 
en el període 2007-2017 (mitjana anual de 583 lemes nous) (BOBNEO). 

La composició culta pot vehicular eventivitat en la mesura que el formant culte (d’origen 
grecollatí) situat més a la dreta, que és el nucli de la paraula (nom, verb, o adjectiu) en la qual 
s’insereix, té un valor eventiu (Gràcia, 2002; Institut d’Estudis Catalans, 2016). En neonímia 
catalana, aquest formant culte final es pot combinar amb altres formants cultes (solució més 
habitual) o bé amb bases patrimonials; destaca la productivitat de formants sufixals cultes eventius 
com -cidi ‘mort’, -fòbia ‘aversió’, i -teràpia ‘tractament’ (Cañete et al., 2015). 

 
3. Estudi de casos 

 
Per a l’estudi de casos de la present recerca seleccionem un conjunt representatiu d’unitats 

lèxiques especialitzades (ULE) que tenen un valor predicatiu eventiu. Aquestes ULE, obtingudes 
mitjançant els procediments morfològics descrits, i agrupades segons el paradigma morfològic, són 
susceptibles de figurar en diccionaris especialitzats en medicina. 

 
3.1. Metodologia 

 
Les unitats lèxiques especialitzades (ULE) objecte d’estudi s’agrupen d’acord amb els tres 

procediments morfològics pertinents i les tres categories lèxiques eventives descrites en el marc 
teòric (nom, adjectiu, i verb; en endavant referim la categoria lèxica de cada ULE mitjançant els 
subíndexs N, A, i V, respectivament). Llistem aquestes ULE d’acord amb les propietats 
morfològiques i morfosintàctiques a continuació. 
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ULE Categoria lèxica Procediment morfològic 
esplenectomiaN Nom Composició culta 
esplenectòmicA Adjectiu Sufixació 
esplenectomitzarV Verb Sufixació 
hemopoesiN Nom Composició culta 
hemopoèticA Adjectiu Sufixació 
diagnòsticN Nom Composició culta 
diagnòsticA Adjectiu Derivació zero 
diagnosticarV Verb Derivació zero 
esclerosiN Nom Composició culta 
esclerosantA Adjectiu Derivació zero 
esclerosarV Verb Derivació zero 
naixementN Nom Sufixació 
néixerV Verb (Formació patrimonial) 
fosforilacióN Nom Sufixació 
fosforilatiuA Adjectiu Sufixació 
fosforilarV Verb Derivació zero 

Taula 1: Llista d’ULE, classificades segons la categoria lèxica i el procediment morfològic de formació 

 
La selecció d’aquestes ULE obeeix a sis criteris lingüístics no excloents entre si. Resumim 

aquests criteris a continuació. 
 

 
Quadre 1: Llista de criteris lingüístics per a la selecció de les ULE 

 
  

A. Criteris textuals 

1. Criteri terminològic Inclusió de la ULE en els textos 

2. Criteri discursiu Aparició de la ULE en un context especialitzat i eventiu 

 

B. Criteris gramaticals 
3. Criteri morfològic Realització explícita d’algun morfema eventiu en la ULE: 

• Formant sufixal culte eventiu 
• Sufix eventiu 
• Prefix eventiu 

4. Criteri morfosintàctic Relació paradigmàtica amb alguna altra ULE identificada: 
• ULE nominal (terme prototípic) 
• ULE verbal (unitat eventiva prototípica) 
• ULE adjectival 

5. Criteri semàntic Compleció del camp semàntic respecte a la gradació o 
complementarietat de la ULE 

 

C. Criteri lexicogràfic 
6. Criteri terminogràfic Inclusió de la ULE en els diccionaris especialitzats 
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Els criteris textuals (criteri terminològic i criteri discursiu) s’apliquen amb relació a un corpus 
textual constituït per documents sobre malalties minoritàries. El criteri lexicogràfic (criteri 
terminogràfic) s’aplica amb relació a un corpus lexicogràfic constituït per dos diccionaris 
especialitzats. Exposem les característiques d’aquests corpus a continuació. 

 

Registre 
Corpus textual Corpus lexicogràfic 
Documents Paraules Diccionaris Entrades 

Més 
especialitzat 

16 resums de tesi 9 253 DEMCAT > 75 300 
10 articles de recerca 26 878 TCS 16 066 

Menys 
especialitzat 

14 articles divulgatius 8 356  
12 guies divulgatives 9 315 
Taula 2: Caracterització dels corpus de referència per a la selecció de les ULE 

 
A efectes de validar les hipòtesis, en el present estudi de casos es prioritzaran el criteri 

morfosintàctic i el criteri terminogràfic. S’entén que totes les ULE objecte d’estudi podrien haver 
figurat en el corpus textual, per bé que no sempre es dona aquesta circumstància. Especifiquem el 
compliment dels criteris —en sentit positiu ([+]) o negatiu ([−])— per a cada ULE a continuació. 

 
ULE Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 Criteri 6 
esplenectomiaN [+] [+] [+] [+] [−] [+] 
esplenectòmicA [+] [−] [−] [+] [−] [−] 
esplenectomitzarV [−] [−] [+] [+] [−] [−] 
hemopoesiN [−] [−] [+] [+] [−] [+] 
hemopoèticA [+] [−] [−] [+] [−] [−] 
diagnòsticN [+] [+] [+] [+] [−] [+] 
diagnòsticA [+] [−] [−] [+] [−] [+] 
diagnosticarV [+] [+] [−] [+] [−] [+] 
esclerosiN [+] [+] [+] [+] [−] [+] 
esclerosantA [−] [−] [−] [+] [−] [+] 
esclerosarV [−] [−] [−] [+] [−] [−] 
naixementN [+] [+] [+] [+] [+] [+] 
néixerV [+] [+] [−] [+] [+] [+] 
fosforilacióN [+] [+] [+] [+] [−] [+] 
fosforilatiuA [+] [+] [+] [+] [−] [−] 
fosforilarV [+] [+] [−] [+] [−] [−] 

Taula 3: Anàlisi del compliment dels criteris lingüístics en relació amb les ULE 

 
Atesos els objectius del present estudi de casos, el criteri morfosintàctic (criteri 4) es compleix 

indefectiblement: cada bloc d’ULE inclou, com a mínim, un nom del mateix paradigma. Així 
mateix, la combinació dels criteris textuals (criteris 1 i 2) amb el criteri morfològic (criteri 3) permet 
de distingir inicialment tres grups d’ULE: 

 
 Les ULE eventives amb marcatge morfològic explícit (esplenectomiaN, esplenectomitzarV, 

hemopoesiN, diagnòsticN, esclerosiN, naixementN, fosforilacióN, fosforilatiuA) 
 Les ULE eventives sense marcatge morfològic explícit (diagnosticarV, néixerV, 

fosforilarV) 
 Les ULE no eventives (esplenectòmicA, hemopoèticA, diagnòsticA) 

 
Per a validar les hipòtesis del present estudi de casos a partir del criteri lexicogràfic, és pertinent 

d’analitzar les definicions que proporcionen els diccionaris terminològics (TCS i DEMCAT). 
Destaquem diversos elements pertinents d’un article lexicogràfic: el definit (en aquest cas, la ULE) 
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i el definidor (els elements lingüístics de la definició); el definidor s’inicia amb un descriptor (una 
paraula de la mateixa categoria lèxica que el definit) o un transpositor (una paraula d’una categoria 
lèxica diferent a la del definit) (Seco, 1987). 

 
3.2. Objectius 

 
El present estudi de casos s’emmarca en una recerca de tesi doctoral sobre l’eventivitat en 

terminologia (Pozuelo-Ollé, 2019). L’originalitat respecte d’aquell treball consisteix en una 
aproximació eminentment lexicogràfica per a analitzar el valor eventiu d’una selecció representativa 
de les unitats lèxiques especialitzades (ULE). 

Ens basem en els problemes que suposa la representació lexicogràfica de l’eventivitat en 
terminologia, i ens proposem de cobrir algunes mancances lexicogràfiques, tenint en compte les 
limitacions metodològiques de la recerca. Exposem els quatre objectius a partir dels quals 
enfocarem l’anàlisi a continuació: 

 
 Objectiu 1: comprovar el grau d’inclusió terminogràfica de les ULE. 
 Objectiu 2: contrastar la inclusió terminogràfica entre les categories lèxiques. 
 Objectiu 3: contrastar la inclusió terminogràfica entre els procediments 

morfològics. 
 Objectiu 4: identificar marques lèxiques explícites d’eventivitat en les definicions 

terminogràfiques. 
 

3.3. Anàlisi 
 

3.3.1. La inclusió terminogràfica de les ULE 
 
En la present anàlisi valorem el caràcter neològic de les unitats lèxiques especialitzades (ULE) 

a partir del criteri lexicogràfic: una ULE és neològica si no figura en els diccionaris especialitzats 
del nostre corpus lexicogràfic (TCS i DEMCAT). Aquest criteri permet d’establir caracteritzacions 
diverses segons les propietats lingüístiques de les ULE. 

L’anàlisi superficial de la neologicitat de les ULE té en compte tres variables pertinents, que 
hem especificat en els apartats anteriors: la categoria lèxica, el procediment morfològic, i el 
compliment del criteri lexicogràfic. Reproduïm la caracterització de les ULE segons aquests criteris 
a continuació. 
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ULE Categoria lèxica 
Procediment 
morfològic 

Compliment del criteri 
lexicogràfic en el lemari 

esplenectomiaN Nom Composició culta [+] 
esplenectòmicA Adjectiu Sufixació [−] 
esplenectomitzarV Verb Sufixació [−] 
hemopoesiN2 Nom Composició culta [+] 
hemopoèticA Adjectiu Sufixació [−] 
diagnòsticN Nom Composició culta [+] 
diagnòsticA Adjectiu Derivació zero [+] 
diagnosticarV Verb Derivació zero [+] 
esclerosiN Nom Composició culta [+] 
esclerosantA Adjectiu Derivació zero [+] 
esclerosarV3 Verb Derivació zero [−] 
naixementN Nom Sufixació [+] 
néixerV Verb (Formació patrimonial) [+] 
fosforilacióN Nom Sufixació [+] 
fosforilatiuA Adjectiu Sufixació [−] 
fosforilarV Verb Derivació zero [−] 

Taula 4: Anàlisi bàsica de la neologicitat de les ULE 

 
Observem una regularitat en la inclusió sistemàtica de les ULE nominals en el lemari, sense 

distinció per procediments morfològics. Aquesta constatació és coherent amb el principi teòric 
segons el qual els termes prototípics són noms, i les unitats lèxiques d’altres categories s’hi 
subordinen (Cabré, 1999). Per tant, els diccionaris especialitzats prioritzen la descripció de les 
unitats terminològiques prototípiques, és a dir, els noms utilitzats en l’àmbit d’especialitat pertinent. 

Per a obtenir conclusions més precises, convé d’afegir dues subvariables a l’anàlisi: el diccionari 
especialitzat (TCS o DEMCAT), i la ubicació de la ULE en el diccionari (lemari o altres elements 
de la microestructura). Adaptem la taula anterior per a donar compte del tractament diferenciat 
segons el diccionari a continuació. 

 
  

                                                 
2 La forma hemopoesi figura com a variant (sinònim complementari) de hematopoesi, definit d’aquesta entrada lexicogràfica en el TCS i 
en el DEMCAT. A efectes de l’anàlisi subsegüent del tractament lexicogràfic, en aquest cas farem referència a l’entrada corresponent 
al definit hematopoesi. 
3 La forma esclerosat -ada figura en el lemari del DEMCAT amb funció adjectival. 
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ULE 
Compliment del criteri 

lexicogràfic en el lemari 
Compliment del criteri 

lexicogràfic en la microestructura 
TCS DEMCAT TCS DEMCAT 

esplenectomiaN [−] [+] [−] [+] 
esplenectòmicA [−] [−] [−] [−] 
esplenectomitzarV [−] [−] [−] [−] 
hemopoesiN [+] [+] [+] [+] 
hemopoèticA [−] [−] [−] [+] 
diagnòsticN [+] [+] [+] [+] 
diagnòsticA [+] [+] [+] [+] 
diagnosticarV [+] [+] [+] [+] 
esclerosiN [+] [+] [+] [+] 
esclerosantA [−] [+] [+] [+] 
esclerosarV4 [−] [−] [−] [−] 
naixementN [−] [+] [+] [+] 
néixerV [−] [+] [+] [+] 
fosforilacióN [+] [+] [+] [+] 
fosforilatiuA [−] [−] [−] [−] 
fosforilarV [−] [−] [+] [+] 

Taula 5: Anàlisi detallada de la neologicitat de les ULE 

 
Observem una tendència contrastiva en la inclusió de les unitats lèxiques que matisa la 

regularitat inicial: l’abast del diccionari determina la presència d’ULE no nominals en el lemari. En 
aquest sentit, el factor que pot explicar aquestes diferències respon a un criteri quantitatiu (nombre 
d’entrades), atesa la coincidència en els criteris qualitatius (grau d’expertesa dels autors i dels 
destinataris, extensió del domini, propòsit del diccionari, i metodologia de tractament de les dades). 

 
3.3.2. La representació lexicogràfica de l’eventivitat de les ULE 

 
En la present anàlisi valorem la presència de marques lèxiques que especifiquin el valor eventiu 

de les unitats lèxiques especialitzades (ULE) a partir de les definicions corresponents. Atesa 
l’estructura morfològica, considerem que totes les ULE poden aparèixer en un context discursiu 
eventiu (dins o fora del nostre corpus textual). 

Per a identificar les marques lèxiques eventives, en aquesta anàlisi ens basem en el contingut 
de les definicions, i no incloem les ULE neològiques estrictes (les ULE que no compleixen el criteri 
lexicogràfic en el lemari). Indiquem la presència de marques lèxiques eventives —marca eventiva 
([+]), marca resultativa ([−]), o marca mixta eventiva-resultativa segons el descriptor ([±])— per a 
cada ULE no neològica estricta a continuació. 

 
  

                                                 
4 Alguns definidors inclouen la unitat lèxica especialitzada esclerosat (i les formes flexionades corresponents) amb funció adjectival 
en el DEMCAT, dins de les entrades corresponents als definits esclerectomia, esclerós -osa, infart miocardíac, parafimosi, i pols tard. 
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ULE 
Compliment del criteri 

lexicogràfic en el lemari 
Presència de marques lèxiques 

eventives en la microestructura 
TCS DEMCAT TCS DEMCAT 

esplenectomiaN [−] [+]  [±] 
esplenectòmicA [−] [−]   
esplenectomitzarV [−] [−]   
hemopoesiN [+] [+] [+] [+] 
hemopoèticA [−] [−]   
diagnòsticN [+] [+] [−] [−] 
diagnòsticA [+] [+] [±] [±] 
diagnosticarV [+] [+] [+] [+] 
esclerosiN [+] [+] [−] [−] 
esclerosantA [−] [+]  [±] 
esclerosarV [−] [−]   
naixementN [−] [+]  [+] 
néixerV [−] [+]  [+] 
fosforilacióN [+] [+] [−] [−] 
fosforilatiuA [−] [−]   
fosforilarV [−] [−]   

Taula 6: Anàlisi bàsica de l’eventivitat lexicogràfica de les ULE 

 
Reproduïm les definicions íntegres de les ULE i les classifiquem segons el valor predicatiu 

(eventiu, resultatiu, o mixt eventiu-resultatiu) a continuació. 
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Quadre 2: Reproducció de les definicions de les ULE no neològiques estrictes 

 
El descriptor o transpositor constitueix l’element bàsic per a establir el valor predicatiu. 

Mostrem la relació d’equivalència sintàctica-semàntica (coincidència respecte al valor predicatiu) 
entre les ULE no neològiques estrictes i els descriptors o transpositors corresponents a continuació. 

 
  

A. ULE amb valor eventiu d’acord amb la microestructura 

hemopoesiN: procés de formació, maduració i pas a la sang dels diferents tipus de cèl·lules 
sanguínies a partir de cèl·lules mare (TCS; DEMCAT) 

diagnosticarV: fer el diagnòstic d’una malaltia (TCS; DEMCAT) 

naixementN: acció de néixer, de sortir del claustre matern el fetus viable (DEMCAT) 

néixerV: sortir, un fetus viable, del claustre matern (DEMCAT) 

 

B. ULE amb valor resultatiu d’acord amb la microestructura 

diagnòsticN: determinació de la naturalesa de la malaltia d’un pacient per mitjà de l’estudi dels 
seus símptomes i signes i de la realització d’exploracions complementàries (TCS) 

diagnòsticN: determinació d’un problema de salut a través d’una característica definidora o d’una 
malaltia a través dels signes i símptomes que li són propis (TCS) 

diagnòsticN: coneixença que s’adquireix de l’estat psicofísic del malalt per l’observació dels 
signes patològics  (TCS) 

diagnòsticN: determinació de la naturalesa de la malaltia o problema de salut d’un pacient per 
mitjà de l’estudi dels seus símptomes i signes i de la realització d’exploracions 
complementàries (DEMCAT) 

esclerosiN: enduriment patològic dels teixits o òrgans a causa de la hiperplàsia del teixit conjuntiu 
que entra en llur estructura, generalment secundària a un procés inflamatori (TCS; DEMCAT) 

fosforilacióN: addició d’un grup fosfat a una proteïna, o a qualsevol altra molècula, 
mitjançant una proteïna-cinasa, el qual pot provocar que experimenti un canvi en 
l’activitat enzimàtica (TCS) 

 

C. ULE amb valor mixt eventiu-resultatiu d’acord amb la microestructura 

esplenectomiaN: extirpació de la melsa (DEMCAT) 

diagnòsticA: que serveix per a reconèixer (TCS; DEMCAT) 

esclerosantA: que produeix esclerosi (DEMCAT) 

fosforilacióN: incorporació d’un grup fosfat a una molècula (TCS; DEMCAT) 
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ULE Presència de marques eventives 
en la ULE 

Presència de marques eventives 
en el descriptor o transpositor 

Morfologia Corpus 
textual 

TCS DEMCAT 

esplenectomiaN [±] [+]  [±] 
esplenectòmicA [±]    
esplenectomitzarV [+]    
hemopoesiN [±]  [+] [+] 
hemopoèticA [±]    
diagnòsticN [±] [+] [±] [−] [±] 
diagnòsticA [±]  [+] [+] 
diagnosticarV [+] [+] [+] [+] 
esclerosiN [±] [+] [±] [±] 
esclerosantA [±]   [+] 
esclerosarV [+]    
naixementN [±] [+]  [+] 
néixerV [+] [+]  [+] 
fosforilacióN [±] [+] [±] [±] 
fosforilatiuA [±] [+]   
fosforilarV [+] [+]   

Taula 7: Anàlisi detallada de l’eventivitat lexicogràfica de les ULE 

 
En les ULE nominals, alguns descriptors presenten una predicació mixta eventiva-resultativa, 

mentre que, en les ULE adjectivals i verbals, els descriptors o els transpositors documentats són 
eventius. Aquesta distribució permet de mantenir, en general, l’equivalència sintàctica-semàntica 
entre la ULE i el descriptor o el transpositor corresponent, com es pressuposa en una definició 
pròpiament terminogràfica (Rebagliato Nadal, 2009). 

Per a delimitar el tipus de predicació (eventiva o resultativa), podem analitzar amb més detall 
el contingut de les definicions. Les definicions il·lustren els dos tipus bàsics de predicació: 
l’eventivitat lèxica (a partir del descriptor o transpositor) i l’eventivitat oracional. Mostrem les 
unitats lèxiques que, en la present anàlisi, denoten eventivitat o resultativitat a continuació. 

 

Categoria 
lèxica 

Eventivitat Resultativitat 
Eventivitat o 

resultativitat 
Lèxica Oracional Lèxica Oracional Lèxica Oracional 

ULE 
nominals 

acció 
procés 

a partir de coneixença a causa de 
a través de 
mitjançant 
per 
per mitjà de 

addició 
determinació 
enduriment 
extirpació 
incorporació 

 

ULE 
adjectivals 

    que produeix 
que serveix 

 

ULE 
verbals 

fer 
sortir 

     

Taula 8: Llista d’elements lingüístics que expressen l’eventivitat lexicogràfica de les ULE 

 
Observem que, en absència d’un descriptor o d’un transpositor explícit clarament eventiu 

(eventivitat lèxica), certs marcadors discursius ens permeten de determinar el grau d’eventivitat del 
definidor. D’una banda, les preposicions amb valor causal (a causa de) o instrumental (a través de, 
mitjançant, per, per mitjà de) introdueixen un sintagma nominal eventiu i, per contrast, determinen el 
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valor resultatiu de la primera part dels definidors corresponents, que contenen els descriptors. 
D’altra banda, la preposició locativa a partir de, anteposada a una entitat (predicació resultativa), 
reforça el valor eventiu del descriptor procés i els complements explícits. 

 
4. Conclusió 

 
Tenint en compte les limitacions metodològiques d’aquest estudi respecte a la quantitat de 

neònims i la selecció de processos neològics, hem detectat algunes tendències objectives respecte 
a la inclusió i la representació lexicogràfica de les unitats lèxiques especialitzades (ULE). 

Hem constatat que les ULE menys neològiques segons el criteri lexicogràfic s’associen a la 
categoria lèxica nominal, situació que es presenta de manera gairebé sistemàtica en el lemari i en la 
microestructura dels dos diccionaris analitzats. No disposem de prou dades per a establir relacions 
entre la neologicitat i el procediment morfològic de les ULE. 

Les ULE no neològiques respecten majoritàriament l’equivalència sintàctica-semàntica 
(categoria lèxica i valor de la predicació) entre el definit i el descriptor o transpositor, fins i tot en 
els casos de noms amb predicació mixta eventiva-resultativa. Els definidors poden resoldre les 
ambigüitats detectades mitjançant la inclusió de marcadors discursius. 
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