
TERESA CABRE i MONNE

ORTOGRAFIA I PRONUNCIA ALS DICCIONARIS CATALANS

Els diccionaris son unes eines de consulta lingufstica que no totes les

llengues del mon posseeixen . La profusio i la qualitat d'aquest tipus

d'obres son normalment proporcionals als esforcos que hom ha destinat

cant a 1'estudi d'una llengua determinada com a la voluntat de donar-la a

coneixer en els seus diversos aspectes.

La historia lexicografica del catala modern , es a dir , a partir de la

implantacio de les normes ortografiques de l'Institut d'Estudis Catalans, es

relativament curta , pero sobretot plena d ' entrebancs , la qual cosa fa que

dificilment hom pugui esperar que la qualitat i la quantitat d'aquestes

obres siguin comparables a les d ' altres llengues mes privilegiades. No

obstant aixo, el catala compta amb algunes obres importants dutes a terme

individualment per la inteliigencia i la tenacitat d'unes personalitats cone-

gudes de tothom, de les quals , cal dir-ho, la fortuna s ' ha complagut a do-

tar-nos.

L'objectiu d'aquest treball es mostrar 1'interes de la informacio orto-

grafica i ortoepica dels diccionaris normatius existents i analitzar-ne els

criteris adoptats i les decisions preses sobre tots dos aspectes , especialment

al Diccionari ortografic i de pronuncia ' aparegut resentment.

Fins ara les obres que van poder set editades sota la direccio de Fabra o

I. J. BRUGUERA I TALLEDA , Diccionari ortografic i de pronuncia ( Barcelona, Gran

Enciclopedia Catalana , 1990).
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de la seva autoria directa no han pogut set encara substitufdes per treballs
mes recents, de manera que el Diccionari general de la llengua catalana

(d'ara en endavant DGLC) continua essent el diccionari de consulta obli-
gada dels diferents problemes linguistics sobre els quals proporciona infor-

macio: ortografics, morfologics, sintactics i semantics.'

El DGLC, de concepcio i forma classiques, es essencialment un diccio-

nari normatiu, perque l'objectiu de Fabra era el omillorament de la lien-
gua escrita 1 la seva difusio entre la massa parlant catalana>>. El criteri de
seleccio d'entrades es sotmes, doncs, a aquest objectiu: no hi son inclosos

sistematicament tots els mots catalans dialectals i, en canvi, s'hi consignen
alguns «mots tecnicso i altres que Fabra anomena ointernacionalso que,
tot i tenir opoc interes lexicografrc», <<cal que s'incloguin en un diccionari
normatiu perque interessa indubtablement a molts la coneixenca de Ilur

forma catalana»,' naturalment, la forma escrita.

La informacio ortografica que conte el diccionari es considera encara
una part important de 1'obra perque, a mes de 1'entrada, s'hi mante mes o
menys abreujada la forma grafica de la flexio nominal i verbal d'aquells
mots que no s'ajusten al patro general. En aquest sentit, recull la informa-
cio gramatical que to consegi encies grafiques i que continua essent un
problema linguistic per a bona part dels qui volen escriure en catala.

Cinquanta anys mes tard veu la hum la primera edicio del Diccionari

de la llengua catalana de la Gran Enciclopedia Catalana (d'ara en enda-
vant DLQ, que amplia considerablement el cabal lexic de l'anterior. Les
caracteristiques d'aquest nou diccionari son essencialment les mateixes i
1'objectiu es ol'arnpliacio i consolidacio del vocabulari usual, i sobretot

tecnic i cientffic, catala que tal com era representat en el diccionari de
Pompeu Fabra restava, per raons obvies, clarament insufficient»." En
aquesta ampliacio, perfectament justificada, hi han tingut cabuda uun

nombre relativament important de manlleus d'altres Ilengdeso i tambe

2. Molt de cant en rant el DGLC tambe ofereix informacio sobre pronuncia. Vegeu,

per exemple, water o yacht.

3. P FABRA, Diccionari general de la llengua catalana. Prefaci a la primera edicio

(Barcelona 1932), ps. X-XI.

4. Diccionari de la llengua catalana, Presentacio (Barcelona, GEC, 1982), p. 8.
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uuns quants mots no catalans que formen part del bagatge d'alguna espe-

cialitat».'

La 1ncorporaci6 d'un nombre elevat de tecnicismes i de manlleus posa-

va a prova les normes ortografiques i els criteris proposats per Fabra.

Sernblava imprescindible un estudi a fops de la normativa establerta per

tal d'aplicar-la coherentment i consequentment a 1'allau d'entrades noves

que incorporava el diccionari i s'havia de respectar l'aspecte grafic de

llengua moderna que ja era completament arrelat. Com veurem, algunes

de les decisions linguistiques no segueixen estrictament les de Fabra.

Respecte als mots d'origen estranger, es diu especificament que ohom

ha insistit en la catalanitzacio, d'acord amb les tendencies de les altres

llengues romaniques i amb un us cada vegada mes estes , d'alguns llatinis-

mes emprats en vocabularis tecnics, aixi com tambe de diversos mots

estrangers que lentament s'han anat catalanitzant».' Aquest criteri catala-

nitzador de la forma grafica -foneticament 1'adaptaci6 es espontania i

automatica-, que pot semblar fins i tot una mica agosarat aplicat a certs

casos, s'ha fet efectiu en beige, chip i altres, que apareixen sota 1'entrada

beix, xip. Tanmateix, altres mots no son catalanitzats quan fora el mes

esperable. Per citar un cas clar, campus (llatinisme provinent de Tangles) to

una forma grafica i una adaptacio fonetica immediata perque s'ajusta al

patro catala. El mateix es pot dir de 1'adaptaci6 morfologica. Pero sorpre-

nentment, el DLC dona el plural campuses, contravenint la regla de flexio

de mots d'aquestes caracterfstiques i la forma grafica i oral admesa per tot-

hom.

De fet, el criteri seguit per Fabra sobre 1'adaptaci6 grafica de mots

estrangers es, en termes generals, el mateix que el que cinquanta anys mes

card ens es presentat com a modern i adaptat als nous temps. La possible

minimitzacio d'aquest problema pel nombre limitat de mots afectats no es

cal si tenim en compte que Fabra l'havia d'afegir a tots els altres, les

solucions dels quals encara podien ser susceptibles de ser discutides. Un

exemple agosarat de catalanitzacio grafica de Fabra es el mot esplin, nomes

5. ID., Instruccions .... p. 11.

6. ID., Prefaci, p. 10.

7. Per exemple, xef, water, miting, xiling, corner o yacht «escrit tambe iota.
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explicable si tenim en compte l'epoca en que s'elabora el diccionari. En

qualsevol cas, de les propostes del DGLC es despren un criteri: qualsevol

mot estranger dins un discurs catala es pronunciat a la catalana, mes

adaptat o menys, mes allunyat o menys de l'original, segons el grau d'in-

corporacio a la llengua. L'adaptacio grafica, posterior a aquest proces, s'ha

de sotmetre a la normativa ortografica establerta i ha de permetre 1'adapta-

ci6 fonetica existent. El que fa la catalanitzacio grafica es donar una infor-

macitS que afavoreixi una pronuncia catalana que, en una mesura variable,

es produeix espontaniament. Dit d'una altra manera, 1'absencia d'aquesta

adaptacio no condiciona una pronuncia estrangera.

Aixi, doncs, el DLC fa seu el criteri catalanitzador de Fabra, pero

sembla corn si no s'hagues atrevit a anar mes enlla d'una declaracio de

principis. En realitat, el diccionari conte un cert hombre de mots que,

incorporats per un us relativament habitual, no han estat en canvi adaptats

graficament, i aixi trobem status, manager o croissant sense la tries Ileu

empremta catalana. Hom no ha de deduir, pero, del que s'acaba de dir

que calgui imposar una adaptacio grafica generalitzada, sing mes aviat que

els proposits i els fets s'han de correspondre i, sobretot, que el resultat ha

de set coherent.

Respecte altres mots, de creac16 recent, compostos d'elements ja incor-

porate al vocabulari catala apareixen contravenint la norma i el criteri que

havia aplicat Fabra al seu diccionari. Mots com interestellar o antiestdtic,

que apareixen al DGLC amb aquesta forma grafica i sense cap instruccio

especifica, son esmenats al DLC i, juntament amb tot el cabal Iexic de

mots d'aquestes caracteristiques, apareixen sense la primera vocal siliabica

de I'element radical."

La solucio ortografica dels mots de composicio moderna -compostos i

derivats, en general- es un problema en totes les llengues perque confor-

men un conjunt lexic la fixac16 del qual depen de molts factors linguistics i

extralinguistics, i el grau de consolidacio es molt variable. El problema de

1'adopci6 grafica de guionets en certs mots compostos es dificil de resoldre

8. I interspecific, antisportiu, superstructura, autoscola, etc. Vegeu , mes extensament,

T. CABRE I MONNE, lnterferencia, ortografia i gramdtica, dins Actes del IX Colloqui

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (en premsa).
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-tot i que en una obra de consulta normativa s'han d'aplicar uns criteris

linguistics clars i tan sistematicament com sigui possible- i, en qualsevol

cas, no s'ha de considerar un error excessivament greu. Pero aquest fet no

pot set 1'excusa de la falta de coherencia en 1'aplicaci6 d'uns determinats

criteris a casos clars. Per exemple, al DGLC s'observa una contradiccio

entre les grafies dels mots asimetria i arritmia. Es tracta de mots amb la

mateixa estructura (un prefix grec) i un significat derivat regularment dels

seus components. La normativa incideix nomes sobre aquells mots que

comencen per essa, erra o xeix quan el prefix que s'afegeix es aton -la

prova roes Clara per a identificar-lo es la reduccio vocalica en catala orien-

tal. Aleshores s'enten que el mot resultant es prou cohesionat per a escriure

aquests sons tal com es preveu entre vocals a !'interior de paraula. Tenint

en compte clue aquest prefix es pronuncia amb reduccio vocalica i, per

rant, que la possible esmena al DGLC havia de generalitzar la forma

d'arritmia i no la d'asimetria, contrariament al que ha fet el DLC, es

dedueix, doncs, o be que el prefix no es aton i aquesta vocal s'ha de

pronunciar {a), o be que ho es i la essa s'ha de fer Sonora, o be que s'hi ha

aplicat on nou criteri de diferenciacio entre aquest prefix de procedencia

grega i la resta.

L'adopcio d'un criteri grafic diferent implica un canvi de concepcio

sobre la func16 que tenen les normes ortografiques i, en general, la forma

escrita de la llengua. Mentre Fabra optava perque aquesta forma s'adaptes

it la pronuncia, contravenint-la nomes quan aquesta era castellanitzada,

distorsionada o poc general, sembla clue el nou diccionari hagi adoptat a la

practica el criteri contrari, es a dir, que les formes espontanies genuInes

s'hagin de rebutjar per a sotmetre's a una prontincia artificiosa deduible de

la forma escrita. Aixi sembla que se'ns commina a pronunciar [intarstalar],

[antistarik] i [asimot ia) o [ zimat is], o que considera no catalanitzats

altres mots d'origen estranger amb s + consonant inicial.

La normativa grafica del catala respecta, en general, la pronuncia i

diferencia els sons amb una forma especifica corresponent. Aixo facilita

enormement la lectura i permet descobrir, en casos d'ignorancia, quina es

la sillaba tonica d'un mot o, per exemple, quan cal pronunciar essa sorda o

sonora. Pero la correspondencia no es, ni pot set, biunivoca, tant per la

complexitat fonica dificilment reduIble a una forma grafica que, a mes ha



358 i ereja (aebre i 11.1 ornn%

de respectar la propia tradicio, com per la diversitat dialectal, que provoca-

ria massa grafies contraposades. Es per aixo que sovint, i tot i no ser el

proposit principal, els diccionaris en general i els ortografics en particular

ofereixen indicacions que, si no directament, tenen certa incidencia sobre la

pronuncia dels mots.

El Diccionari ortografic de Fabra, el primer especificament i unica-

ment ortografic de la llengua catalana, es publica l'any 1917 com a mesu-

ra d'urgencia per tal de difondre 1'aplicaci6 de les normes ortografiques i

resoldre als usuaris les dificultats d'aquesta aplicacio d'una manera imme-

diata. L'us i la necessitat d'una obra d'aquestes caracteristiques es justifica

plenament en una epoca en que els catalans que volen escriure en la seva

llengua no disposen de cap obra lexicografica de consulta amb la normati-

va official aplicada. Tot i la urgencia 1 la precarietat de la situacio, el

diccionari preten cobrir un ventall ampli de problemes linguistics: la classe

morfologica de totes les entrades, les formes flexionades de substantius i

adjectius, referencia als models de conjugacio verbal desglossats at comen-

4ament de l'obra, informacio sobre les entrades que indueixen a error (per

exemple, barat/verat), informacio semantica de mots poc habituals, infor-

macio fonetica sobre les vocals i, a mes, una redaccio de les normes orto-

grafiques oficials.

Fins i tot per at lector actual, sopren el rigor amb que es presenta

l'obra, la modestia davant l'enorme tasca duta a terme i la consciencia de

provisionalitat d'algunes de les solutions. «Probablement algunes de les

grafies usuals aqui admeses, la bondat de les quals no ha pogut ser corn-

provada, noves recerques demostraran que son erronies».' L'actitud gene-

ral de Fabra, explicita en la introduccio d'aquest diccionart, 6s clue cal

esmenar una proposta sempre que se'n demostri Terror i no hagi fet prou

fortuna. Aquesta autoritzacio implicita a esmenar-li la plana s'ha urilitzat

de vegades mes aviat per a esguerrar-la-hi, sobretot quan 1'esmena no ha

anat acompanyada d'un estudi, sobre el qual s'ha de fonamentar, mes

extens i detallat que el que va poder fer el mateix Fabra.

Una de les informations que habitualment contenen els diccionaris

9. P FABRA, Diccionari ortografic ( Barcelona 1917), p. 18.
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ortografics es la divisio siliabica , entenent corn a tal la normativa sobre la

particio de mots a final de ratlla . En aquest diccionari no hi es, pero si que

n'ofereix una altra que to a veure amb la divisio sil.labica entesa com a

descripcici fonologica del lexic catala . Es tracta del comportament siliabic

de les lletres que representen les vocals en posicio adjacent . «Sempre que

dins el mot trobem en contacte dues de les cinc lletres a, e, i, o, u, hom

indica si ambdues formen part de la mateixa siliaba o de dues siliabes

diferents.»"' No fa, en canvi, cap esment al grau d'obertura de les es 1 de

les os en posicio tonica ni de cap altra Iletra que indica mes d ' un so. Fabra

especifica , pero, que aquestes indicacions sobre la pronuncia de vocals i

sernivocals no coincideix sempre amb alto que es habitual en el catala

parlay. <<Una indicacio com accio ( i-o')... no vol dir , doncs, precisament que

el mot uccio es realment pronunciat en tres siliabes ( habitualment horn el

fa disiliab), sing que aixi es com cal pronunciar - lo si hom en vol conservar

la pronuncia tradicional.»"

Si anem a buscar les indicacions que sobre la pronuncia de les vocals en

contacte fa dels mots compostos i especialment aquells que el DLC ha

esmenat a Fabra , ens adonem que efectivament l'esmena no es limita a una

simple questio grafica . Tot i que el Diccionari ortografic conte un nombre

molt limitat d'entrades amb aquesta coincidencia, mots com antiestetic,

antiescorhutic o antiespasmodic tenen tots la mateixa indicacio (i-e), fet

clue indica que hom pronuncia les dues vocals o que aquesta es la pro-

nuncia considerada mes general. Podriem discutir questions mes de detail

com, per exemple , si efectivament es mes habitual aquest hiatus [ ia] o be

un diftong [ ja] o, fins i tot , la indicacio no exclou la possible pronuncia

redulda a [i].

Hem d ' esperar fins al 1990 per a poder tenir el primer diccionari

especificament ortografic i ortoepic del catala . "- Mentrestant diverses obres

amb destinacio escolar han anat fent aportacions en ambdos camps. D'una

Banda , ha aparegut un diccionari ortografic que incorpora, a mes de la

10. in., p. 51.

11. w., p. 52.

12. J. BRUGUERA, Op. cit.
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flexio nominal i verbal regular i irregular, la divisio ortografica de les

sffiabes" i, de I'altra, tres diccionaris bilingues catala-castella que ofereixen

una transcripcio fonetica de les entractes catalanes com a ajuda a l'estudiant

estranger,''' deixant de banda el diccionari Alcover-Moll pel seu caracter

espedficament dialectal que l'aparta del proposit d'aquest treball.

Tots aquests precedents, encara que modestos, i els estudis especifics

amb que ja comencem a comptar feien esperar que el nou diccionari havia

de ser, com a minim, la compilacio i la seleccio critica de tota la feina feta,

sobretot tenint en compte el prestigi de l'editorial que el publica, que ha

fet que hom atorgues a tota la seva produccio lexicografica una autoritat

linguistica, que els estudiosos tenen l'obligacio de mesurar i valorar.

Malgrat els objectius molt mes limitats dels diccionaris anteriors es-

mentats, tots tenen prou interes i son un precedent important que calia

tenir en compte a l'hora de seleccionar criteris i d'adoptar solucions per al

nou diccionari especific. Els dos bilingues primers han estat ja comparats i

comentats15 i hom pot deduir-ne que la proposta de transcripcio de J.

Rafel en el diccionari Diafora supera en rigor i en clarificacio d'intencions i

propostes els seus precedents.

L'interes i la necessitat d'un diccionari ortografic i ortoepic esta en el

fet de posar a l'abast dels usuaris de la Ilengua estandard la solucio dels

dubtes linguistics relatius a la Ilengua oral i escrita. D'una banda, el

diccionari s'adreca rant als qui oen desconeixen la gramatica» com als qui

<<ja tenen un cert coneixement ampli del lexic o. De fet, el que volen dir

aquestes paraules es que la utilitat d'un diccionari ortografic es indepen-

dent del cabal lexic de l'usuari i del seu coneixement explicit de les regles

gramaticals. De l'altra, s'adreca particularment <<als professionals de la

radio i la televisio»" i, com que nomes ofereix una unica proposta sense

13. Diccionari manual ortografic de la Ilengua eatalana (Barcelona, VOX, 19825).

14. Diccionari manual castella-catala, catala-castella (Barcelona, VOX, 19745). P.

ELIES I BUSQUETA, Canigo. Diccionari catala-castella, castella-catala (Barcelona 1975).

Diccionari essencial castella-catala, catala-castella Diafora (Barcelona 1982).

15. Vegeu. M. W. WHEELER, Phonological Variation in Contemporary Catalan, dins

Miscel1ania Aramon i Serra I[ (Barcelona 1980).

16. J. BRUGUERA, Op. cit., Introduccio, p. 9.
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excepcions, necessariament cal entendre que aquesta es la que han de fer

servir aquests professionals.

Tot i que se'ns dona la transcripcio fonetica com una informacio

complementaria a 1'ortografica, «hom ha cregut convenient i profitos de

concebre aquest diccionari ortografic tambe com a diccionari ortologic o de

pronuncia»,' aquesta es, de fet, la part important i la que to un interes

evident, mentre que l'ortografia serveix mes aviat de complement, ja que

la flexio i la divisio siliabica no poden ser a hores d'ara desconegudes als

usuaris minimament cultes -els professionals que utilitzen normalment la

llengua oral i escrita-, perque s'ha superat l'etapa d'analfabetisme genera-

lirzat en la prbpia llengua i, sobretot, perque aquesta mena d'informacio es

pot trobar en diverses obres.

El proposit del diccionari es molt compromes perque fer una unica

proposta d'estandard oral del lexic catala per als mitjans de comun1caci6 es

tot un repte. Deixant de banda el fet que una proposta semblant implica

una concepcio molt determinada -basada tambe en una politica determi-

nada- sobre que ha de ser i que ha de representar aquest estandard i que

tot plegat hauria de partir o tenir el reconeixement de la institucio oficial-

ment encarregada d'aquestes questions, es del tot agosarat i francament

suicida proposar sistematicament una Bola transcripcio, rebutjant-ne altres

d'igualment correctes i generals dins el dialecte majoritari que hom pren

com a model -com, per exemple, [p imapE a/p image a} primavera, o

[asr > X /ast eXal estrella,'° i que les obres precedents han incorporat, tot i

no haver de mostrar-se tan rigoroses, ates el caracter complementari de la

informacio fonetica que contenen.

L'opcio de triar un dels dialectes per a oferir-ne la pronuncia figurada

no es una novetat d'aquest diccionari. En el diccionari Diafora llegim que

aen nuestras transcripciones hemos procurado reflejar la fonetica propia del

dialecto liamado central, que es el que cuenta como un ntimero mayor de

hablantes, expurgandolo de ciertos hdbitos que son considerados como defor-

17. ID.

18. La variacio s'esten a altres mots com: idea, revetlla, bota, vot, etc., i a les formes

rizotoniques de verbs com: combregar, crear, pregar, audolar, etc. Vegeu A. M. BADIA I

MARGARIT (1970), Les vocals e i o toniques en el catala de Barcelona dins Sons i fonemes de

la llengua catalana (Barcelona 1988).
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maciones en comparacion con otra pronunciacion tenida por mks genuina, o,

simplemente, por mas aceptada entre hablantes de una cultura media».'" Les

aspiracions del nou diccionari son ben diferents perque es parla de 1'estan-

dard com d'un dialecte privilegiat. Al problema de la tria d'una determi-

nada pronunciaci6 dins la varietat dialectal d'un sistema linguistic s'ha

presentat sempre a qualsevol Ilengua de cultura a l'hora d'haver-ne de triar

alguna com a estandard, rant per a esser ensenyada a les escoles o a

qualsevol estranger que la vulgui aprendre, com per a esser proposada a

l'us dels mitjans de comunicacio.>>2 1' Es fa, doncs, explicit i per primera

vegada -el proposit de J. Rafel era el d'oferir la pronuncia culta d'un

dialecte- que es tracta de proposar un estandard oral per a 1'ensenyanca i

els mitjans de comunicacio.

Naturalment tothom to el dret i la llibertat de fer i estudiar el que li

plagui. Independentment de les iniciatives i els compromisos oficials i en la

mesura en que la feina es seriosa, aixo mateix la fa fiable i esdeve autoritat.

Pero com mes compromisos innecessaris -que denoten inconsistencia en

els criteris i negligencia en les seves repercussions- hom adquireix en els

propoats, mes relliscos es torna el terreny que es trepitja. Aixi, al costat

d'aquesta declarac16 d'intencions sobre la tria del dialecte central com a

estandard, de mantenir una unica transcripcio escollida arbitrariament

entre dues igualment correctes, trobern incorporades entrades com nitixer o

traure, que pertanyen a dialectes explicitament exclosos, sense relacionar

amb les propies del dialecte central. La transcripcio fonetica que es proposa

resulta una mixtura -[naf a}, [t aw a}-, impossible de produir-se en un

estandard del catala central i basada exclusivament en la forma grafica,

oblidant que el que s'esta proposant es la pronuncia figurada d'un mot i

no un exercici de transcripcio mecanica de la lletra escrita.

El compromis d'oferir una pronuncia estandard del catala -reduida

obviament al lexic- es, doncs, molt gran i cal especificar-ne els limits. « El

model estandard de pronunciaci6 sol esser la propia de les persones cultes

de la capital o els grans centres urbans, alliberada de defectes fonetics», per

19. J. RAFEL I FoNTANALS, dins Dicc. Diafora, Op. cit., Transcript-ion fonetica,

p. xix.

20. J. BRUGUERA, Op. cit., p. 10.
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aixb o ha semblat oportu de proposar la pronunciaci6 del catala central,

amb 1'epicentre a Barcelona, com a model de pronunciacio estandard».2'

Aquest model unit i invariant deixa de ser-ho quan ens trobem amb altres

parelles de mots -acceptades com a entrades diferents al DLC-, altre cop

sense relacionar, perque no se'n descriu el significat. Les variants fonetiques

i grafiques d'aquests mots es deuen a formes dialectals forca esteses o a

formes mes colloquials del parlar central. En ambd6s casos i seguint el

criteri explicit de 1'autor, calla excloure un dels mots i, per tant, calla

decidir quin era el mot estandard entre cuiro i cuir, folro i folre entre caragol

i cargol, carabassa i carbassa -decisi6 que no afecta a escarabat i escarbat,

perque aquesta darrera forma no figura al DLC.

De moment, doncs, no tot es, ni de bon tros, barceloni iliustrat i,

nomes que donem un cop dull a les decisions preses sobre l'estandard

-mes endavant n'examinarem mes details-, de seguida ens adonem que

fluctuen entre el conservadorisme mes estricte i el relaxament propi de la

llengua colloquial i, molt sovint, d'un idiolecte imprecis i desconegut, ja

que cap decisi6 problematica no s'ha basat en cap enquesta lingufstica ni

esta coherentment d'acord amb cap estudi ni cap proposta anterior. Aixi,

d'una Banda tenim una ela geminada com a unica pronuncia de la li

-[kul1E3i} collegi, {alluzi6} allusio-, o el manteniment vocaliic de i i u en

contacte amb vocal -[pasia nsia} paciencia, [ asiunal} rational, [p3rsua-

zi6} persuasio, amb tot 1'encarcarament que aixo suposa si els nostres

locutors de radio i televisi6 es posaven a parlar aixi. De 1'altra, la pronuncia

proposada de certes vocals sembla en uns casos inventada i en altres repre-

senta 1'extrem oposat a la conservaci6 de les formes mes genuInes tradicio-

nals i sense els defectes a que aliudeix 1'autor: {koufisial}, [prekristia},

[k 6musfe a}, [teulu3ia}, {owe a}.

Comparant aquestes solutions amb les del diccionari Diafora, trobem

que coincideixen nomes en casos comptats. En qualsevol cas, Rafel si que

fa explicita la seva posici6 i 1'aplica coherentment. Aixi, en el cas de la ela

geminada, ens diu que «la forma como los hablantes pronuncian estas pala-

bras es como si estuvieran escritas con una .cola ele, y asi las hemos transcri-

to»." Respecte al segon cas, <<Ia pronunciation normativa nos indica que

21. in., p. 10.

22. J. RAFLL i FONTANALS, Op. cit.
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debemos pronunciar separadamente (como hiato y no como diptongo) las cont-

binaciones de i con cualquier otra vocal que la siga [...]; esto no se cumple

normalmente en una serie de palabras {...]. En este diccionario hemos optado

por transcriber todos estos grupos Begun reclama la ortoepia»." Comparant

els altres casos en que la normativa no especifica res, veiem que Rafel

s'ajusta mes al catala parlat i, encara que en el seu diccionari no apareixen

tots aquests mots, podem deduir que serien transcrits de la manera se-

guent: [kuufisial], {k umusfe a], [taulu3ia] i [ue J. Quant al prefix

pre-, Rafel transcriu tots els que apareixen en el seu diccionari amb reduc-

cio vocalica. A pesar de la variacio existent al mateix dialecte, la forma

[pre] apareix en contacte amb vocal, com en [preaksantua] preaccentuat,

altrament la forma mes general quan no es redueix es amb f e) oberta, com

en [p cklasik] pre-classic.

Pei que fa a la seleccio d'entrades, Bruguera parteix del DLC i ens diu

que n'exciou «la major part del cabal de terminologia cientifica i tecnica de

caracter enciclopedic».'' Sense necessitat de definir que es i que no es

terminologia cientifica i tecnica, aquesta indicacio fora sufficient si es po-

gues inferir de 1'exclus16 de, per exemple, codirector 1 pre-capitalisme al

costar de l'aparicio de cotutor i pre-classic algun raonament logic. No es

dedueix facilment que caracteritza els dos primers mots per a fer-los mes

cientifics o tecnics que els dos segons; aixi, doncs, si que cal especificar mes

els criteris de seleccio.

Fins i tot admetent que sempre hi ha casos dubtosos, es evident que

hom ha d'aclarir clue enten per terminologia cientifica, perque s'entengui

al seu torn la justificacio d'exloure-la. Perque, per a incloure-la, sf que n'hi

ha, de justificacio, tant des del punt de vista ortografic com fonetic, justa-

ment per la manca de consolidacio i de difus16 en molts casos i per la

novetat i 1'interes linguistic que to per als mateixos usuaris especifics. Sense

especificar el criteri de seleccio d'entrades, 1'exclus16 del cabal lexic tecnic i

cientific se'ns presenta com una manera d'eludir el compromis de resoldre

casos de divergencia o incoherencia ortografiques del DLC o de proposar

una pronuncia entre les variants possibles, atenent els mecanismes generals

23. ID., P. XXI

24. J. BRUGUERA, Op. Cit., p. 9.
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de producci6 i d'adaptac16 de mots, que orienti tant els usuaris habituals

com els no habituals.

Al costal d'aixo i sense poder saber amb quip criteri, sdn introduits de

nou una serie de mots estrangers, uns mes catalanitzats que altres, suposa-

dament habituals: xeienne, prestissimo, outrigger, etc.

Pel que fa a la forma grafica de les entrades del diccionari, hom ha

admes incondicionalment les del DLC, de manera que ni les possibles

contradictions amb l'obra de Fabra ni les incoherencies o els errors propis

no son ni tan sols questionats. Aixo fa que l'interes i la novetat de l'obra es

redueixin gairebe a la informaci6 sobre la divisio sil-labica.

La divisio ortografica en si1•labes es una convenci6 que serveix per a

resoldre el problema de la particio de mots a final de ratlla, ja que des

d'una perspectiva linguistica la sil-laba es una realitat gramatical que es

jusrifica segons els processor fonetics i fonologics d'una llengua determina-

da i, per rant, no to per que coincidir amb una norma conventional de la

llengua. Si tenim, doncs, clara la utilitat de la divisio ortografica en

sil-labes, cal especificar la normariva complemenraria establerta que impe-

deix d'escriure una vocal aillada, que forma ella tota sola la primera o la
darrera sil-laba d'un mot, al final d'una linia o be al comen4ament, infor-

macio que en cap moment no apunta Bruguera.21 Per Cant, exemples com

i/h, a/vorrir o histori/a no ran sols mostren 1'aplicaci6 d'una convencio que
en aquests casos i molts altres resulta intitil, sing que indueixen a error i es
tornen contraris al proposit de la informaci6 que contenen.

No podem perdre de vista la utilitat estrictament practica de la divisio
sildabica si volem entendre la normativa establerta, que Bruguera anomena

traditional. La tradicio mana, doncs, que els mots compostos es poden

separar graficament a final de linia , sempre que els elements que entren en
la composici6 siguin entesos separadament pel parlant. Les indicacions
sobre aquesr punt es conrradiuen amb alguns exemples, com ara aquests,
increiblement desorientadors: pan/o/ra/ma, a/gnos/tic, i no s'acaba

2 5. El diccionari ortografic VOX si que dona instructions en aquest sentit, encara que
incompletes. Vegeu Op. cit., p. xv.
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d'entendre que considera Bruguera la norma tradicional. La oseparac16

sil-labica observa les normes ortografiques, tradicionals, pero esten la de

respectar alguns prefixos a tots els altres prefixos acabats en consonant i

davant un segon element comencat en vocal>>26 i, mes endavant, <quan el

segon element de la composici6 es mes dificilment reconegut com a base

lexica autonoma, es proposa la partici6 sil•labica segons la norma tradicio-

nal».''

A la practica, no es pot treure 1'entrellat de la seva proposta, si no es

estudiant etimologia de valent, perque divideix mots com des/afiar/,

des/astre, des/ori, in/efable, in/auguracio, mal/auradament, mall

ananfa. Hom intenta descobrir en afiar, astre, on, efable, auguracio, aura-

dament i ananca algun rastre de paraula coneguda per a deduir-ne la

norma i no s 'acaba de veure la diferencia amb altres mots com desert,

inundar o malaltia. D'altra banda, propostes contradictories a exemples

semblants fan mes dificil encara comprendre el criteri aplicat. Aixi trobem

i/nepte, in/enarrable i mal/aventura, tot i que tot parlant enten que

aquests mots son l'antonim i d'apte, narrable i ventura.

Pel que fa a la transcripci6 fonetica i a 1'exclusivitat de les propostes de

Bruguera ja ha estat comentat Terror de plantejament que suposa, si preten

efectivament d'oferir un estandard oral per als mitjans de comunicaci6. El

contrast entre solucions exageradament conservadores i altres d'exagerada-

ment particulars i relaxades com a uniques possibles fa mes evident els

errors, i la incongruencia que aixo suposa dificulta encara mes el possible

exit d'aquest estandard. Dir, doncs, que els criteris utilitzats son « suscepti-

bles de modificaci6 i d'adequacio als de l'Institut, en cas de discrepancia»'"

quan l'IEC els faci publics, no 1'eximeix de cap responsabilitac cientifica ni

fa variar la fiabilitat de les seves propostes.

Val la pena aqui d'analitzar la decisi6 presa sobre dos aspectes impor-

tants, que posen en evidencia no ja la desinformaci6 sobre 1'estudi de certs

fenomens sin6 el desconeixement de la realitat mateixa i la poca cura a

26. J. BRUGUERA, Op. cit., p. 9.

27. ID., p. 10.

28. ID.
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contrarestar i esmenar aquest desconeixement. Es tracta, d'una banda, dels

factors que impedeixen o provoquen certs processos que afecten les vocals

en contacte i la pronuncia d'aquestes vocals i, de 1'altra, de 1'aclaptaci6

fonetica de mots estrangers, que es produeix de manera inevitable i auto-

matica i amb independencia de la seva adaptacio grafica.

En tots dos casos hi ha for4a variacio si ens hem d'atenir a la forma oral

d'un dialecte, que s'ha de valorar estadisticament amb unes coordenades

culturals preestablertes. Bruguera es conscient d'aquesta variacio i de la

dificultat que representa a l'hora de proposar-ne una pronuncia estandard.

Malgrat tot, ni en aquests casos en que reconeix una «pronunciacio vacil-

lant» degut a un «major o menor grau d'assimilacio al nivell estandard

d'aquests mots en questio, gairebe tots ells rebuts per via culta»-' no cedeix

a donar mes d'una solucio ni cap estudi estadistic dona suport a la seva

proposta.

Transcriptions com [3euy afia} geografia o [3eum3t ia} geometria no

s'ajusten ni a la forma colloquial [3u} ni a la forma mes culta general

[3au}, i no se sap sobre quina base real son preses ni a quin proces fonologic

estan subjectes. Aixi mateix, a [ta larusayaSdJ telearrossegador, [te-

lub3aktiw] teleobjectiu, deixant de banda la dificultat de comprovar 1'exis-

tencia real de l'accent secundari, la forma [tele] ha fet recular la mes

popular [tcla}. En qualsevol cas, ens trobem davant un fenomen de

contacte vocalic que no es sotmes a cap proces d'elisio, sing que el resultat

mes habitual es: [telewb3aktiw}, [telearusayaSo}. A [awstruziatik] aus-

troasidtic o a [ispanuma ikdj hispanoamerica se'ns ofereix una transcripcio

completament anomala, perque la [a} procedent d'una vocal subjacent ha

desaparegut. El proces mes general es de mantenir aquesta vocal i de

convertir o no en semivocal, segons la rapidesa amb que es pronuncia, la

vocal final del primer element: [awst waziatik} i [ispanwamarika}. No cal

insistir que aquests errors no foren tan gruixuts si hom hagues ofert al seu

costat alguna altra transcripcio.

Les indicacions que Bruguera fa sobre el criteri de transcripcio dels

mots estrangers torna a desconcertar una mica. Quan parla dels «mots

estrangers de molt us, pero no catalanitzats encara» s'ha de referir forcosa-

ment a la manca d'adaptacio grafica, pero en canvi continua dient que

29. 1D.
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«com a tals mots no totalment catalanitzats, haurien de set pronunciats

segons la llengua original». "' Evidentment aixo es impossible perque tots

els mots pateixen un proces d'adaptacio mes o menys llarg -un d'imme-

diat, adequant els processor i el sistema de sons impossible de produir-se

en la llengua propia, i un altre de progressiu-, pero cap no pot passar

directament de la forma forana a la completament catalanitzada.

Pero, tot i que una mica mes enlla matisa aquesta afirmacio, adoptant

una solucio de compromis, la de orespectar els trets basics de la llengua

original, pero tenint en compte el context fonetic catala»", comparant-la

amb les solutions concretes que dona, ens acabem de convencer del servei

mes aviat escas que pot fer aquest diccionari, perque es evident que les

questions objecte de consulta son sempre precisament les variables i compro-

meses i aquestes son justament les que no resol ni orienta el diccionari.

Entre les decisions de caracter general destaca l'arbitrarietat amb que

han estat marcats els mots considerats no catalanitzats -el DLC marcava

nomes la forma grafica- i aixi trobem amb aquesta distincio exemples

com magazine, opus o croissant, amb la transcripcio seguent: [meyazinj

magazine, [opus] opus i [k wasan] croissant, que sembla bastant allunya-

da d'una realitat comprovable: [mayazin], [5pus] i [k uzan].

Un altre tret que sorpren, perque contradiu obertament a116 que ha

estat especificat a la introduccio, es 1'acceptaci6 sistematica de [z] final dels

plurals anglesos, proces contrari al que tambe sistematicament es produeix

en catala i que tot parlant fa d'una manera inconscient i espontania. Es

absolutament impensable, doncs, que hi hagi algu que, dins un discurs

catala, digui espontaniament [wiskiz] whiskies, [mtnad3azj managers,

[kawb^jz] cowboys, o [r5jaltiz] royalties, i no tan sols per la sibilant sonora

en posicio final.

Respecte al problema de 1'adaptaci6 de l'accent primari i secundari,

Bruguera nomes parla del segon i diu especificament que, <en els mots

compostos d'origen angles hem interpretat el possible accent prosodic

secundari mes aviat a la catalana que a l'anglesa»," pero no s'adona que en

30. ID., p. 11.

31. ID.

32. ID.
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catala , a mes de la dificultar que suposa demostrar -ne 1'existencia, es

impossible de tenir un accent secundari adjacent al principal ." Aixi, en una

pronuncia catalana no podem tenir [kawb^j] -amb la [b] ocusiva-, per-

que no es Bens clar que aquest mot sigui un compost catala i, perque,

l'accent principal ha de caure sobre la darrera sfl.laba i no sobre la primera.

Tampoc no podem tenir cap accent secundari a [preklasik] ni a [kosinus],

com ens mostra el diccionari.

Davant d ' aquesta muni6 de problemes , hom no pot excusar-se dient

que ala interpretacio prosodica que proposem >> no es ol ' unica possible>> ni

la definitiva ». « Es simplement una proposta que creiem raonable [...]

perque intenta reflectir criteris d ' us dels parlants i d'homogene'ftat amb la

dinamica fonetica de la llengua»." Amb rant de desequilibri entre pro-

posits i realitat i tanta manca de coherencia del resultat que se ' ns ofereix,

com es pot presenrar com a raonable una proposta que no ha seguit les

directrius de cap dels seus predecessors ," ni s'ha basat en cap estudi sobre

dades lingiiistiques actuals ni en cap estudi sobre fenomens linguistics del

catala?; com es pot parlar de reflectir ocriteris d'us» i od ' homogeneItat

amb la dinamica fonetica de la llengua» si se'n desconeixen els processor

generals que la regeixen?

En resum, les obres normatives de consulta ortografica i fonetica no

han avan4at gaire des de la publicacio del DGLC, diccionari que continua

essent el mes coherent i, per rant, el mes fiable. El buit que havia d'omplir

el Diccionari ortografic i de pronuncia, pel que fa sobretot a 1'aspecte

ortologic, continua encara sense cobrir, perque el producte no ha respost a

les expecratives. El cert es que no es pot esperar d'una opera prima la

qualitat i la fiabilitat d'edicions posteriors o de treballs mes limitats i

especifics. Segurament les presses que sempre imposen les editorials, i en

aquest cas concret, a treure un producte tan esperat en una societat manca-

da d'obres de consulta tambe deu haver inflult decisivament a l'hora

3 3. Vegeu P. FABRA, Diccionari ortografic. <<Per a l'accenruacio de les vocals pretoni-

ques s'ha adoptat com a pronunciacio normal la que fa les sil-labes d'un mot alternativa-

ment fortes i febles.»

34. J. BRUGUERA, Op. cit., p. 11.

35. Ni les dels diccionaris ni les que Fabra ja descriu a la Gramatica del 1912.
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d'haver de passar per alt fases de treball irrenunciables. Es ben possible
tambe que una obra d'aquesta envergadura i tan compromesa no es pot
fer, ara com ara, individualment; si mes no, la responsabilitat linguistica
no hauria de caure sobre unes espatiles soles. L'esfor4 fet per 1'autor es
considerable per6 insuficient, perque no podem permetre'ns esmercar es-
for4os i frustrar esperances quan tenim obres lingUIstiques modeliques que
han colFlocat el llisto de 1'exigencia molt alt.
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