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DELS MORFEMES TRANSFERITS.  

A PROPÒSIT D’-ING, -GATE, -ITIS I -MANIA EN CATALÀ1

Elisenda bernal2

Universitat Pompeu Fabra

People do some creative, even bizarre things with vocabulary,
from time to time, and a fascinating topic in lexicology is

to examine just what they get up to.
David Crystal (2019: 142)

1.  PRESENTACIÓ

La primera accepció del verb transferir es defineix al Gran diccionari de la llengua 
catalana d’Enciclopèdia Catalana (1998) com ‘portar, traslladar, algú o alguna cosa d’un 
lloc a un altre’. Aquest canvi de lloc, entès figuradament, ens permet agrupar dos tipus de 
morfemes que, a priori, són ben diferents, especialment pel que fa a l’origen, però també 
a la categoria: d’una banda, tractarem dels sufixos -ing i -gate, en paraules com despèr-
ting o camargagate, i de l’altra, dels formants -itis i -mania, presents a paraules com di-
missionitis o bruixomania. Aquests morfemes finals, com els anomenarem de moment, 
són responsables d’un bon nombre de paraules en català que no són presents en els dicci-
onaris. En concret, i prenent com a mostra d’estudi els neologismes recollits per l’Obser-
vatori de Neologia (1989-2019), es tracta del nombre de casos següents:

1.  Aquest treball forma part del projecte de recerca Neómetro, ref. FFI2016-79129-P (AEI/  
FEDER, UE), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

2.  Professora agregada Serra Húnter.
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nombre ocurrències
-ing   113  35
-gate4   9   9
-itis  42  55
-mania  64  85
total 127 184

Taula 1.  Corpus d’anàlisi.3 4

Certament, no es tracta d’un nombre total gaire elevat, especialment pel que fa a -ing 
i -gate, però cal tenir en compte que el corpus de buidatge de l’Observatori es nodreix de 
textos, orals i escrits, procedents dels mitjans de comunicació, produïts i escrits en un 
registre de formalitat mitjà-alt. Altrament, la llista, si més no per a -ing, es pot allargar 
fàcilment fent consultes a Google o a estudis com els de Rull (2004) —que inclou els 
exemples de camíning, cocodríling, divendring, dissabting, embússing, esmòrzing, nau-
fràguing, pàrling, pènquing, pènging ‘acció i efecte de suspendre una assignatura’, 
rellòtging, sòfing, túmbing i xèrring— o Fargas / Paloma (2005) —que afegeixen abú-
sing a aquesta llista—. En qualsevol cas, tot i les limitacions, constitueix una mostra và-
lida per analitzar l’ús que se’n fa i les implicacions que té per a la morfologia, però també 
per a la neologia i la lexicografia, per tal com volem analitzar el valor de neologicitat i 
diccionariabilitat que tenen aquests morfemes i, sobretot, les paraules que els contenen.

Així, dediquem els dos primers apartats (§ 2 i 3) a l’anàlisi dels morfemes -ing i 
-gate, d’una banda, i -itis i -mania, de l’altra, per tal d’intentar establir el seu estatus dins 
la llengua, mentre que a § 4 analitzem el grau de neologicitat i diccionariabilitat que te-
nen. 

2.  LA TRANSFERÈNCIA DE CODI: SUFIXOS -ING I -GATE

Els manlleus a altres llengües són un recurs legítim per incrementar el cabal lèxic, 
però innecessaris des del punt de vista lingüístic intern d’una llengua (Cabré 2000): l’en-
trada i admissió indiscriminada de manlleus en una llengua pot arribar a desdibuixar-la i 
posar en dubte la capacitat de cobrir les necessitats denominatives i expressives per mitjà 

3.  Cal tenir en compte que només s’han computat les paraules amb -ing que no són manlleus di-
rectes de l’anglès, sinó que la base a la qual s’ha adjuntat el sufix és una paraula catalana. Queden exclo-
sos de l’anàlisi, doncs, neologismes com branding, coaching, cocooning, fracking, lettering o running, 
per exemple.

4.  S’ha de fer notar que, sovint, les formacions amb -gate apareixen en els mitjans en majúscula i, 
per tant, es consideren noms propis i no es recullen com a neologismes al banc de dades de l’Observa-
tori.
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dels recursos propis.5 Tot i això, la incorporació de manlleus al català és freqüent en els 
mitjans de comunicació, que, a més, els fan de plataforma de difusió (Colomer / Fargas 
2003, Barrera et al. 2015) i és, de fet, el recurs més freqüent per augmentar el cabal lèxic, 
tal com indiquen les dades de Bernal / Cabré / Freixa (2015: 10), en què els manlleus 
constitueixen més d’una tercera part (el 33,8 %) de les paraules noves recollides per al 
període comprès entre 2007 i 2009 a l’Observatori de Neologia. La llengua de la qual 
manlleva més paraules el català és l’anglès (45,88 %), seguida a distància pel castellà 
(29,42 %) i la resta de llengües, que responen a motivacions molt diverses, de la necessi-
tat a la moda o l’esnobisme, passant per la negligència o la ignorància (vegeu Galinsky 
1963 i Rull 2008 per a més detalls). 

En general, es manlleven unitats lèxiques, però també és possible, en un grau molt 
menor, manllevar elements derivatius o flexius (Seifart 2013), especialment en contextos 
de contacte de llengües.6 En veiem dos exemples a continuació.

2.1.  el morfema -ing

Autors com López et al. (2000) i Casellas (2001) ja feien notar l’augment considera-
ble que havia experimentat la presència d’-ing en els mitjans de comunicació, tot i que, 
en general, es referien a paraules manllevades directament de l’anglès, com mapping o 
naming. En canvi, en aquest treball ens ocupem de paraules com batmaning, diàling  
o mètring, que no són manlleus de l’anglès, sinó que es tracta de paraules en què aparent-
ment s’ha manllevat el patró morfològic de l’anglès format sobre aquest sufix.7

Així, la productivitat de determinats morfemes i elements formatius de la llengua 
model (o llengua donant en termes d’Eliasson 2018) en la llengua receptora esdevé un 
factor determinant del procés lingüístic que Schweickard (1991: 78) situa a l’origen de 
nombrosos pseudoanglicismes, com parking o jazzman, que són percebuts com a angli-
cismes reals en altres llengües: 

5.  Vegeu Onysko / Winter-Froemel (2010) per a una anàlisi dels anglicismes lèxics en alemany 
des d’un enfocament exclusivament pragmàtic en què es mostra com la majoria tendeixen a usar-se com 
a tries marcades, fins i tot en el cas dels anglicismes més estesos.

6.  Eliasson (2018: 58) assenyala que, dins dels elements derivatius, és més probable el préstec de 
sufixos que de prefixos.

7.  Són, doncs, diferents dels falsos préstecs, com footing o recordman (inexistents en anglès), que 
Gusmani (1981), per a l’italià, caracteritza de la manera següent:

a. El fals préstec pressuposa el coneixement d’algunes estructures característiques de la llengua 
estrangera.

b. El fals préstec implica la voluntat d’imitar construccions de la llengua estrangera, a causa del seu 
prestigi en determinats ambients socials o llenguatges tècnics.

c. El fals préstec consisteix a crear formacions analògiques sobre models estrangers coneguts per 
mitjà d’una massa important de préstecs lèxics o per coneixement directe de la llengua estrangera (bilin-
güisme individual en certs sectors tècnics o cultes).

d. El model estranger no es reprodueix directament, sinó que només es pren com a punt de referèn-
cia per a creacions autònomes ulteriors.
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Hier geht es darum, daß bestimmte Wortbildungselemente des Englischen (vor allem -ing 
und -man/ -woman) in einer anderen Sprache eine unabhängige Produktivität entwickeln 
und in englischen erscheinenden Zusammensetzung verwendet werden, die im Englischen 
selbst jedoch nicht vorhanden sind.

En aquesta línia se situa també López del Castillo (2002, s. v. -ing), que afirma que, 
«malgrat que es parteix de lexemes anglesos, la quantitat de casos en joc obeint a una 
significació genèrica de “acció i/o efecte de”, la familiarització amb algun lexema (kart 
 kàrting, dopar-se  dòping, aparcar  pàrquing) i la semblança formal de lexemes 
(anglès-català) en molts d’altres (càmping, caravàning, fàctoring, dàncing, plànning, 
prèssing) ha influït perquè els parlants ho captin com un conjunt interrelacionat morfofo-
nològicament i semànticament». Més enllà de la coincidència formal entre algunes pa-
raules, els mots amb el sufix -ing recollits per l’Observatori són mostra d’un patró que 
divergeix del de la llengua original, en què -ing és un sufix que crea noms d’acció dever-
bal, com building ‘edificació’, happening ‘esdeveniment’, learning ‘aprenentatge’ o of-
fering ‘oferiment’, tal com es recull a Dixon (2014: § 9.4.6.a), que n’assenyala l’alta 
productivitat que té en l’anglès actual, per tal com es pot adjuntar a una gran varietat de 
verbs (i fins i tot a alguns noms).

En canvi, segons les dades recollides per l’Observatori, en català -ing s’adjunta ma-
joritàriament a noms, que poden ser simples o complexos, però també noms propis i fins 
i tot sintagmes:

noms simples 8 balconing, diàling, edredoning, mètring, olfacting, pànxing, 
pònting, tíqueting

noms complexos 1 mamading
noms propis 1 batmaning
sintagmes 1 foracanting

Taula 2.  Bases dels neologismes amb -ing.

Si tenim en compte les dades de Rull (2004) i Fargas / Paloma (2005), el nombre de 
substantius simples augmenta de manera notable (amb cinc casos més), però també en 
recullen de formats sobre bases verbals (pènquing, xèrring, camíning), que segueixen el 
patró de la llengua original.

Sobre el significat d’aquestes paraules, Fargas / Paloma (2005) distingeixen tres sig-
nificats per a -ing, sense separar les paraules manllevades directament de l’anglès de les 
creades en català:

1. ‘lloc on es fa una cosa’: dàncing, pàrquing, càmping (tanmateix, aquests dos úl-
tims casos no es corresponen amb paraules angleses: càmping és normalment camp (site) 
i pàrquing, car park).

2. ‘esport’ (sovint ‘esport d’aventura’) o ‘activitat’: jògging, karting, trekking; pòn-
ting, mètring, pànxing;

3. ‘acció i efecte; procés’: brífing, càsting, etc. (paraules adaptades de l’anglès no 
transparents).
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Això no obstant, sostenim que, de fet, només se’n dona un en català, que és el d’‘ac-
tivitat pretesament esportiva’, en què preval la intenció irònica i humorística del parlant, 
pròpia del registre coŀloquial, tal com es veu en els exemples: 

•    —Estàs treballant o què estàs fent? —No, estic una mica de pànxing. [Minoria 
Absoluta (RAC1), 12/06/2006]

•    També sancionarà qualsevol activitat artística sense autorització de l’empresa ex-
plotadora i la pràctica que es coneix com a mètring, que és viatjar enganxat al 
vagó per fora, a la part del darrere o entre les gomes que uneixen els vagons. 
[Avui, 17/03/2006]

•    Sí, el turisme de gatera és insignificant, i també és insignificant el del balcòning, i 
tots els ings que s’han inventat, i el que embruta els carrers amb papers, vòmits  
i llaunes... [Diari de Balears, 15/02/2019]

•    A Reus, que de comprar (i sobretot de vendre) en saben un niu, van decidir que res 
de compres ni comprar, allà s’hi feia divendring i dissabting. [Ara, 2/12/2017]

En català, doncs, -ing s’incorpora amb un patró morfològic i un significat i un ús to-
talment diferent del que té -ing en anglès: no es pretén tant crear un suposat anglicisme, 
sinó dotar de sentit lúdic les paraules amb les quals es combina.8

2.2.  el morfema -gatE

A diferència d’-ing, que es remunta a l’anglès antic, -gate és un formant molt recent 
en anglès i que té l’origen en l’escàndol que rep el nom del complex comercial i residen-
cial Watergate, on s’havia establert la seu electoral del Partit Demòcrata dels EUA, i on 
es va descobrir que el Partit Republicà, presidit per Richard Nixon, havia instaŀlat un 
sistema de gravació de converses el 1972. L’escàndol va ser tan gros que només un mes i 
mig després ja es va utilitzar -gate per denominar un altre escàndol, el Volgagate, tal com 
recull l’Oxford English Dictionary, s. v. -gate, on el categoritza com a formant composi-
tiu (combining form), i el considera anàleg, doncs, a -logy/-logia ‘ciència’, -gon ‘angle’ o 
-drome/-drom ‘cursa’, tot i que es tracta de formants ben diferents, tal com diferencia 
Warren (1990), que distingeix tres tipus de combining forms, segons si són:

a)  aŀlomorfs de paraules gregues o llatines (astro-, -drom);
b) truncacions de paraules model (ciber- de cibernètics ‘cibernètica’, -aholic d’al-

coholic ‘alcohòlic’);9

c) parts de paraules model que passen a ser formes morfemàtiques establertes (-gate 
de Watergate).

8.  Així, el valor pragmàtic que té associat fa que -ing no entri en competència amb la resta de su-
fixos d’acció deverbal del català (Bernal / DeCesaris 2006). Vegeu Bernal / DeCesaris (2010), Lindsay 
/ Aronoff (2013) i Rifón (2015) per a estudis sobre la rivalitat entre sufixos productius.

9.  Vegeu Mattiello (2018) per a una anàlisi d’aquestes truncacions com a models de formació de 
paraules basades en l’analogia, que constitueixen sèries que comparteixen la mateixa formació i funcio-
nen com a model per a paraules noves.
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Warren considera que -gate és un exemple de secreció d’afix, que s’esdevé quan es 
produeix un canvi en la segmentació de la paraula model i, simultàniament, es dona una 
associació de significat a una de les parts que no tenia la paraula model.10 O dit en altres 
paraules, es reanalitza (Haspelmath 1995: 8-9): 

I use the term secretion for cases where a non-affixal part of a root is reanalysed as part of 
an affix. [...]
The general schema is shown in (22).
(22) Affix secretion 
 xyz  xyz-a
  R  -za
	  new suffix -za, e. g. klm  klm-za

Warren (1990) argumenta que el procés és possible perquè la paraula model ha ad-
quirit primer especificacions semàntiques noves a través de l’ús pragmàtic en el discurs 
(el més paradigmàtic és -aholic), que es dona quan es crea un paradigma de paraules que 
mostren el mateix significat secretat: -gate a Watergate11 es pot connectar amb ‘escàn-
dol’ només perquè també hi ha les formes Irangate, Westlandgate, Inkhatagate, etc. En 
aquest sentit, Fradin (2000) apunta que es tracta d’un procés extragramatical (i, per tant, 
extramorfològic) d’encunyar lexemes nous, que obre la porta a una manera nova de crear 
afixos altament idiosincràtics.12

En anglès, doncs, aquest formant ha trobat un lloc per formar paraules noves. L’OED 
diferencia tres tipus de base possibles, segons la seva semàntica, que pot designar un lloc 
(Dallasgate), el nom propi de la persona o la institució implicada (Muldergate) o l’objec-
te sobre el qual es desencadena l’escàndol (oilgate), que també trobem en català:

•    El moncloagate [...] les gravacions de les reunions de la Moncloa. [Diari de Bar-
celona, 6/02/1989]

•    Després de canceŀlar el casament i tornar-lo a engegar en 24 hores, finalment dis-
sabte es va resoldre el mosqueragate. Raquel Mosquera i Tony Anikpe es van ca-
sar a la finca El Campillo, a San Lorenzo de El Escorial. [El Periódico, 22/02/2005]

•    La CBS s’enfronta a una multa pel mugrogate. [El Periódico, 2/07/2004]
A diferència del que passa amb -ing, doncs, l’ús de -gate en català calca el patró de 

l’anglès (i, de fet, també en calca algunes paraules, com nipplegate-mugrogate), però 
comparteix el tret de la intenció lúdica i humorística per part del parlant:

•   I avui... nou capítol del camargagate: Alicia-Sánchez Camacho no va cobrar res. 
[La Competència (RAC1), 1/03/2017]

10.  Rull (2017) el tracta com a confix.
11.  Val a dir, però, que aquí la reanàlisi és mínima: en anglès, water gate és un compost N+N (ai-

gua + porta), que vol dir ‘comporta’ —i, efectivament era una presa de fusta reforçada situada a la de-
sembocadura del Rock Creek— i s’ha agafat el segon substantiu complet com a formant (i no, per 
exemple, només -ate, potser per evitar l’homofonia amb el sufix culte present en paraules com episco-
pate ‘bisbat’ o acetate ‘acetat’). 

12.  Mattiello (2018), en canvi, considera que, tot i que és possible fer generalitzacions per a cons-
tituents com -gate, el nivell d’abstracció no és el mateix que el dels afixos.
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•   Preocupat pel deteriorament de la imatge de les universitats a dins i a fora del país, 
demana més respecte per la institució per part dels polítics, especialment del mi-
nistre d’Educació, que va sostenir que el mastergate era un problema de la univer-
sitat. [La Vanguardia, 17/04/2018]

2.3.  contrast entre -ing i -gatE

Tal com hem vist als apartats anteriors, -ing i -gate en català tenen en comú el que ja 
assenyalava Galinsky (1963: 134), que apuntava que un dels efectes estilístics dels man-
lleus de l’anglès en alemany era «creating or increasing variation of expression». Efecti-
vament, les creacions catalanes es caracteritzen per l’expressivitat, que es concreta en 
una càrrega humorística absent en les paraules construïdes en la llengua d’origen.

A més, però, d’aquest efecte pragmàtic, s’observen diferències respecte dels morfe-
mes originals en els altres nivells de llengua:

•   Des del punt de vista fonològic, -ing és fonològicament més fàcil d’incorporar al 
català;13 -gate té una forma allunyada de la pronúncia original [geıt] (o adaptada 
[gejt]).

•   Des del punt de vista morfològic, -ing en català s’adjunta majoritàriament a bases 
nominals, mentre que en anglès pren com a base verbs; -gate manté les restricci-
ons de la combinatòria original.

•   Des del punt de vista semàntic, -ing en català té un significat més restrictiu que el 
d’‘acció i efecte’ en anglès; -gate, en canvi, manté el mateix significat.

Si sumem aquestes característiques diferencials de l’ús d’aquests sufixos en català i 
afegim que un afix es pot considerar manllevat efectivament quan s’usa amb bases nati-
ves (Seifart 2013), podem concloure que tots dos s’han incorporat al català, tot i que en el 
cas d’-ing en un grau més alt, amb una selecció de bases diferent de l’anglès i un signi-
ficat específic i diferent de l’original. En termes d’Eliasson (2018: 58), tots dos afixos són 
(han estat) manllevables, però, a més, són (han estat) adoptables, en el sentit que s’han 
integrat en la llengua receptora.

3.  LA TRANSFERÈNCIA DE CATEGORIA: SUFIXOS -ITIS I -MANIA

L’estatus de formants com -itis, -mania o -oide, però també d’hidro-, aero- o pseu-
do-, s’ha discutit en diverses ocasions i en diverses llengües (Scalise 1986, Fuhrhop 
1998, ten Hacken 2000) amb una qüestió de fons assumida a priori: la formació de parau-
les amb formants cultes és diferent de la formació de paraules patrimonial (vegeu Lüde-

13.  No s’ha d’oblidar que al DIEC2 ja s’hi han incorporat 22 paraules amb -ing, algunes manlle-
vades i adaptades directament de l’anglès (càsting, lífting, xíling) i altres que són pseudoanglicismes 
(fúting, caravàning, càmping).
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ling / Schmid / Kiokpasoglou 2002 per a un resum), o si més no té un estatus especial. 
Així, la formació de compostos cultes es basa en l’assumpció que els formants cultes 
«només» combinen entre si, cosa que justifica el tractament diferenciat que se’ls sol de-
dicar. La composició culta és especialment freqüent a l’hora de crear paraules especialit-
zades, tot i que no és exclusiva dels àmbits d’especialitat, sinó que les llengües 
romàniques (i, més en general, les llengües indoeuropees) incorporen els formants greco-
llatins i les seves pautes de combinació per a la formació de paraules noves: en principi, 
es recomana donar preferència a les formacions homogèniament cultes sobre les híbri-
des14 i, dins de les cultes, s’hauria de donar preferència a les compostes amb formants de 
la mateixa llengua d’origen (Termcat 1990). 

Alguns autors, com Buenafuentes (2007), analitzen aquests casos com a processos 
de gramaticalització, que s’alliberen del model etimològic i passen a dependre del model 
funcional, cosa que fa que estableixin diferents tipus de compostos segons el nivell de 
gramaticalització assolit: paraula grecollatina > formant culte > afix.15 En aquest sentit, 
Guilbert (1975) exposa una sèrie de criteris lingüístics que, al seu parer, poden indicar 
que un element s’està gramaticalitzant:

a) que s’utilitzi quasi exclusivament amb bases patrimonials;
b) que s’hagi generalitzat en l’ús lingüístic i el seu significat sigui conegut per par-

lants no especialistes;
c) que perdi l’accent;16

d)  que presenti aŀlomorfs;
e) que generalitzi el significat i que passi a tenir un significat més gramatical, prò-

xim al d’un adverbi o una preposició;
f) que la unitat ja fos un formant en llatí (com a deicīda o Viticŏla);
g) que es pugui mesurar en índexs de productivitat.

Buenafuentes (2007) considera que per als formants cultes només es poden aplicar tres 
dels criteris anteriors: que s’utilitzin únicament amb bases patrimonials, que tinguin una 
productivitat alta i que el seu significat s’acosti al d’un adverbi o una preposició. Si s’apli-
quen de manera estricta aquestes característiques, no es pot sostenir que es tracti d’un procés 
de gramaticalització, perquè el significat que tenen els formants, o, si més no, els que estudi-
em en aquest treball, en cap cas és funcional, sinó lèxic, alhora que com a formants continu-
en combinant amb altres formants o, si més no, amb bases cultes, com a fasciïtis i reticulitis.

Tanmateix, hi ha formants que han deixat de considerar-se com a tals, com ocorre 
amb el sufix verbalitzador -ificar (Bernal 1997, Buenafuentes 2007), però és cert que 
n’hi ha alguns que reben tractaments lexicogràfics (i doncs, morfològics) diferents, com 
es veu per a -itis i -mania:

14.  Es reconeix, doncs, que hi ha paraules que combinen formants cultes i paraules patrimonials, 
que alguns autors arriben a qualificar de «macarròniques» (Rull 2009: 197) o «bastardes» (Wilmanns 
1899: 114).

15.  Vegeu Bernal (1997) per a una explicació del pas de formant a sufix per a -ificar.
16.  Això ocorre principalment si el formant és inicial, com a biologia o aerofòbia. 
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DIEC2 GDLC DLE DUE4 OED LGR Lz Duden
-itis forma 

sufixada
forma 
sufixada

sufijo sufijo suffix suffix 
savant

suffisso Suffix

-mania forma 
sufixada

forma 
sufixada

elemento 
compositivo

elemento 
sufijo

combining 
form

– secondo 
elemento

Suffix

Taula 3.  Categories dels morfemes -itis i -mania als diccionaris.

Aquesta osciŀlació en l’atribució de la categoria és una mostra que al voltant d’aques-
tes peces, i especialment amb -itis, ocorre alguna cosa. Què diferencia mundialitis de 
tonsiŀlitis o dipsomania de momiomania? Són aquests morfemes diferents en unes parau-
les i en unes altres?

Des del punt de vista morfològic, tant sufixos com formes sufixades comparteixen 
els trets següents:

•   són elements travats amb, almenys, un significat i una funció;
•   necessiten un element a l’esquerra, que pot ser una base lliure o un formant inicial;
•   produeixen estructures binàries amb el nucli a la dreta: morfologia, corredor.
Ara bé, també hi ha característiques que els diferencien entre si (Prćić 2008):

sufixos formants finals
categoria classe tancada d’unitats en què 

s’incorporen rarament pocs 
membres nous

classe oberta d’unitats en què 
s’incorporen ocasionalment pocs 
membres nous, recorrent al fons grecollatí

forma 
distintiva

no solen ser l’últim morfema a 
adjuntar-se (genera+ció(n)+al)

no solen anar seguits d’altres morfemes 
(*/?foto.fobi(a)+itz(ar))

restriccions combinen només amb bases lliures 
(simples, complexes, compostes, 
compostes cultes i sintagmàtiques)
*prefix + sufix
*formant inicial + sufix

poden combinar amb formants inicials, 
a més de bases lliures (simples, 
complexes, compostes i compostes 
cultes)

funció 
sintàctica

poden canviar la categoria 
(cercarV-cerca+dorN) o mantenir-
la (cupletN-cuplet+istaN)

ni la manté ni la canvia: són bases 
nominals i adjectives sense cap funció

significat 
semàntic

lèxic, infraespecificat (‘qualitat’, 
‘establiment’, ‘causatiu’) o de 
baixa densitat semàntica

lèxic, d’alta densitat semàntica 
(‘inflamació’, ‘barca’, ‘veu’)

productivitat sistemàtica (els sufixos s’usen de 
manera regular i sistemàtica, amb 
graus de freqüència que varien 
dels uns als altres)

no sistemàtica (els formants hi són i 
s’hi recorre quan se’ls necessita: 
-cracy, -graphy, -thon hi són per usar-
se, i s’usen, amb graus de freqüència 
diferents; l’ús repetit d’un formant pot 
evolucionar cap a un patró 
morfosemàntic)

Taula 4.  Diferències entre sufixos i formes sufixades.
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Aquestes diferències fan que, segons Prćić (2008), no es pugui justificar un tracta-
ment homogeneïtzador, sigui en la direcció que sigui. Tanmateix, les raons més impor-
tants es basen en l’origen etimològic, tot i que això no evita que en algunes ocasions se’ls 
hagi atribuït la categoria arbitràriament. 

Analitzem a continuació els neologismes formats amb -itis i -mania per determinar si 
les característiques que presenten confirmen el seu estatus etimològic o bé hi ha indicis 
per canviar-lo o diferenciar-lo.

3.1.  el morfema -itis

Com a formant culte -itis amb el significat original d’‘inflamació’ és força productiu: 
el DIEC2 inclou 135 entrades amb aquest formant, com ara artritis, ceŀlulitis, hepatitis, 
etc. Això no obstant, al costat d’aquestes formes, molt conegudes, i d’altres que tenen un 
primer formant transparent com acnitis, ganglionitis, esofagitis, també trobem exemples 
molt opacs per a un parlant no especialista en medicina o en grec: és molt probable que 
els parlants desconeguin què vol dir blefaritis ‘inflamació de la vora ciliar de les parpe-
lles’, colpitis ‘inflamació de la vagina’, sarcitis ‘inflamació del teixit muscular’, telitis 
‘inflamació del mugró’ o tonsiŀlitis ‘amigdalitis’. En canvi, no s’observen dificultats a 
l’hora d’entendre paraules com dissenyitis, transfuguitis o futbolitis. De fet, es tracta 
d’un element força freqüent en la formació de paraules en català i en altres llengües, tal 
com recull Feine (2003: 439):17

-itisGS-Kombinationen[18] zeichnen sich durch Kreativität und Originalität aus und sind nic-
ht auf die Deutsche Sprache beschränkt, sondern zeigen sich auch im Englischen und Fran-
zösischen. 

En català, els neologismes lexicogràfics recollits per l’Observatori es combinen de 
manera aclaparadora amb bases que no són formants cultes ni especialitzades mèdica-
ment, que, de fet, tenen una presència puntual: el 95 % de casos es tracta de formacions 
que s’allunyen del patró estàndard. Vegem-ne alguns exemples:

•   La majusculitis no s’atura, com es pot veure, en els substantius que donen referèn-
cia de la notícia. [Avui, 26/10/1993]

•   Això obliga a reduir la velocitat, i fins i tot a aturar-se, fet que pot afavorir la pru-
dència però que en alguns trajectes crea en els conductors una ronditis que els in-
comoda. [El Periódico, 3/07/2011]

•   La mamitis, possible causa de nuŀlitat matrimonial. [Ara, 14/03/2014]

17.  Vegeu també Lüdeling i Evert (2005) per a l’alemany i García Platero (2015) per al castellà, 
entre d’altres. 

18.  Feine (2003) distingeix dos -itis, segons si es tracta de l’ús especialitzat —-itis
mfs

 (= medizi-
nische Fachsprache ‘llenguatge d’especialitat mèdic’— o bé general —-itis

Gs
 (= Gemainsprache ‘llen-

gua comuna’)—.
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En els exemples anteriors, veiem com -itis s’adjunta a noms comuns simples, però 
també a una base marcada pel registre com mama. Però la seva capacitat de combinació 
encara va més enllà i també el trobem amb noms truncats, noms propis (de persona o 
marques registrades), adjectius, noms construïts, verbs o, fins i tot, compostos cultes:

•    Ens descobrim submergits en el que podríem denominar la progretitis, una mena 
de malaltia consistent a ser, cada u, més progre que tots els altres. [Avui, 
25/06/1994]

•    Si pateixes madonnitis i estàs boig per la deessa del pop, Madonna, et donem 
l’oportunitat de participar en el nou i original club, especialment fet per a tu. 
[Avui, 5/02/1997]

•    Una doctora de l’hospital Universitari de Granada explica el primer cas que co-
neix de whatsappitis, que és com ha batejat la tendinitis patida per una pacient, 
metgessa d’urgències, que va escriure durant sis hores, la nit de Nadal passada. 
[La Vanguardia, 26/03/2014]

•    Deixadesa, gandulitis o ineptitud? [El Drac. Revista d’informació bisbalenca, 
1/01/2005]

•    Ni m’han escandalitzat, perquè són fàcils de comprendre si hom no es deixa em-
bolicar amb la retòrica de la participacionitis. [Avui, 8/01/1999]

•    No només la reina Isabel és reticent a l’abracitis. [La Vanguardia, 21/08/2016]
•    No caducarà mai, a pesar de la geografitis, aquesta malaltia ja extirpada pròpia de 

personatges situats al sud-est de si mateixos, que pateixen alguns prohoms locals. 
[El Temps, 13/03/1995]

Tots aquests contextos comparteixen un tret: es tracta de paraules marcades estilísti-
cament; són formacions iròniques, lúdiques, humorístiques, en què preval un to coŀlo-
quial i informal, especialment en contrast amb les paraules formades «canònicament» 
amb l’-itis mèdic, absents totalment d’aquests valoratius. De fet, des del punt de vista 
semàntic, es passa del valor d’‘inflamació’ al d’‘afició desmesurada (inflada?) o exage-
rada cap a algú o alguna cosa’, i per aquest motiu s’afegeix un ús figurat de valoració 
negativa que aporta a la paraula nova.

3.2.  El morfEma -mania

A diferència d’-itis, els compostos amb el formant -mania tenen una presència me-
nor en el diccionari: en el DIEC2 se’n documenten només 26, i, en canvi, és un dels 
morfemes finals més productius. De la mateixa manera que ocorria amb -itis, és proba-
ble que hi hagi compostos documentats, com eteromania ‘desig morbós de prendre èter 
com a estimulant’ o opsomania ‘desig morbós desmesurat de certa mena d’aliments’, 
que siguin opacs per als parlants, mentre que beatlemania sigui percebuda com una pa-
raula «normal». Cal afegir, a més, que el fet que el formant -mania coincideixi formal-
ment amb una paraula del català facilita aquesta percepció. Tanmateix, com amb -itis, 
cal tenir en compte que el formant grec té un significat mèdic molt marcat de ‘psicosi’ 
que no es correspon amb el significat que trobem en els neologismes documentats en els 
mitjans.
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Ara bé, si -itis presentava una capacitat alta de combinar amb bases de tipus morfolò-
gic divers, la versatilitat de -mania és encara superior, per tal com s’adjunta sobretot a 
noms propis, ja siguin de persones o títols de sèries, bases truncades, sigles o, fins i tot, 
manlleus:

•    Per una banda, el mite d’Evita s’ha vist reforçat fins al punt que es respira una 
nova evitamania que va des de l’edició de noves biografies... [El Temps, 
4/03/1996]

•    La dragonballmania ha atacat el públic infantil i juvenil. [Diari de Barcelona, 
21/03/1992]

•    El programa també inclou un reportatge sobre la dinomania aviat com un extens 
reportatge sobre el rodatge del film. [Avui, 8/10/1993]

•    El públic que cada any per aquestes dates experimenta el que ja es coneix com 
l’arcomania... [Diari de Barcelona, 16/04/1990] 

•    La gala serveix per donar el tret de sortida a les magnífiques exposicions temàti-
ques de moda (hem vist des de britishmania a superherois) anuals que organitza el 
Costume Institut del maig a l’agost, i allà s’hi reuneixen el who is who de les cele-
brities. [Presència, 19/05/2013]

Des del punt de vista formal, així com en la composició culta canònica entre el pri-
mer formant i el segon, quan comença amb consonant, apareix una vocal d’enllaç, en els 
neologismes trobem pocs mots en què s’incorpora:

•    Sens dubte, la momiomania va arribar al súmmum amb el descobriment de la 
tomba de Tutankamon l’any 1922. [El Temps, 7/07/1997]

•    Bé per motius de revenja personal, bé per l’extensió d’una autèntica bruixomania, 
o actitud coŀlectiva de pànic. [El Temps, 12/02/2002]

•    Tot i això, elles rebutgen submergir-se en el seu interior a la recerca de l’esdeveni-
ment que ha desencadenat la seva xocolatomania. [Teatre BCN, 1/03/2002] 

Altrament, qualsevol base, amb independència de si el so final és vocàlic o conso-
nàntic, pot adjuntar-se a -mania, probablement per fer prevaler el nom recognoscible i 
que el compost resultant sigui transparent:

•    La seriemania recorre el país, tot i les denúncies de la invitació al consum, nefasta 
per una població que viu en pobresa extrema. [Diari de Barcelona, 29/01/1989]

•    [...] feliçment contaminats d’una apassionada shakespearemania. [Avui, 
12/05/1996]

•    Tres milions a Suècia, un país de poc més de nou milions d’habitants que viu la 
larssonmania, incrementada des de divendres amb l’arribada de la primera adap-
tació al cinema. [El Periódico, 2/03/2009]

•    Érem una cosa social i recordo una portada de l’AVUI que parlava de la gossos-
mania. [Avui, 1/04/2008]

•    Encara que de manera lenta, la phelpsmania comença a calar a la Xina, un país on 
la natació és un esport minoritari pels mals resultats històrics dels seus nedadors. 
[Diari de Girona, 17/08/2008]

També s’observa algun cas d’haplologia, tot i que no es dona de manera sistemàtica:
•    La tardor de l’any 1989 la batmania va envair les pantalles de tot el món. [Diari de 

Barcelona, 13/01/1991] 
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•    Podria ser l’eslògan de tots els partits que, entusiasmats amb l’onada d’obamama-
nia, anhelen fer somniar els electors i arrencar algunes voluntats de cara al maig. 
[DBD, 9/02/2009]

L’absència de restricció quant a la base fa que fins i tot s’adjunti a bases agudes:
•    La por de contraure la SIDA ha fet sorgir una nova moda als Estats Units, que els 

seus creadors han anomenat condó-mania. [Diari de Barcelona, 15/12/1991]
•    El més important és que des que va començar l’any podem presumir de moyama-

nia, mantillamania, berasateguimania o corretjamania, i tant de bo es puguin afe-
gir a la llista molts més tennistes espanyols que estan treballant de valent... [Avui, 
23/05/1997]

Aquestes formacions, en definitiva, es poden considerar transgressores i «estranyes», 
en el sentit que s’allunyen del patró morfosemàntic del formant culte -mania: estructural-
ment les formacions que s’han estudiat no presenten cap mena de restricció i el significat 
s’allunya de l’expressió d’una patologia i s’acosta al de ‘dèria, afecció desordenada i ex-
cessiva per alguna cosa’. Tot plegat incideix en el registre, que passa d’estar circumscrit 
al llenguatge tecnicocientífic formal per passar al registre coŀloquial (Urdang 1998, 
López del Castillo 2002).

3.3.  contrast entre -itis i -mania

Cabré (2000: 100) ja assenyalava que alguns dels compostos cultes neològics actuals 
«no són cultismes, sinó que han estat formats expressament per imitació dels processos 
de composició culta amb una finalitat més aviat expressiva que no pas referencial», fet 
que explica que, aparentment, hi hagi més compostos cultes en neologia espontània que 
no pas en neologia planificada. Aquest ús no especialitzat ha propiciat que la composició 
culta sigui un procés de formació de paraules bastant productiu (Observatori de Neologia 
2004), la qual cosa pot haver contribuït a fer que «els parlants incorporin [els formants 
cultes] en la formació de paraules més com a prefixos i sufixos (per exemple, els casos 
vistos amb -teca, -itis, -oide), que no pas com a formants cultes» (Observatori de Neolo-
gia 2004: 127).

A Bernal / Garcia-Pinos / Milà-Garcia (2016) s’aporten diversos criteris que avalen 
aquesta consideració:

•   Comporten canvis en el procés de formació de compostos cultes; per exemple, els 
formants sufixats -cràcia i -fòbia en llengua especialitzada es combinen amb un 
altre formant culte, mentre que en la llengua general admeten una paraula d’àmbit 
general.

•   Sovint, són neologismes expressius,19 que afegeixen un valor positiu o negatiu a 
la paraula (Observatori de Neologia 2004: 126), i que pot arribar a ser irònic. En 
aquest sentit, Provencio Garrigós (2009: 247-248) apunta, per als prefixos i els 
sufixos, que les valoracions que transmeten els neologismes 

19.  Vegeu Llopart / Freixa (2014) per a un revisió exhaustiva de la dicotomia entre neologia deno-
minativa i neologia expressiva.
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[...] deben producir un efecto irónico (autoironía, ironía positiva o negativa hacia el 
oyente, hacia un tercero o hacia la situación (Alvarado Ortega, 2005), que el oyente (lec-
tor) debe inferir, y que puede depender de la presencia de otros indicadores (lingüísticos 
y no lingüísticos) y del contexto (lingüístico, situacional o sociocultural) para la inter-
pretación irónica del enunciado.

•   Per tal de conferir aquest nou valor pragmàtic, el formant culte ha d’aparèixer en 
la posició final en la combinació, per la qual cosa es fa necessària l’aparició d’una 
vocal d’enllaç que fa que una paraula de la llengua general pugui adjuntar-se a la 
forma sufixada i que fa que sembli culta, tot respectant que amb les formes sufixa-
des gregues la vocal d’enllaç sol ser -o- (saltòdrom), mentre que amb les llatines, 
la vocal d’enllaç és -i- (austericidi). Tanmateix, aquest requisit no s’aplica a les 
paraules formades amb -mania, que admet qualsevol so final en la base, probable-
ment per facilitar la identificació del referent.

•   Els parlants juguen amb aquests formants cultes conscientment, buscant cridar 
l’atenció del receptor (Guilbert 1975). Els parlants hi poden jugar perquè saben 
què signifiquen i com fer-los servir, i és aquest coneixement el que els permet 
transgredir la regla de formació de mots. Pel que fa als lectors o oients, són capa-
ços d’interpretar-los i entendre la motivació darrere d’aquests neologismes gràci-
es al mateix coneixement que els permet crear-los (Bernal / Sinner 2013: 482):

El efecto humorístico radica en la formación del neologismo, siendo posible su reconoci-
miento por los conocimientos de los lectores del vocabulario actual, su capacidad de de-
terminar aquello que es arcaico y su conocimiento de las reglas y normas del sistema [...], 
incluyendo en este conocimiento también el de las posibles incompatibilidades, bloqueos 
semánticos, etc. Es en estas incompatibilidades y distorsiones donde radica muchas veces 
lo humorístico: funcionan en la comunicación, es decir, son entendidos por los lectores y 
resultan divertidos, porque las diferentes partes del neologismos actualizan, en el contex-
to en cuestión, los dos o más contenidos diferentes y que no aparecen normalmente uni-
dos, pero que en el neologismo son relacionados por el paralelismo con otros elementos 
léxicos que sirvieron de modelo para la formación del neologismo; es la capacidad del 
lector de entender el proceso de formación y de ver la analogía con otros elementos de su 
lengua lo que le permite descifrar el neologismo y captar lo que es divertido.

•   Aquestes formacions són efímeres i probablement no transcendiran més enllà del 
context i registre en què s’han creat. Tot i això, encara que la major part d’exem-
ples són hàpaxs, alguns neologismes sí que gaudeixen de certa freqüència d’apari-
ció (barcelonitis, obamamania, dinomania).

Totes aquestes formacions, en definitiva, tenen una càrrega expressiva innegable, 
determinada per la desviació respecte de les pautes de combinació dels formants, i que es 
mouen entre el matís pejoratiu i l’irònic, o la suma de tots dos.20 En el cas d’-itis, a més, 
s’observa sovint una reducció vocàlica en el morfema al qual s’adjunta (mamitis, rondi- 

20.  Guerrero (1995) i Lázaro Mora (1999) també apunten en aquesta direcció per als casos anà-
legs en castellà.
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tis, professionitis), cosa que reforça la idea que aquest -itis és ja plenament un sufix de la 
llengua general, que té associat un tret valoratiu, allunyat del tema culte de l’àmbit mè-
dic. Tots dos sufixos, a més, comparteixen el significat d’‘afició desmesurada per algú o 
alguna cosa’, però es diferencien en la selecció de bases: -itis és més versàtil quant a la 
combinació, mentre que -mania es combina majoritàriament amb bases que són noms 
propis. A més, es distingeixen en un altre tret: si les paraules que es construeixen amb 
-itis designen aficions individuals, es recorre a -mania per a les aficions que afecten un 
coŀlectiu nombrós de persones (característica que no té el formant culte original).

A diferència, doncs, del que sostenen Adelstein (1996) i Guerrero / Pérez Lagos 
(2012), no podem considerar que aquestes formacions neològiques amb -itis i -mania si-
guin banalitzacions de formants cultes especialitzats, per tal com més enllà d’una rese-
mantització, hi ha, a més, un canvi de registre i un efecte humorístic que no tenen els 
originals. Ens hem de preguntar, doncs, si aquestes característiques els fan més neològics 
que altres i si són bons candidats per entrar a formar part del diccionari. Ens n’ocupem a 
l’apartat següent.

4.  NEOLOGICITAT I DICCIONARIABILITAT DE LES PARAULES 
AMB MORFEMES TRANSFERITS

La reflexió sobre els criteris per a la diccionarització dels neologismes ha format part 
de la pràctica lexicogràfica des dels seus orígens, però des de fa uns anys existeix també 
com a línia d’investigació teòrica en si mateixa (Ishikawa 2006, O’Donovan / O’Neill 
2008, Freixa 2016, Sanmartín 2016), i gràcies a això s’han anat identificant criteris per 
establir quines unitats són més pertinents per a l’actualització dels diccionaris generals. 
En la reflexió que es porta a terme des de la metalexicografia, la freqüència i l’estabilitat 
en l’ús encapçalen la llista de criteris, i de vegades també la tanquen, sense haver tin- 
gut en compte altres criteris importants de caràcter lexicogràfic, pragmàtic, semàntic o 
morfològic. Davant d’això, en la pràctica lexicogràfica poques vegades es fan explícits 
els criteris utilitzats en cada obra per a la inclusió de neologismes, més enllà d’afirmaci-
ons de caràcter genèric sobre la voluntat de representar l’ús actual de la llengua.

Els estudis sobre neologia en les llengües naturals que s’acosten al fenomen des de la 
perspectiva de la confecció de diccionaris solen posar en relació, en general sense major 
discussió, la diccionariabilitat de les paraules noves amb l’anomenada neologicitat, és  
a dir, el grau de novetat que suposa un determinat neologisme. Segons s’argüeix, es trac-
ta d’una relació inversa: és a dir, com menys neològica és una forma, més gran és la seva 
probabilitat d’inclusió en els diccionaris (Sánchez Manzanares 2013).

El focus de la discussió, doncs, se situa en un primer moment en la mesura de la 
neologicitat de cadascuna de les paraules candidates a ser incorporades en la macroes-
tructura del diccionari, ja que en funció del grau de neologicitat que tinguin es determi-
narà la pertinència de la seva inclusió en les obres lexicogràfiques. No obstant això, hi 
ha un acord unànime, en la bibliografia especialitzada més recent, a considerar que la 
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sanció per incloure una forma neològica en els diccionaris respon a la combinació de 
diferents criteris. En aquest sentit, Adelstein / Freixa (2013) assenyalen que els criteris 
per determinar la inclusió de neologismes en els diccionaris es corresponen amb dife-
rents dimensions del lèxic (formals, semàntiques, sociolingüístiques i lexicogràfiques), 
que cal ponderar d’acord amb el tipus de diccionari en el qual s’han d’incorporar els 
neologismes.

4.1.  criteris de diccionarització

Per establir els criteris sobre diccionarització, els treballs publicats en aquest àmbit 
tenen en compte la combinació de factors relacionats amb la freqüència d’ús i l’estabilit-
zació; amb el caràcter neològic, que es concreta en factors formals i semàntics; i amb la 
sanció en altres fonts lexicogràfiques de prestigi, que examinem a continuació.

4.1.1.  El criteri de freqüència
Diversos autors (Barnhart 1985, Cook 2010, O’Donovan / O’Neill 2008, Ishikawa 

2006, entre d’altres) consideren una freqüència d’ús elevada el criteri bàsic per a l’ingrés 
d’un neologisme en els diccionaris de llengua. No obstant això, autors com Freixa (2016) 
proposen que no ha de ser pres com a criteri únic, sinó que la freqüència d’ús és un criteri 
bàsic que actua com a primer filtre de diccionarització: tots els neologismes que s’incor-
poren en un diccionari han de ser freqüents, encara que no necessàriament tots els neolo-
gismes freqüents han d’entrar en el diccionari; entre els freqüents, tindran entrada en els 
diccionaris només aquells neologismes que compleixin altres criteris de diccionariabilitat.

Així mateix, cal tenir en compte que la freqüència d’ús d’una unitat lèxica és en si un 
criteri complex, ja que s’ha de dimensionar en relació amb el comportament temporal 
—estabilitat de la freqüència sostinguda en el temps— i de distribució de la unitat en di-
ferents tipus de text, registres i varietats geogràfiques, de manera que, com més gran si-
gui el rang de situacions d’ús en què es fa servir una paraula, més gran és la probabilitat 
que s’incorpori a la llengua, raó de la seva inclusió al diccionari. En virtut d’això, s’ha 
proposat una conceptualització complexa de la freqüència que atén cinc factors:

1. Freqüència absoluta d’ús. A major freqüència d’un neologisme, majors són les 
seves possibilitats d’estabilització en la llengua i, per tant, més gran és el seu grau de 
diccionariabilitat.

2. Extensió d’ús. Els neologismes són més diccionaritzables si es fan servir de ma-
nera igualment freqüent en textos de tipologia diferent (Metcalf 2002, Ishikawa 2006). 
Cook (2010) matisa, però, que les paraules de registres no especialitzats tenen més pro-
babilitats d’estabilitzar-se en l’ús, ja que han passat a formar part de la llengua general, 
tot i que reconeix que determinades àrees (com la medicina, l’economia o el medi ambi-
ent, per exemple) tenen més probabilitats que d’altres.

3. Estabilitat en l’ús. El canvi lèxic està subjecte als canvis en la societat i l’ús d’un 
neologisme pot anar lligat a fenòmens socials o culturals passatgers; així, neologismes 
amb una freqüència molt elevada en un moment donat poden caure en desús quan la rea-
litat que els ha donat carta de naturalesa desapareix. Per això, l’ús freqüent sostingut en el 
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temps constitueix un índex d’estabilització de la forma neològica i, per tant, actua a favor 
de la seva diccionariabilitat (Metcalf 2002, Adelstein / Freixa 2013, Freixa 2016).

4. Canvi longitudinal en la freqüència. L’ús creixent d’una paraula amb el pas del 
temps mostra una tendència a la seva estabilització en l’ús, per la qual cosa és també un 
criteri de diccionariabilitat (Metcalf 2002, Ishikawa 2006); també ho és que l’augment en 
l’ús no sigui progressiu sinó que una unitat passi de tenir un caràcter merament testimo-
nial a una elevada freqüència d’ús. El canvi longitudinal en la freqüència indica que un 
vocable existent en l’ús ha passat a ser un vocable necessari.

5. Extensió (geogràfica) en l’ús. Els neologismes que s’utilitzen en dialectes parti-
culars difícilment passen a formar part de la llengua general, de manera que s’ha conside-
rat que els neologismes usats en diferents varietats geolectals són millors candidats a ser 
recollits en diccionaris generals de llengua (Adelstein / Freixa 2013).

En definitiva, la freqüència d’ús d’una unitat lèxica s’ha de relativitzar en funció de 
paràmetres que tinguin en compte les variants dialectals, diafàsiques i diastràtiques que 
permetin refinar les mesures i determinar l’extensió de l’ús d’una unitat lèxica; només 
d’aquesta manera és possible obtenir una imatge plena de la seva estabilització en l’ús, 
que constitueix el primer filtre per determinar la incorporació dels neologismes en els 
diccionaris de llengua.

4.1.2.  El criteri formal
Un altre dels arguments adduïts per determinar el grau de diccionariabilitat d’un ne-

ologisme es basa en el procés de formació de la paraula nova segons la seva conformitat 
amb les regles de la llengua. En aquest sentit, des de la perspectiva de la neologicitat s’ha 
postulat que el caràcter transgressor d’un neologisme és un factor que contribueix a aug-
mentar el sentiment neològic —és a dir, la percepció per part dels parlants que es tracta 
d’una paraula nova—, la qual cosa afecta les seves possibilitats d’estabilització en l’ús 
(Estopà 2015, Bernal 2015). Per això, Freixa (2010) argumenta que la qualitat de trans-
gressió d’un neologisme és un factor que afecta inversament les seves possibilitats de 
diccionarització o que fins i tot pot suposar la seva exclusió: algunes paraules poden for-
çar una regla i, amb el temps, provocar una ampliació d’aquesta regla; en canvi, altres 
paraules transgredeixen les regles per obtenir resultats cridaners, de vegades agramati-
cals i per tant no diccionaritzables. En definitiva, doncs, com més es respectin les regles 
de formació de la llengua són més grans les possibilitats que la nova unitat lèxica es 
consolidi en l’ús i, per tant, hagi de ser repertoriada en les obres lexicogràfiques (Sánchez 
Manzanares 2013).

No obstant això, Adelstein / Freixa (2013) i Freixa (2016) constaten que els dicciona-
ris són poc sistemàtics en la inclusió de formes derivades regulars de significat predicti-
ble. La proposta de les autores és que s’haurien d’incloure sempre que siguin freqüents i 
presentin algun grau d’impredictibilitat en algun dels aspectes següents:

•    Quan es produeix una restricció semàntica.
•    Si en l’ús alternen diferents variants amb distribució geogràfica diversa.
•    Quan presenten algun tipus d’impredictibilitat ortogràfica.
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4.1.3.  El criteri semàntic 
Des del punt de vista semàntic, es donen dos supòsits: en primer lloc, normalment 

s’advoca per la diccionarització dels neologismes que presenten impredictibilitat semàn-
tica, apuntada a § 4.1.2, i, en segon lloc, es defensa l’entrada d’una paraula quan cobreix 
una necessitat denominativa, en el sentit que designa una realitat nova. Pel que fa al pri-
mer supòsit, s’accepta implícitament la idea que, com menys predictible sigui el signifi-
cat d’una unitat lèxica, major serà el seu grau de diccionariabilitat; pel que fa al segon, es 
té en compte fonamentalment la competició de la forma neològica amb una alternativa 
existent en la llengua.

Pel que fa a la transparència semàntica, Freixa (2016) i Adelstein / Freixa (2013) 
observen que el significat d’un derivat és més difícil de predir si s’ha format a partir 
d’una base que és al seu torn també neològica, o bé quan es forma a partir d’una base 
polisèmica i pren un significat que no és el més prototípic o prominent de la base, de ma-
nera que conclouen que la impredictibilitat semàntica actua com un argument a favor  
de la diccionariabilitat. Pel que fa a la necessitat denominativa, és comunament acceptat 
que la inexistència d’una paraula alternativa a la llengua per designar la mateixa realitat 
és un fet que afavoreix l’èxit d’un neologisme i, per tant, la seva estabilització, que és el 
pas previ necessari per a la seva diccionarització (Sánchez Manzanares 2013, Adelstein / 
Freixa 2013). Sembla, però, que des del punt de vista de l’estabilització en l’ús es tracta 
d’una qüestió fonamentalment de tall sociolingüístic, és a dir, que hi hagi la necessitat de 
la paraula nova en el model de comunicació en el qual s’inclou (Auger / Rousseau 1984). 
Per això, l’existència d’una variant alternativa pot no suposar un obstacle sinó ser un es-
tímul en determinades circumstàncies (Cook 2010).

4.1.4.  El criteri documental
La bibliografia especialitzada, tal com ha vingut fent la pràctica lexicogràfica, ha 

examinat també com a criteri per mesurar la diccionariabilitat la inclusió d’un neologis-
me determinat en altres diccionaris de prestigi. En concret, Freixa (2016) proposa consi-
derar com a factor a favor de la diccionarització dels neologismes la seva inclusió en 
fonts lexicogràfiques d’altres llengües, mentre que per a l’espanyol Adelstein / Freixa 
(2013) addueixen que també s’ha de tenir en compte la inclusió de la veu en diccionaris 
d’americanismes, ja siguin integrals o diferencials.

4.2.  sobre la neoloGicitat

Des de fa uns anys, s’ha iniciat una línia d’estudis (Sablayrolles 2006, Bouzidi 2010, 
Sánchez Manzanares 2013, Freixa 2010 i 2016, etc.) que parteix de l’assumpció que la 
neologicitat és un concepte real i escalar, que es pot manifestar de diverses maneres, i que 
presenta unes característiques relatives associades que s’articulen al voltant de tres eixos: 
el temps, la freqüència i el sentiment neològic.

El temps es refereix a l’establiment de quant de temps perdura el sentiment de nove-
tat. Molts neologismes s’instaŀlen en la llengua molt ràpidament i el seu ús es generalitza 
molt fàcilment, com apunta Bouzidi (2010) a propòsit de paraules com sida, clip i zapper 
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‘fer zàping’ en francès, llengua en què van perdre la neologicitat molt ràpidament. Per la 
seva banda, Sánchez Manzanares (2013) i Sanmartín (2016) recullen que el període més 
o menys acceptat per parlar de la consolidació d’una paraula en l’ús és de 10 anys; però, 
tanmateix, com apunta Sablayrolles (2006), es posi el període que es posi (5-10 anys) 
sempre es podrà falsar.

La freqüència, per la seva banda, és una arma de doble tall, que reforça el criteri de 
neologicitat quan la freqüència és baixa, però erosiona la neologicitat d’una paraula si 
presenta una freqüència alta. I, finalment, el sentiment neològic, que ha de ser compartit i 
coŀlectiu segons Rey (1976), és un tret que pot anar lligat al mode (escrit o oral) o a una 
àrea temàtica concreta, i que és deutor del procés d’estabilització en la llengua i dicciona-
rització, que n’és la culminació. En paraules de Bouzidi (2010: 30): «le mot est nouveau 
dès l’instant de sa création jusqu’à son admission dans un dictionnaire general». O, en 
paraules de Crystal (2019: 142), fins al moment en què la percepció de novetat desapareix 
(o perquè desapareix la paraula): «A neologism stays new until people start to use it with-
out thinking, or alternatively until it falls out of fashion and they stop using it altogether».

Sigui com sigui, determinar el grau de neologicitat és una tasca força difícil, per tal 
com el sentiment neològic és clarament subjectiu i varia d’individu a individu (Solé 
2002, Sablayrolles 2009), perquè depèn del coneixement del món i de la llengua que te-
nen, que varia amb l’edat i l’experiència acumulada. Com sosté Sablayrolles (2003: 165), 
el concepte de novetat és necessàriament relatiu: «la nou veauté n’existe pas en soi, mais 
par rapport à quelque chose d’autre [...] à ce que existe avant elle [...]. C’est souvent par 
contraste avec son environnement que se manifeste la nouveauté». En aquest contrast,  
tal com apunta Freixa (2010), cal tenir en compte que el que és neològic és el que Rey 
(1976, 1988) considera un «sentiment de novetat», que va lligat al que és cridaner, sor-
prenent, no esperable.

En aquest context, Cabré et al. (2004) proposen aplicar una sèrie de filtres generals i 
específics, que s’haurien de ponderar per establir prioritzacions entre uns i altres (Estopà 
2015), que permeten orientar sobre el grau de neologicitat d’una paraula:

•    generals
 o  documentació en altres fonts
		§  generals
		§	diccionaris de neologismes
		§	altres llengües
 o freqüència
 o variació formal
•    específics
 o  grau de predictibilitat de la regla amb què s’ha format: a priori, són menys neo-

lògiques les unitats formades per prefixació, sufixació i composició (Estornell 
2009), perquè són més prominents semànticament (Varo 2013); per tant, són 
més neològiques les paraules que incorporen:

		§	prefix/sufix nou
		§	base neològica
		§	transgressió de la regla
		§	connotacions pragmàtiques 
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Aplicant els filtres generals al corpus d’anàlisi, obtenim els resultats següents:

documentació lexicogràfica21

diccionaris generals gandulitis (GD62)
diccionaris de neologismes –
diccionaris d’altres llengües •    balcòning (DUE4), pònting (Alvar2, DUE4, DLE)

•    mamitis (DUE4)
•    aznarmania (Alvar2), batmania (Alvar2), beatlemania 

(DUE4), dinomania (Alvar2)
freqüència
2-5 ocurrències •    diàling (2), pànxing (2)

•    barcelonitis (5), basquitis (3), whatsappitis (2)
•    alonsomania (2), batmania (3), bricomania (2), condó-

mania (2), dinomania (2), obamamania (2), ronaldomania 
(2), songokumania (2)

6-10 ocurrències •    madriditis (8)
•    balcòning (8)

11 o més •    pònting (14)
•    beatlemania (12)

Taula 5. Filtres generals per a la neologicitat.21

Els filtres generals mostren que aquestes formacions amb morfemes transferits són 
molt neològiques perquè són poc presents als diccionaris, per diversos motius: d’una 
banda, es tracta de paraules amb poc recorregut: la majoria són hàpaxs, o ocasionalismes 
(Christofidou 1994), que només han aparegut una vegada (si més no, en el corpus de 
l’Observatori), amb la qual cosa el criteri de freqüència, que reforçaria la seva estabilitza-
ció i, doncs, la seva diccionariabilitat, només es podria aplicar a quatre paraules: madri-
ditis, balcòning, pònting i beatlemania.

Inversament, si atenem els filtres específics, que es basen en criteris morfosemàntics 
i pragmàtics, es confirma que les paraules formades amb aquests morfemes compartei-
xen característiques:

•    -ing i -gate són sufixos nous en català, per la qual cosa són més neològics;
•    -itis i -mania transgredeixen les pautes de bona formació que tenen si els conside-

rem formants, tant des del punt de vista formal com semàntic, però si considerem 

21.  Per a la documentació lexicogràfica s’han consultat els diccionaris següents: com a dicciona-
ris generals, GD62 i VOX; com a diccionaris de neologismes, DPN i Observatori de Neologia (2004); 
com a diccionaris d’altres llengües, DUE4, DLE i Alvar2 —de neologismes— per al castellà, OED per 
a l’anglès, Duden per a l’alemany, Lo zingarelli per a l’italià i Le Grand Robert per al francès. Els resul-
tats són molt escadussers, tot i que val a dir que alguns diccionaris incorporen entrades anàlogues que no 
coincideixen amb els del nostre corpus. Per exemple, el GD62 inclou reunionitis i assembleïtis; el 
DUE4, mamitis, titulitis; l’OED, Americanitis, computeritis, Mondayitis, balloonomania, polkamania, 
Gorbymania (de Gorbatxov), etc.
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que són afixos nous, de la mateixa manera que -ing i -gate, es tracta de formacions 
regulars i transparents tant morfològicament com semànticament;22

•    tots quatre morfemes aporten un ús coŀloquial lúdic a la paraula que formen.
Tenint en consideració aquestes observacions, podem concloure que les paraules 

construïdes amb aquests morfemes tenen un índex de neologicitat alt i, en canvi, en gene-
ral són poc diccionaritzables, tot i que algunes presenten una freqüència prou alta per ser 
incloses en un diccionari. Això no obstant, també cal tenir en compte que el tractament 
de la coŀloquialitat en els diccionaris catalans és encara deficient i representa un escull 
que cal superar (Bernal / Freixas, en premsa), i tot i que el DIEC2 ha obert discretament 
la porta a algunes paraules de nivells més baixos, resulten insuficients per a les necessi-
tats de la societat actual, que ja no es restringeixen només a l’àmbit informal, sinó que 
han traspassat la frontera i aquestes necessitats s’han diversificat:23 ja no es tracta només 
de saber si pipa ‘llavor de gira-sol’ és o no al diccionari o si guai és admissible en alguns 
contextos, sinó que creadors, traductors, correctors, etc., troben a faltar que des de l’Aca-
dèmia se sancioni també sobre aquestes paraules (Ortega 2015, Vidal 2020). 

5.  CONCLUSIONS

Tot i que les formacions amb morfemes transferits tenen una productivitat diversa i que 
els parlants tendeixen a crear paraules efímeres que, normalment, no van gaire més enllà 
del context comunicatiu que les ha propiciat, cal tenir també en compte, com diu Mattiello 
(2018: 28), que «[S]peakers rarely produce new forms on the basis of no longer productive 
paterns». Això vol dir que tot i que les paraules aïlladament, excepte alguns pocs casos, no 
compleixen els requisits per poder ser incorporades als diccionaris, el patró sí que els com-
pleix, per la qual cosa sembla justificat crear entrades pròpies per a almenys tres d’aquests 
nous sufixos: -ing, per una banda, i -itis i -mania, per l’altra, en entrades diferenciades dels 
formants, com ja fan alguns diccionaris, i deixant, per ara, -gate de banda, ja que té una 
presència esparsa i molt menys estable que els altres, tal com proposem a continuació:24

-ing coŀloquial  irònic  Sufix que s’adjunta a noms i verbs que significa ‘acció 
pretesament esportiva’. Ex.: sòfing, pànxing, pènquing.
-itis1 medicina Forma sufixada que prové del grec -îtis ‘inflamació’, utilitzada en la 
formació de mots mèdics per a designar una malaltia inflamatòria. Ex.: artritis, fa-
ringitis.

22.  Segons Aitchison (1987), una de les característiques clau dels neologismes és la transparèn-
cia: els parlants afavoreixen les noves formacions que són fonològicament, morfològicament i semànti-
cament transparents.

23.   Bassols (2009), per exemple, assenyala que també la llengua dels mitjans s’ha coŀloquialitzat.
24.  En altres treballs ja hem assenyalat les deficiències amb què es tracten els afixos en general i 

els sufixos en particular en els diccionaris, tant en català com en altres llengües: vegeu Bernal (2000, 
2007), per exemple, o Pena (1994-1995), entre d’altres.
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-itis2 coŀloquial  despectiu  Sufix que s’adjunta a substantius que significa ‘afició 
desmesurada o exagerada d’una persona per algú o alguna cosa’. Ex.: gandulitis, 
majusculitis, titulitis.
-mania1 Forma sufixada del mot grec manía, que significa ‘mania, bogeria’. Ex.: 
cleptomania, megalomania, piromania.
-mania2 coŀloquial  despectiu  Sufix que s’adjunta a noms (i especialment, noms 
propis) que significa ‘afició desmesurada o exagerada que manifesta un grup  
nombrós de persones per algú o alguna cosa’. Ex.: beatlemania, dinomania, mu-
sicalmania.

Amb aquestes entrades doncs, el diccionari donaria compte del seu ús efectiu en la 
llengua i la seva potencialitat a l’hora de formar paraules noves. En paraules de Bagashe-
va / Stamenov (2013: 76): «lexical inventiveness [...] reveals the output of human in-
genuity, which involves knowledge of the system and an ability to shuffle the elements 
around, either by strictly observing the rules or challenging them».

Amb aquest treball hem mostrat, d’una banda, que en contra de la idea generalitzada 
que els afixos d’una llengua constitueixen una llista tancada, el català n’ha incorporat de 
nous per mitjà de la transferència de llengua o de categoria. En aquesta transferència (i 
incorporació) de morfemes, a més, es crea un efecte pragmàtic que afecta el registre i es 
passa del registre estàndard o científic al coŀloquial, amb matisos afegits d’ironia i pejo-
ració, i que és aplicable a altres peces, especialment formants cultes (que potser ja no ho 
són tant), com -leg -loga / -logia (iecòleg, rumorologia), -metre (pacenciòmetre, xutòme-
tre) o -cràcia (deutecràcia, gamberrocràcia), per exemple, tot i que cal dedicar-los un 
estudi més aprofundit (Bernal / Garcia-Pinos / Milà-Garcia 2016). De l’altra, hem vist 
com les paraules que es formen amb aquests morfemes transferits tenen un índex alt de 
neologicitat i, en canvi, són poc diccionaritzables, per tal com majoritàriament són pa-
raules que s’usen en contextos comunicatius puntuals; tanmateix, defensem que, si més 
no, el diccionari ha de recollir entrades per a aquests sufixos, amb informació sobre les 
bases amb les quals s’adjunta, el significat semàntic i l’efecte pragmàtic que aporten, per 
tal de donar compte de construccions que es donen en la llengua i que són una mostra 
d’expressió de l’originalitat i la creativitat dels parlants, que utilitzen com a mitjà d’iro-
nia o crítica, per cridar l’atenció del receptor.
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RESUM

En aquest article es presenta una anàlisi de paraules formades amb quatre morfemes 
diferents (dos d’origen anglès, -ing i -gate, i dos que són formants cultes, -itis i -mania), 
amb els quals es formen paraules en el català actual. L’anàlisi mostra com el trasllat de 
llengua, de l’anglès al català, i de categoria, de formant culte a sufix, incideix en l’efecte 
pragmàtic de les paraules resultants, que presenten, en general, una intenció lúdica i irò-
nica, que es relaciona amb un grau de neologicitat alt. Així mateix, també s’hi apliquen 
diversos criteris lexicogràfics (freqüència, morfosemàntics i documentals) per valorar-ne 
la inclusió en el diccionari.

paraules clau: neologicitat, diccionariabilitat, sufixos, formes sufixades, transferència.

ABSTRACT

The neologistic and lexicographical value of transferred morphemes. 
A look at -ing, -gate, -itis and -mania

This article presents an analysis of words formed from four different morphemes 
(two of English origin, -ing and -gate, and two learned elements, -itis and -mania), which 
are used to build words in modern Catalan. The analysis shows how transfer from one 
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language to another, in this case from English to Catalan, and a change in class, from a 
learned form to a suffix, have an effect on the pragmatic force of the resulting words, 
which are generally humoristic and ironical, this giving them a high neologistic value. 
We also apply various lexicographical criteria (frequency, morphosemantics and docu-
mentary evidence) to assess their eligibility for inclusion in a dictionary.

Key words: neologistic value, dictionary entries, suffixes, suffix formation, transfer.
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