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Paraules noves
’Observatori de Neologia, de la
Universitat Pompeu Fabra, ha prio-
ritzat sempre el mateix criteri per

descobrir si una paraula és nova. És un
criteri lexicogràfic, ajustat als seus objecti-
us, pel qual l’absència d’una paraula o
d’una accepció d’alguna paraula en els
diccionaris referencials és el que atorga la
condició de neologisme. Paraules com af-
ter, lumbersexual, appleaddicte... no les
trobarem en cap diccionari: són noves.

Però aquest criteri, vàlid com qualsevol
altre, atorga també la condició de neolo-
gisme a paraules com anticatalà, ebrenc,
macrocrisi, vivenda, tonteria, barco... i tan-
tes més que no surten en els diccionaris (el
normatiu i els d’Enciclopèdia Catalana).
Això fa saltar més d’un lingüista. “No fo-
tem!”, va escriure Jaume Salvanyà (IEC)
en saber que estelada va ser el neologisme
del 2014. “Una paraula que fa més de vint
anys que està documentada i que s’ha anat
utilitzant de manera habitual no és de cap
manera un neologisme.”

Hi ha tres criteris més que, tot i les difi-
cultats per fer-los tan objectius com el le-
xicogràfic, potser es podrien integrar en el
concepte de neologisme: el diacrònic, pel
qual una paraula és nova si ha aparegut
recentment (es tractaria de delimitar el
significat de recentment: mesos, anys,
quants?; i de tenir-ne documentada la pri-
mera aparició, la qual cosa pot ser impos-
sible); el psicològic, pel qual una paraula
és nova si els parlants la perceben com a
tal (hi ha manlleus que ja no es perceben
com a nous: barco o vivenda, per exem-
ple), i el sistemàtic, pel qual una paraula
nova sol presentar una primera fase d’in-
estabilitat formal o semàntica (hi ha qui
escriu drone i qui en fa caure la e final).

L’Observatori de Neologia ha sabut
créixer i envoltar-se d’una xarxa de grups
de recerca. En el marc d’aquesta xarxa
acaba de publicar un llibre molt recoma-
nable: New words in Catalan (John Benja-
mins Publishing Company).

L’objectiu és nou: l’anàlisi de les parau-
les noves de les diferents modalitats dia-
lectals del català. ❋
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L’apunt
A part de la neologia per manlleu, hi
ha altres recursos per a la neologia.
Ben sovint, els més productius són la
prefixació i la sufixació.

emps de son i de cafè, de nits es-
curçades i dies llargs, de nervis i
emoció continguda davant del

full en blanc. Temps d’exàmens. Records
dels meus anys joves.

D’aleshores ençà, els nens ja han pu-
jat d’una altra manera, més avesats a
l’examen continu, com el nostre pa de
cada dia, més inconscients de la inutili-
tat i de la inconsistència d’unes notes
que ja no fan ni fred ni calor –i que ni
paga la pena de mirar de falsificar tal
com molts havíem fet quan el pes de les
carabasses ens feia arribar a casa una
mica més ajupits–. Fa temps que s’han
girat i multiplicat les truites:
ara se’n fan moltes i de segui-
des, per la qual cosa surten
poc cuites, poc fetes, ves. A
més a més, la mida és impor-
tant –totes les maces piquen,
oi? Si dia sí, dia també, tro-
bem la mateixa vianda al plat,
aviat n’estarem tips i emba-
fats– i si ens n’afartem, vomi-
tarem. Això pel que fa a la
quantitat, però i pel que fa a la
qualitat? Tenen sentit, sobre-
tot pensant en l’educació pri-
mària i la secundària obliga-
tòria, tants exàmens? Viure ja
és una prova constant.

Prenc el camí tan fressat de
la llengua, i a parer meu enca-
ra el fem a les palpentes (no
hem sabut aprofitar prou les
torxes dels gegants que ens
precedeixen). La llengua, la
catedral més meravellosa que
l’home ha creat. Em pregunto
com és que un nen de vuit o
nou anys ha d’aprendre de
memòria per tal d’aprovar un “control”
les regles d’accentuació, però no cal que
sàpiga que una pilota pot ser grossa i no
pas gran, ni pronunciar amb naturalitat
la conjunció que amb vocal neutra? Em
pregunto com és que un alumne de
l’ESO que té una pronúncia i una sintaxi
castellanitzades i un lèxic pobre treu
una nota millor que un altre que parla
força bé, que té un lèxic més ric, però
que fa més errades ortogràfiques? Això
no té ni cap ni peus, però tanmateix em
serveix per adonar-me que no girem
prou rodó. És l’ortografia que ha d’ade-
quar-se a la fonètica i no al revés. Són
l’estructura lingüística, el lèxic i la fonè-
tica allò que conformen el motor de la
llengua; l’ortografia en seria la carcassa
només. O per fer-ho més viu: els uns en
serien l’esquelet, els òrgans i la muscula-
tura; l’altra, la pell. Fabra ja havia dit que
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“dissortadament, només es dóna impor-
tància a l’ortografia”, i tot i que ha plogut
d’aleshores ençà, encara no hem sortit
del temps de sequera. No es pot comen-
çar la casa per la teulada, i potser caldria
insistir menys a fer gramàtica massa
aviat i millorar la capacitat lectora i es-
criptora. Ja no ens serveix pensar qui
dia passa, any empeny, perquè ara es
tracta, sobretot, de “com passem”. Cal
una pluja fina i continuada, que és la
que es filtra més endins i deixa la terra
més molla; una pluja feta de paraules
amb sentit i il·lusió que amarin els nens
sense que se n’adonin. Paraules tenaces i

pacients. Perquè aprendre a dominar
una llengua és engrandir el pensament
cultural, i això no creix pas amb l’agosa-
rament d’una carabassera, sinó amb la
pausada majestat del roure.

Ensenyar expressió ha d’anar acom-
panyat de molta pràctica, però la pràcti-
ca ha de seguir un model. I on és el mes-
tratge? En l’escalf covador de l’escola, no
hauria de recaure només damunt del
professor de llengua el pes d’aquest en-
senyament. Si la llengua és de tots, tots
els ensenyants haurien de ser un model
de llengua (fora d’aquest àmbit, també
hauríem d’exigir als comunicadors de
ràdio, televisió, una pulcritud i un res-
pecte per la llengua). Si fos així, tin-
dríem molt de guanyat, perquè els nens
–o els joves– són flexibles i forts com els
joncs. I on hi ha joncs, hi ha aigua, per
fonda que es trobi. ❋

Tenen sentit,
sobretot pensant en
l’educació primària i
la secundària, tants
exàmens?
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