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UNA TIPOLOGIA DE LA DEFINICIÓ 
LEXICOGRÀFICA APLICADA 

AL DGLC 

(1) La distinció entre dos ti
pus de metallengua de descripció 
lexicogràfica diferents ha generat 
una certa bibliografia i més d'una 
terminologia per als mateixos 
conceptes. Ja Weinreich (i962: 
39) distingeix dos tipus de meta
llengua, que Rey-Debove primer 
(1967: 143) anomena simplement 
primera i segona metallengua i, 
rnés tard (1971), anomena meta
llengua de contingut i metallen
gua de signe, respectivament. 
També respectivament. Martin 
(1977) parla de definició para
frástica i definició metaüngüís-
lica. A grans trets, podem dir que 
la metallengua de contingut con
sisteix en una anàlisi del significat 
conceptual del definit (de què 
consta la definició més pròpia
ment dita), mentre que la meta
llengua de signe expressa discur
sivament diverses propietats fun
cionals del definit. Tenim meta-

I. PER A UNA TIPOLOGIA DE LES DEFINICIONS LEXICOGRÀFIQUES 

Els diversos intents d'establir una tipologia de les definicions lexicogràfiques que 
coneixem han partit de pressupòsits, enfocaments i finalitats diferents que han condicio
nat en gran manera els resultats de la classificació i, sobretot, el fet que no es pugui 
parlar d'una classificació universalment acceptable. 

Entre els criteris que estableixen les línies mestres de la tipologia de definicions 
lexicogràfiques, hi ha el que articula el llenguatge de descripció lexicogràfica a l'entorn 
de dos eixos de caràcter metalingüístic: la metallengua de signe i la metallengua de 
contingut, que, considerat des d'un punt de vista prou general, estableix diferències 
de base pel que fa al tractament de les diverses categories gramaticals (és a dir, només 
els mots lexemàtics són definibles en termes de metallengua de contingut, mentre que 
els gramaticals han d'ésser forçosament explicats gramaticalment).' 

Si per definició lexicogràfica entenem l'explicitació (mitjançant una paràfrasi) del 
significat conceptual del terme definit, podrem restringir-ne fàcilment la tipologia en 
el sentit que aquesta exclourà d'entrada la consideració del tractament d'aquelles par
tícules funcionals de la llengua (se. conjuncions, preposicions, etc.) que com que no 
tenen significat conceptual són indefinibles. 
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La lexicografia tradicional sol analitzar aquestes partícules fent-ne una explicació 
del funcionament, i, doncs, encara que aquesta explicació s'ha pres també per definició 
lexicogràfica,2 l'estratègia que hi aplica no té res a veure amb la metodologia de la 
definició de caràcter parafràstic que analitzarem. 

Cal dir, encara, que tant la lingüística filosòfica d'aquest segle (Wittgenstein)3 com 
la pràctica lexicogràfica moderna coincideixen en la manera de validar empíricament 
l'explicitació parafrástica del significat. Es tracta de la validació per la prova de la 
substitució (a què recorre ja Leibniz en la formulació del seu principi de la identitat 
dels indiscernibles: Eadem sunt quorum unum potest substituí alteri salva veritate), 
la qual consisteix a substituir el definit, usat en un context lingüístic determinat, per 
la seva definició i d'observar si hi ha manteniment o no de significat. 

Una conseqüència derivable directament d'aquesta prova de la substitució és que 
la pràctica lexicogràfica, a partir d'un moment determinat, s'imposarà l'endocentrisme 
entre definit i definició com un ideal a aconseguir. L'existència d'aquest tipus d'endo-
centrisme ens imposa una primera classificació de les definicions lexicogràfiques: 
aquestes s'ajustaran (o intentaran ajustar-se) al comportament categorial del definit. 

Tres categories gramaticals diferents (el substantiu, el verb i Î'adjectiu) seran l'ob
jecte d'estudi del present article i el punt de partença de tres casuístiques més o menys 
diferents i més o menys coincidents de definició lexicogràfica, a partir del recull lexi
cogràfic que presenta el Diccionari general de la llengua catalana de P. Fabra o 
DGLC.4 

Iï. DEFINICIONS SINTÈTIQUES I DEFINICIONS PERIFRASTÏQUES 

Algunes caracteritzacions tendents a restabliment de tipus de definicions es ba
sen en criteris de naturalesa compositiva, i es fixen en l'estructura interna de cada defi
nició. S'estableixen, així, diferències entre les definicions sintètiques (que consten 
d'una o més paràfrasis d'un sol mot) i les perifràstiques (que consten d'una o més 
paràfrasis de més d'un mot), o entre les simples (que consten d'una sola paràfrasi del 
definit) i les múltiples (que acumulen més d'una paràfrasi del definit).5 

A. Una definició sintètica estableix l'equivalència amb un únic mot. Aquest únic 
mot definidor s'ha d'entendre com a sinònim absolut del mot definit. I, en aquest cas, 
tant podem prendre el mot definidor o descriptor per un element de la metallengua 
de contingut com per un element de la llengua objecte (se. la llengua descrita),6 és a 
dir, una remissió a la definició que es troba sota l'entrada del terme definidor en el 
diccionari.7 Vegem exemples de definicions sintètiques simples i múltiples del DGLC 
relatives a les tres categories que ens interessen: 

estalzim m. Sutge. 
envitricoll m. Embull, embrolla. 

llengua de contingut a (a) i meta
llengua de signe a (b), cora es pot 
veure en els següents exemples 
del DGLC: 

(a) contrafloc m. Vela triangu
lar que va a l'extrem del botaló. 

emperxar v. tr. Penjar en 
una perxa. 

numuliforme ad}. De for
ma discoidal. 

(b) perquè con}. Introdueix 
l'oració subordinada en què es diu 
el motiu o bé el fi o objecte de 
l'acció expressada en la proposi
ció principal. [...] 

(2) Martin (1977), p.e., par
la de definició metalíngüïstica. 
Rey-Debove (1967), però, ja re
butja aquesta aplicació del terme 
definició lexicogràfica quan asse
nyala que: / / n'y a de définition 
lexicographique que s'il y a 
analyse conceptuelle (pàg. 143). 

(3) Quan pretén validar (ve
geu Wittgenstein, 1953,1: § 558) 
la seva postulació que el significat 
d'un mot és el seu ús en el llen
guatge-(cf. Wittgenstein, 1953,1: 
§43) . 

(4) No entrarem, però, a 
analitzar directament en aquest 
article les raons que fan que en el 
DGLC trobem definicions que no 
s" adeqüen a la prova de la subs
titució. 

(5) La distinció entre 
definicions simples i múltiples la 
deixem només apuntada, ja que 
no condiciona la metodologia de 
la definició conceptual, expressa
da en metallengua de contingut, 
centre d'interès del nostre article. 

(6) Cf. el comentari de 
Zgusta ( 1971 ) sobre F aparició de 
sinònims del definit en ia defini
ció: it is one ofthe interestingfea-
tures oflexicography that such an 
explaining synonym can be taken 
as belonging to both categories at 
the same time (pàg. 259 n. 124). 

(7) Aquesta mona de defini
cions -si és que se les pot deno
minar com a tais- han estat sovint 
considerades com a remissions 
d'un terme suposadament secun
dari a un altre de suposadament 
principal. 
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afonar v. tr. Enfonsar. 
escampar v. tr. Espargir, dispersar, disseminar; [...] 

bissextü adj. Bixest. 
envitricollat adj. Intricat, embullat, erabrollat. 

En el cas dels verbs, una definició sintètica necessita un descriptor equivalent tant 
semànticament com funcionalment al definit, això vol dir que si el definit és transitin, 
el descriptor caldrà que sigui també transitiu. En canvi, si el definit és transitivo-pro-
nominal (v. calar-se, empassar-se) el descriptor podrà ésser transitiu o bé transitivo-
pronominal; si el definit és intransitiu o intransitivo-pronominal (v., p.e., grifar-se), 
el descriptor podrà ser, tant en un cas com en l'altre, intransitiu o bé intransitivo-pro
nominal: 

bleir v. tr. Cremar. 
calar [...] I Pron. Engolir. [...] 
empassar-se v. pron. [...] enviar-se, englotir. 
tombar [...] I! Intr. Girar. 
dansar v. intr. Ballar. 
carpir-se v. pron. Decandir-se, consumir-se. 
apitrar [...] I Pron. Penedir-se. 
grifar-se v. pron. Grillar-se ¡j Frisar. 
adir-se [...] v. pron. Harmonitzar. 

B. Altrament, quan l'element principal de la definició (això és, el descriptor) va 
acompanyat d'elements que el modifiquen, de cara a ajustar la seva caracterització 
semàntica a la del definit, tenim una definició anomenada perifrástica. Per ex.: 

sutge m. Substància negra dividida en finíssimes partícules que prové de la com
bustió incompleta de les matèries orgàniques i que es diposita en les xemeneies 
i tubs que condueixen el fum. 

contingència/ Qualitat de contingent. 

degotar v. intr. Caure gota a gota. [...] 
emmidonar v. tr. Impregnar de midó desfet en aigua. 

bondadós -osa adj. Ple de bondat. 
bel.Hpotent adj. Poderós en la guerra. 

III. DEFINICIONS SUBSTANCIALS I DEFINICIONS RELACIONALS 

(8) Vegeu ¡a nota 2. Seguint la classificació de Rey-Debove (1967), les definicions lexicogràfiques8 
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es poden dividir en dos grans grups en funció de la naturalesa de llur metallenguatge. 
D'una banda, tenim les definicions substancials, que es basen sempre (per inclusió o 
per exclusió) en un mot de la mateixa categoria gramatical que el definit. D'altra banda, 
tenim les definicions relacionals, en què la identitat categorial entre el definit i la perí-
frasi definidora no es troba en el nivell lèxic sinó que es fa mitjançant un constituent 
sintàctic. La definició substancial és l'únic tipus de definició possible en el cas dels 
substantius i els verbs, mentre que és facultativa en el cas dels adjectius i els adverbis. 

Les definicions substancials admeten qualsevol de les modalitats tractades en 
l'apartat anterior i, per tant, poden ésser definicions sintètiques o perifràstiques. Les 
relacionals, per raons òbvies, només poden pertànyer al segon tipus. 

En el cas de l'adjectiu, les definicions relacionals, poden ésser de dos tipus: 

(a) De relatiu, en què la definició consisteix en una oració de relatiu. Per ex.: 

bimà -ana adj. Que té dues mans. 
blegadís -issa adj. Que es pot blegar. 
bulliciós -osa adj. En què es mou bullícia. 

Aquest tipus de definició és exclusiva dels adjectius, i, com en les definicions subs
tancials, s'hi detecten grups de fórmules definidores que es relacionen amb determinats 
sufixos. Per ex.: 

aliforme adj. Que té forma d'ala. 
bacciforme adj. Que té la forma d'una baia. 

ballable adj. Que es pot ballar. 
forjable adj. Que es pot forjar. 

barbut -uda adj. Que té barba [...] 
forçut -uda adj. Que té molta força muscular. 
traçut -uda adj. Que té traça. 

Com en les definicions substancials, s'observen petites variants en les fórmules 
definidores del DGLC que no sempre responen a canvis semàntics. També s'observen 
fórmules definidores alternants sínònimes («Que es pot» i «que pot ésser», per exem
ple). 

(b) Preposicional, en què la definició és introduïda per una preposició. Per ex.: 

brevirostre adj. De bec curt. 
brocat -ada adj. Amb brocats d'or o argent. 

Aquest tipus de definició, que és compartida pels adjectius amb els adverbis, és 
menys freqüent que els altres que presenta l'adjectiu. 
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IV. LES DEFINICIONS PERIFRÀSTIQUES SUBSTANCIALS 

(9) Una definició lèxica 
és, doncs, una definició qne té per 
descriptor una relació lèxica, això 
és. que el descriptor és un terme 
que forrea pan d'tina relació lèxi
ca (o de sentit) amb ei definit» Per 
al concepte de relació lèxica, ve
geu Cruse (1986). 

(10) P.e„ Bosque (1982). 
(11) Això no vo! dir que 

aquest tipus de definició no es pu
gui basar també en una relació 
lèxica, però aquesta relació lèxica 
no apareix ocupant el lloc ni fent 
la funció de descriptor. Com veu
rem més avall, relacions lèxiques 
com la metonímia o la paronimia 
poden generar aquest altre tipus 
de definició. 

(12) Prenem el nom de 
Rey-Debove (1967 i 1973). bé 
que amb un ús més restringit. 

(13) De fet, aquesta formu
lació tan taxativa requereix una 
minuciosa matisació que per 
raons d'espai no podem desenvo
lupar aquí. Cal fer notar, només, 
que cal entendre aquest principi 
àzsubstitmbUitaim un sentit més 
aviat ampli, que s'ha incorporat 
com un dels desideràtums meto
dològics més generals de la pràc
tica lexicogràfica. 

(14) Pre feri m aquest terme, 
introduït per Lyons ( i 968), a cau
sa de la seva major precisió en
front à'inclusió, que prové de la 
tradició de la lògica. Sobre l'am
bigüitat d'aquest segon terme ve
geu Lyons (1968). També consi
derem preferible el terme defini
ció hiperonímica enfront del més 
estès de definició analítica, que 
podria apifcar-.se a definicions ba
sades en altres relacions se
màntiques. 

El lexicògraf» a l'hora de definir un mot, pot aprofitar-se de les relacions lèxiques 
existents en la llengua i confegir definicions mitjançant sinònims o a partir d'un des
criptor hiperòoim o antònim del definit. D'aquí surten tres tipus bàsics de definicions 
lèxiques9 que podem anomenar, com ha fet algun altre autor,10 sinonímica, hipero-
nítnica, i antonímica. 

El lexicògraf pot, d'altra banda, desglossar el significat que vol descriure en una 
sèrie de components semàntics sense prendre per descriptor cap relació lèxica recone
guda com a tal.11 Ens trobem, llavors, davant d'una definició que anomenarem semo
componencial. La definició semocomponencial recorre a una sèrie de descriptors força 
genèrics que en molts casos es poden considerar semosintàctícs, perquè donen compte 
de la transcategorització que ha convertit una categoria en una altra o perquè, sim
plement, donen compte de les propietats funcionals de l'enunciat definidor i del definit. 

Un subtipus de definició tant lèxica com semocomponencial és la definició morfo-
semàntica,12 que apareix quan és possible establir correspondències directes entre els 
diversos components de la definició i els diversos morfemes del definit, quan aquest 
és morfològicament compost o derivat. 

À. Les definicions lèxiques: sinonímica, hiperonímica i antonímica 

Com que el tipus de definició que aquí anomenem sinonímica, la que consta d'un 
sinònim del definit, no és altre que una definició sintètica, de què ja hem parlat en 
l'apartat 2, no en tornarem a parlar aquí. Començarem parlant, doncs, de la definició 
hiperonímica i continuarem amb la definició antonímica. 

1. La definició hiperonímica 

Entre els diferents tipus de definició que han estat descrits per la lexicografia teòrica 
destaca el que podríem considerar com a més representatiu de l'activitat lexicogràfica, 
eî qual basa îa definició lexicogràfica en la relació d'hiperonímia que s'estableix entre 
Felement genèric (descriptor, genus, etc.) de la definició i el mot definit. El significat 
d'aquest element genèric es restringeix, fins arribar a la relació de sinonímia entre el 
definit i la paràfrasi definidora, amb la concurrència d'altres precisions (dijferentia). 
Així, doncs, s'assumeix de manera implícita que el definit i la paràfrasi definidora 
han de mantenir una relació & implicació bilateral, cosa que comporta subsidiàriament 
la intercanviabilitat o substituïbilitat de l'un per l'altre en un context determinat, sense 
que ni el significat de la frase ni la seva sintaxi se'n ressenteíxin.13 

Com la majoria de les relacions semàntiques, la hiperonímia14 es verifica sobretot 
en elements lèxics pertanyents a la classe nominal, per mitjà d'enunciats com ' A és 
un tipus de B' o 'A és una mena deW. S'han reconegut també relacions d'hiperonímia 
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en elements de la classe verbal,15 verificables mitjançant Fenunciat 'A és una mane
ra de B \ de la qual cosa podem inferir l'existència de relacions més o menys paral·leles 
en el cas dels adjectius {Ha propietat A és una modalitat de la propietat B'). 

Per ex.: 

bivac m. Campament de nit al ras. 
pústula/ Petit tumor cutani que conté pus. 
estimbar [...]| Pron. Caure daltabaix d'una timba. [...] 
velejar v. intr. Navegar a la vela. 
bai -a adj. Roig fosc, aplicat esp. al color dels cavalls. 
bla blana adj. [...] !l Suau al tacte.16 

En el camp de la definició verbal, la definició hiperonímica no es pot dir que si
gui la més freqüent, ja que aquest tipus de definició només és viable en aquells casos 
en què podem parlar d'estratificació i de camps semàntics entre els verbs. Un d'aquests 
camps seria el dels verbs de percepció (gustar, sentir, oir, veure), definits per mitjà 
del descriptor percebre; un altre camp semàntic seria el de les feines del camp rela
cionades amb la sega (dallar, monjoiar, ressegar, verdassegar), definits per mitjà de 
l'hiperònim segar, etc. Tanmateix, la majoria de verbs no es poden relacionar amb 
veritables hiperònims, casos en què cal recórrer a una definició semocomponencial, 
que veurem més avall.17 

Cal dir que les definicions hiperonímiques, que tan importants són en les definicions 
substantives i, en menor grau, en les verbals, en les definicions d'adjectiu són gairebé 
inexistents, de manera que gairebé podríem parlar d'un tipus de definició atípic. 

2. La definició antonímica 

El tercer tipus de definició lèxica és la que consisteix en la negació d'una definició 
sintètica o bé perifrástica que té per descriptor un antònim del verb definit. Aquesta 
definició només es pot donar pròpiament dins de les categories verbal i adjectiva. Per 
ex.: 

encertar v. tr. No errar. [...] 
incògnit -a adj. i m. \f. No conegut. [...] 

Molt més correntment, el component de negació de la definició apareix motivat 
per l'estructura morfèmica del definit. Aleshores la definició antonímica és de natura
lesa morfosemàntica: 

desobeir v. tr. No obeir. [...] 
atípic -a adj. No típic; [...] 

(15) Per a una exposició 
dels problemes de caracterització 
d'aquesta relació vegeu Cruse 
(1986), 

(16) Podem provar que 
campament és hiperònim de bivac 
amb la següent enunciació: bivac 
és un tipus de campament. Igual
ment podem dir que velejar és una 
manera de navegar o que bai és 
una modalitat de roig. Seguint la 
lògica del mètode, eís co-hipò-
nims, per exemple, de velejar 
haurien de tenir també navegar 
com a definidor genèric; vet aquí 
els verbs ratransitius que en el 
DCLC s'han tractat com a co-hi-
pònims de velejar: barquejar, 
borde jar, cosiere jar, fore jar, ïïe-
vantejar, orsai; ponentejar, sin
glar, terrejar, voltejar. 

(Î7) En casos que el definit 
és compost, quan el verb té un sig
nificat componenda! es recorre a 
la definició hiperonímica morfo
semàntica, que explicita la relació 
existent entre ets morfemes que 
componen el definit: 

colltorçar, colltòrcer [...] v. 
intr. i pron. Tòrcer el coll [.,.] 

cornuar-se v. pron. Nuar-
se-li a algú el cor. 
a diferència dels casos en què el 
significat que es defineix no és la 
suma dels components del mot 
entrada, com en el cas següent, 
que presenta una definició semo
componencial: 

sangglaçar-se v. pron. Tenir 
un fort esglai. [...] 
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Algunes definicions de naturalesa conjuncional, això és, amb dos descriptors units 
mitjançant una conjunció, segueixen el patró de definicions antonímiques, de mane
ra que s'estableix una relació lèxica de tres elements, on el definit es caracteritza mitjan
çant la negació dels dos descriptors, com per ex.: 

empatar v. intr. No guanyar ni perdre en una partida de joc, en una votació, per 
haver guanyat el mateix nombre de punts, per haver reunit el mateix nombre 
de vots. 

(18) No sempre que trobem 
tma definició negada es tracta 
d'una definició antonímica. En el 
DGLC trobem a vegades defini
cions negades que no presenten 
cap antònim de! definit, ja que es 
tracta de ta negació d'una defini
ció semocomponencíal: 

bellugar [...] 11 Pron. [...'] no 
estar quiet. [...] 

desservir v. tr. No prestar (a 
algú) ei servei o serveis acostu
mats o deguts. 

(19) Seguim la termino
logia de Cruse (1986; 130). 

Sigui com sigui, la definició antonímica és poc freqüent en el DGLC.IS Per Rey-
Debove ( 1967) aquest tipus de definició: est alors une négation de l'opposé du défini, 
c'est-à-dire une définition substantielle négative (pàg. 153). 

D'altra banda, hom ha considerat també antonímica (cf. Martin 1977, 365) una 
definició com ara: 

morir [...] v. intr. Cessar de viure. [...]; 

tanmateix, tot i que en un cas com aquest aparegui un antònim del definit a l'enunciat 
definidor, aquest no fa de descriptor i tampoc no podem parlar de definició negada, 
sinó més aviat de definició per inclusió negativa, Rey-Debove ( 1967) ja assenyalava 
a propòsit de casos com aquest que: 

Si l'on compare Laisser - ne pas prendre à Laisser = négliger de prendre, on 
constate que négliger de a même fonction que ne pas, et sert à nier. Mais négli
ger de présente les caractères de l'incluant général: premier mot de même caté
gorie grammaticale que le défini, tout le sémème du définissant dans celui du 
défini (pàg. 154). 

Es pot trobar, en el DGLC, algun correlat nominal d'aquestes darreres definicions: 

albaïna/ Manca de vent, calma, 

tot i que són molt més freqüents les morfosemàntiques: 

mimodèstia/ Manca de modèstia. 

B. Les definicions semocomponencials 

En els casos de definicions semocomponencials és freqüent que hi hagi una relació 
de paronimia, això és, de terme derivat i primitiu derivatiu, entre el definit i un dels 
termes de la seva definició; el terme definit sol ésser el parònim i un dels elements 
definidors la seva base.19 Aquesta característica no ens ha d'estranyar si considerem 
que, com hem dit més amunt, les definicions semocomponencials permeten donar 
compte de la transcaíegorització que ha sofert el terme definit. La paronimia, d'altra 
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banda, és la relació dominant en les definicions morfosemàntiques, que desglossen 
el definit directament en els seus components morfèmics. 

En un altre ordre de coses, cal assenyalar que si més amunt hem dit que una definició 
hipewnímica era la suma d'un descriptor hiperònim del definit més unes differentia, 
una definició semocomponencial és la suma d'un descriptor que regeix una determi
nada complementado i aquesta mateixa complementació. Aquesta condició no permet 
que el descriptor d'una definició semocomponencial passi 3a prova de la hiperonímia, 
ja que: lorsqu'on pratique la lecture d'inclusion minimum, cette prédication devient 
fausse, alors même que la lecture totale est vraie (Rey-Debove, 1971: 238). 

1. Els noms 

El DGLC té un nombre molt elevat de definicions bastides sobre fórmules regulars 
que en el diccionari resulten productives segons la importància quantitativa d'un deter
minat fenomen. En el cas de les definicions nominals, aquestes fórmules regulars repre
senten un nombre molt elevat de casos en termes absoluts, i una gran majoria del diccio
nari en termes relatius. 

Els elements constitutius d'aquestes definicions pertanyen a allò que Dubois i Du
bois (1971) anomenen «nomenclature sémantique générique» i que: est formée de ter
mes comme espèce, sorte, forme, qualité, action, resultat, se dit de, effet de, etc, (pàg. 
59).20 Aquests marcadors genèrics són generalment, en el discurs lexicogràfic, un tipus 
d'unitats a les quals no es concedeix, en general, cap valor metalingüístic especial.2' 

El tipus de marcadors descrits anteriorment, que en el DGLC corresponen corrent
ment a acció, efecte, qualitat, estat, etc. tenen com a denominador comú el fet que 
permeten la transcategorització de l'element caracteritzador de la descripció semàntica 
(que normalment passa a ésser un verb o un adjectiu, en el cas de les definicions nomi
nals). Així, una definició com: 

insult m. Acció i efecte d'insultar; (...) 

trasllada a la categoria verbal la descripció del significat lèxic del definit, i se serveix 
d'elements genèrics per donar raó del seu significat morfosintàctic. EI resultat és, doncs, 
una definició de tipus semocomponencial. 

Molt més correntment, però, aquesta mena de definicions estan motivades des del 
punt de vista de l'estructura morfològica del definit, en el qual cas podem parlar amb 
més propietat de definicions morfosemàntiques. Per ex.: 

maldiença/ Acció de maldir; qualitat de maldient. 
dramatització/ Acció de dramatitzar; l'efecte. 
esclavatge m. Estat d'esclau. 
consultado/ Acció i efecte de consultar, consulta. 
govemament m. Acció i efecte de governar, l'exercici del govern. 

(20) Val la pena assenyalar 
que les relacions circulars entre 
aquest conjunt d'elements de me-
tallengua són força freqüents: 

fet m. Acció de fer alguna 
cosa; allò que hom ha fet, 

acció/ Manifestació d'una 
força, manera d'obrar d'una cau
sa, acompliment d'una funció. [...) 

efecte m. Resultat de l'acció 
d'una causa. 

resultat m. Allò que resulta. 
estat m. Manera d'ésser, de 

trobar-se, en un moment donat, 
algú o alguna cosa. 

(21) La gran majoria dels 
diccionaris de la llengua bastits 
segons els principis de la lexico
grafia tradicional no manifesten 
que caigui considerar aquestes 
unitats com a especials des del 
punt de vista de !a descripció del 
significat. 
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(22) Grup, en contra del 
que es pugui pensar en la llengua 
usual, té un sentit gairebé exclu
sivament tècnic al diccionari de 
Fabra, i es refereix quasi sempre 
exclusivament a classificacions 
botàniques i zoològiques. En 
comptadíssimes ocasions (cf. per 
exemple s.v. diftong, incís) po
dríem dir que grup s'utilitza sense 
tenir en compte aquest sentit. 

incubació/ Acció de covar o incubar; l'efecte. 
albinisme m. Estat del qui és albí, qualitat d'albí. 
combustibilitat/ Qualitat de combustible. 
entonament m. Estat o qualitat del qui és entonat. 

Sovint algunes definicions nominals de naturalesa semocomponencial es basen 
en relacions semàntiques del tipus part-tot i de la seva inversa. Són les que podríem 
agrupar sota el denominador més o menys imprecís de definicions meronímiques. 
Aquesta relació semàntica (cf. Cruse, 1986) és difícil de caracteritzar des del punt de 
vista estrictament lingüístic i és una de les més interferides per l'univers de referències 
extralinguistiques. Cal fer notar, a tall d'exemple, la diversitat de relacions que hi poden 
resultar compreses, com membre-grup, membre-classe i membre-col·lecció, a més de 
la canònica part-tot, que n'implica altres com peça-màquina, etc. 

Des del punt de vista lexicogràfic, aquesta relació presenta un alt índex d'aparició 
en els diccionaris tradicionals, i en especial en el DGLC, on se'n detecten molts ca
sos que poden ésser motivats (a) o no (b) per la composició morfològica del definit. 

a) capellaneria/ Conjunt de capellans; estament clerical. 
arrelam m. Conjunt d'arrels. 
cosinalla/ Conjunt de cosins. 

b) crina/ Conjunt de crins del bescoll d'un cavall. 
clima m. Conjunt de condicions atmosfèriques pròpies d'una regió, esp. en tant 
que afecten la vida animal i vegetal. 
trullada/ Conjunt d'olives que es molen d'una vegada. 

De manera semblant als descriptors genèrics acció, efecte, etc., la fórmula conjunt 
de no caracteritza semànticament el gènere o la classe del definit, sinó que introdueix 
respecte a aquest una relació de tipus elements - conjunt d'elements, on l'element és 
justament allò que més s'acosta al caracteritzador semàntic de les definicions hipero-
nímiques. Contràriament al cas anterior, però, no es produeix aquí la transcategorit-
zació de l'element semànticament caracteritzador. 

Altres fórmules que s'utilitzen en el DGLC, juntament amb conjunt per a l'expli-
citació d'aquestes relacions, són també reunió, colla, etc.22 Per ex.: 

llibreta/ Reunió de fulls de paper disposats com els d'un llibre, que serveix per 
a fer anotacions, etc. 

flota/ Reunió de persones que van plegades. [...Jl Una nota de bolets, grup de 
bolets units per llur base que viuen al peu dels arbres o rabasses mortes. [„.]ll 
#Esp. Conjunt de naus de guerra o mercants d'un Estat, d'una companyia de 
navegació. 

prohomenia/ [...] conjunt, reunió, de prohoms. 
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nació/ Reunió d'homes, generalment de llengua comuna, que tenen institucions 
i costums anàlegs i un sentit d'homogeneïtat social i interès mutu; conjunt d'ha
bitants d'un país regit pel mateix govern. 

canilla/ Colla de gossos que cacen plegats. 

La relació inversa d'elements que formen part (intuïtivament o no) de conjunts 
d'elements també hi és present. Per ex.: 

passapunt m. Cadascun dels punts llargs sobre els quals es fan els traus, certs bro
dats, etc. 

vèrtebra/ Cadascun dels ossos que componen la columna vertebral o espinada. 

fibra/ Cadascun dels elements filiformes que entren en la composició dels teixits 
orgànics o presenten en llur textura certs minerals. [...] 

corassot m. Cadascun dels tanys drets que treu un arbre esporgat. 
comensal m. i f. Cadascun dels qui mengen plegats a taula. 
capfoguer m. Cadascun dels ferros o pedres que sostenen els tions en una llar de 

foc. 

. Els verbs 

El verb és la categoria gramatical que presenta una varietat més rica de compor
taments funcionals: ultra el caràcter verbal, el verb es pot caracteritzar pels trets de 
transitiyitat, intransitivitat, impersonalitat. La definició semocomponencial dels verbs 
prendrà una o altra forma depenent d'aquests trets, fins al punt que a vegades recorre 
a un descriptor que no és sinó un auxiliar sintàctic de transitivitat (com és el cas del 
fer causatiu): 

encarcanyar v. tr, Fer empassar a algú (una beguda). [...] 

Aquest auxiliar de transitivitat pot arribar a constituir tota la informació nova d'una 
definició anafórica: 

bullir [....] !ITr. Fer bullir. [...] 

L'ús del descriptor causatiu en les definicions d'accepcions transitives contrasta 
amb l'ús del descriptor de canvi esdevenir (o tornarse) de moltes definicions d'accep
cions intransitives (pronominals o no): 

atorrentar-se v. pron. Esdevenir torrent. 
doblar [...] II Intr. Esdevenir doble. [...] 
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(23) Observem el paral·le
lisme amb aquests casos quan es 
posen en contacte accepcions 
d'un tipus i d'un altre: 

aflonjar v. tr. Fer tornar 
flonjo. ¡I Pron, Tornar-se flonjo. 

agrir v. tr. Fer tornar agre, 
[...] I Pron. Esdevenir agre. [...] 

emperesosir v. tr. Fer esde
venir peresós. I Pron. Esdevenir 
peresós. 

enrogir v. tr. Fer tornar roig. 
! Pron. Esdevenir roig. 

adequar v. tr. Fer adequat. 
I Pron. Esdevenir adequat. 

alentir v. tr. Fer més lent. 
[...] I Pron. Esdevenir més lent. 

etc. 

En la definició de verbs adjectivals (se. formats a partir d'un radical adjectiu) transi-
tius es poden combinar aquests dos descriptors o bé aparèixer el descriptor factitiu 
fer. 

entebeir v. tr. Fer esdevenir tebi. [...] 
sanejar v. tr. Fer sa; [...].23 

En general, en aquest tipus de definicions es fa la descomposició semàntica del 
definit recorrent al que anomenem descriptors semosintàctics, això és, que apareixen 
en funció del comportament gramatical que es vol descriure, i que es poden agrupar 
en dues llistes diferents, observant quins s'utilitzen en les accepcions transitives i quins 
en les intransitives. En les definicions d'accepcions transitives tindrem descriptors 
de la mena de fer (auxiliar) + INF; donar, imprimir, efectuar, comunicar, treure, lle
var, eliminar; causar; convertir; sotmetre, posar; tenir, deixar, etc., i en les definicions 
d'accepcions intransitives descriptors comprendre, agafar, adquirir, rebre;perdre, 
contreure, sofrir; esdevenir, tornar-se; estar, ésser, tenir, restar, etc. El recurs a una 
mena o altra de descriptor semosintàctic és força sistemàtic (sempre amb variacions) 
en el DGLC: 

dutxar v. tr. Donar una dutxa. I Pron. Prendre una dutxa. 
acomiadar v. tr. Donar comiat. I Pron. Prendre comiat. 
engandulir v. tr. Donar peresa. í Pron. Agafar peresa, 
etc. 

Quan el definit és morfològicament derivat pot aparèixer la definició morfosemàn-
tica, la qual només és viable en aquells casos que el significat del lexema que es vol 
descriure és resultat directe de la suma del significat dels morfemes components. Per 
ex.: 

retastar v. tr. Tornar a tastar. 

on el segment «tastar» de la definició no és sinó el radical del definit, i el segment 
«Tornar a» de la definició proporciona una equivalència semàntica del morfema deri
vatiu re- del definit. 

En un nivell de classificació més secundari trobem, encara dintre de les definicions 
semocomponencials, les definicions dites conjuncionals (les quals consten de més d'un 
descriptor annexais mitjançant una conjunció í que descriuen dos processos diferents 
que formen el concepte definit). Per ex.: 

borrufar v. intr. Nevar i fer vent a la vegada. 
arrupir-se v. pron. Contreure i estrènyer els músculs del cos. [...]. 
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3. Els adjectius 

Les definicions bàsiques d'aquest grup són les que consten del que podríem ano
menar una «fórmula definidora» seguida d'un complement. Aquesta fórmula té la fun
ció d'expressar la relació que hi ha entre el mot definit i el complement que la segueix 
(que acostuma a ser el mot del qual deriva P adjectiu o un sinònim), de la mateixa ma
nera que ho fan el relatiu i la preposició en les definicions de relatiu i preposicionals. 
Les definicions d'adjectiu substancials, doncs, quan no són sintètiques acostumen a 
no ser gaire més que definicions relacionals introduïdes per un adjectiu. Vegem-ne 
uns quants exemples: 

bacil·lar adj. [...] li Pertanyent o semblant als bacils; causat per la presència de 
bacils. 

baromètric -a adj. Relatiu o pertanyent al baròmetre, indicat pel baròmetre. 
basàltic -a adj. Format de basalt, relatiu o pertanyent al basalt. 
baleàric -a adj. Pertanyent a les illes Balears o a llurs habitants. 
baralladís -issa adj. Amic de baralles, propens a barallar-se. 
barbos -osa adj. Ple de barbes. 
barrejadís -issa adj. Fàcil de barrejar. 

Hi ha un grup de fórmules definidores que compleixen especialment bé la funció 
relacional de què acabem de parlar; són les que comencen per «pertanyent», «relatiu», 
«pertanyent o relatiu», «relatiu o pertanyent», «pertanyent o referent» i altres fórmules 
semblants, que formen un grup molt important dins les definicions d'adjectius. Per 
ex.: 

babilònic -a adj. Pertanyent o relatiu a Babilonia. 
bacanal adj. Pertanyent al déu Bacus. 
bacil·lar adj. Pertanyent o semblant als bacils; [...] 
bacterial adj. Relatiu o pertanyent a les bactèries; [...] 
balener -a adj. Relatiu a la balena. 

Aquest grup de fórmules definidores, totes diferents però amb el mateix significat, 
en realitat no té altra funció que la d'indicar una relació entre l'adjectiu i el seu primitiu. 
Si observem la definició de balener -a, ens adonem que F únic que indica aquesta defi
nició és que el mot definit és un adjectiu derivat de «balena». 

Altres fórmules definidores tenen un grau més alt de contingut semàntic, com hem 
pogut veure amb els exemples anteriors, les quals solen respondre a Fexplicitacíó del 
significat de determinats sufixos (vegeu, més amunt, s.v, basàltic); i, en aquests ca-
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sos, s'observa que determinats sufixos i determinades formules definidores acostu
men a anar lligats. 

VICTÒRIA ALSINA I KEITH, 

LLUÍS M. SOL I SALVADÓ, JOAN SOLER I Bou 

Institut d'Estudis Catalans 
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