PRESENTACIO

La fraseología, que havia suscitat al llarg de la historia un interés ben notable en
el camp deis interessos filológics, va esdevenir, en el marc de la lingüística moderna, una mena de parenta pobra sense un lloc ben definit en la sistemática deis estudis
lingüístics. O gairebé aixó, si exceptuem algunes recerques valuoses pero sovint ai'llades. Durant els darrers anys, tanmateix, ha reviscolat l'interés deis lingüistes per aquesta
área d'investigado que demana un estatut epistemológic propi. Ultra el valor documental i descriptiu de molts reculls fraseológics, Fanálisi del discurs i la lingüística
aplicada a l'ensenyament, a la traducció o a la tecnología lexicográfica han palesat
la importancia indefugible d'aquest objecte d'estudi tan difús de contorns. En el marc
de la lingüística espanyola, alguns treballs de Zuluaga, Carneado Moré, Tristá, López
García, Ruiz Gurillo i altres s'han fet ressó d'aquest atractiu renovellat. D'altra banda, la lingüística cognitiva -particularment peí que fa a les investigacions sobre la
metaforització, les construccions gramaticals i els processos de gramaticalització- ens
forneix avui un marc teóric ben suggestiu per al tractament d'alguns problemes de la
fraseología.
Aquest monográfic ha estat compost amb el desig de contribuir a posar al día els
estudis sobre fraseología catalana, amb aportacions que provenen de camps teórics i
d'interessos práctics forca diversos, pero amb una atenció especial a la problemática
relacionada amb la teoritzacíó cognitivista, amb les aplicacions de la lingüística i amb
la tipología discursiva.
Els primers articles, de carácter mes teóric, parteixen principalment deis pressupósits cognitivistes: el que encapcala el número, «De la fraseología a la lingüística
aplicada», presenta una panorámica de l'objecte d'estudi; el segon, de Joseph Hilferty,
ofereix una visió sintética deis conceptes de metáfora i metonimia en relació ais estudis
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fraseológics; el tercer és una traducció de l'anglés, feta per María Josep Cuenca, d'un
article, inédit a hores d'ara, de Dirk Geeraerts: «Specialization and reinterpretation
in idioms».
Un altre grup de treballs combina la teorització amb descripcions d'unitats fraseológiques del cátala: aquest és el cas de la reflexió de María Josep Cuenca i Josep
María Castellá sobre les preguntes confirmatóries, de l'estudi Manuel Pérez Saldanya
i Vicent Salvador sobre la fraseología de V encara, i, en bona mesura, del de Josefa
Berenguer sobre alguns marcadors discursius en un corpus bilingüe catalá-espanyol.
Aquest darrer text, pero, no es vincula directament a les propostes cognitivistes i, tot
centrant-se en un corpus de narracions conversacionals, ja s'insereix en el marc deis
plantejaments de la tipología discursiva o genérica, que predominará en el bloc següent.
D'aquesta manera, els articles d'Adolf Piquer, Lluís Meseguer/Joan Garíi Albert
Chillón tracten la fraseología en relació, respectivament, amb la novel-la, el subgénere
costumista i el periodisme. S'insereixen plenament en l'área de l'análisi del discurs
o, si es vol, de la lingüística aplicada ais generes literaris i paraliteraris.
En el darrer grup predomina la perspectiva lexicográfica. El text de María Conca
i Josep Guia, centrat en la producció paremiológica, constitueix una indagado histórica,
en un ámbit de preocupacions sociolingüístiques, sobre molts proverbis considerats
avui castellans, malgrat el seu probable origen cátala. L'article de Károly Morvay és
una reflexió sobre un camp d'aplicació ben concret: el de la lexicografía catalana i el
de la consideració deis fraseologismes en diversos diccionaris monolingües i, sobretot, bilingües. Finalment, el treball de Josep Vicenc Calatayud i Xavier Lluna ofereix
una síntesi documental de la producció lexicográfica catalana en relació amb les qüestions fraseológiques.
Com hem dit, el propósit d'aquest número monográfic és posar a l'abast deis estudiosos una serie de materials -teórics, descriptius, metodológics i documentáis- que
serveixin de referencia per ais futurs estudis que la problemática de la fraseología catalana reclama, en una área de la ciencia del llenguatge que avui es troba en procés de
reactivació.
VICENT SALVADOR

Valencia, estiu de 1994
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