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article 50.6 de
l’Estatut de Cata-
lunya diu que

«els poders públics han de
garantir l’ús de la llengua
de signes catalana [LSC] i
les condicions que perme-
tin d’assolir la igualtat de
les persones amb sordesa
que optin per aquesta llen-
gua, que ha d’ésser objecte
d’ensenyament, protecció
i respecte». Poc temps des-
prés d’aprovar-se l’Estatut,
l’escriptor i historiador Ra-
mon Ferrerons ja tenia es-
crit el Primer diccionari ge-
neral i etimològic de la llen-
gua de signes catalana. Hi
havia dedicat més d’un
lustre de recerca pacient,
immergit en el món de les
persones sordes de Catalu-
nya i recorrent també a in-
formants experts de la
llengua de signes.

La casualitat gairebé ha-
via fet coincidir el reconei-
xement legislatiu i el final
de la redacció de l’obra. Jordi Romaguera i
Josep Espar i Ticó en van escriure el pòrtic el
juliol del 2007 i la Dra. Maria del Pilar Fer-
nández Viader, la presentació, l’octubre del
mateix any. Però els dos volums del diccio-
nari han trigat més de quatre anys a publi-
car-se! Ferrerons envia una salutació afec-
tuosa, a «Justificació i agraïments», a totes
aquelles persones que l’han ajudat a «su-
portar un viacrucis absolutament inútil per
grans editorials, corporacions culturals pri-
vades i departaments i organismes de l’Ad-
ministració». Finalment l’edició ha tirat
endavant gràcies a Documenta Universita-
ria, amb el suport de l’empresa CManicH, i
gràcies, per descomptat, a la bona campa-
nya que va iniciar l’autor en pro de la publi-
cació.

L’obra complementa amb molt d’encert
els reculls diversos sobre la llengua de sig-
nes catalana, partint d’una perspectiva se-
màntica, la de la definició lèxica, i alhora
d’una perspectiva innovadora, sense tradi-
ció en les llengües de signes: la de la relació
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Signes de la llengua de signes
Ramon Ferrerons ha completat una feina titànica aconseguint publicar els dos volums del
«Primer diccionari general i etimològic de la llengua de signes catalana»

existent entre la forma i el
sentit del signe (l’autor
prefereix dir-ne senya), és a
dir, l’etimologia. És el pri-
mer diccionari descriptiu,
no pas normatiu, organit-
zat en dos o més blocs i
amb inclusió, quan convé,
de la transcripció figurati-
vosimbòlica de la senya. La
informació etimològica
s’acompanya a vegades
d’alguna precisió sobre
l’execució o l’ús de la senya
(la senya badall és homò-
grafa de bocabadat, «de la
qual es distingeix només
per la lentificació del mo-
viment»), sobre la defini-
ció d’algun significat (la se-
nya capità serveix també
per a conyac o brandi) o so-
bre alguna explicació his-
tòrica (la senya encants, per
exemple, conté un apunt
històric sobre els encants
de roba de Barcelona).
Ferrerons l’encerta presen-
tant el diccionari amb una
introducció completa que

aclareix els tipus de senyes (icòniques, indi-
ciàries i simbòliques) i que defineix alguns
termes especialitzats (garguirot, gest emble-
màtic, supinació, transliteració...). També hi
ha el dibuix d’una mà, amb la nomenclatu-
ra corresponent per a les vores de la mà, els
dits i les articulacions. Per entendre la senya
que acompanya les paraules del diccionari,
és bàsic llegir-se o conèixer el promptuari
de signoescriptura, de Stephen i Dianne
Parkhurst, també inclòs a la introducció:
cal saber com es representa l’expressió fa-
cial, els moviments del cap, de les espatlles i
l’anatomia de les configuracions en gene-
ral.

El Primer diccionari general i etimològic...
interessarà no tan sols els integrants de la
comunitat sorda catalana i els seus fami-
liars i amics, sinó també els estudiosos en
general, els intèrprets i els guies intèrprets,
així com els docents que ensenyen LSC i els
discents que volen aprendre aquesta llen-
gua. Són 3.350 entrades de signes d’ús co-
mú i més de 4.800 accepcions.
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La informació etimològica del diccionari
mostra que els signes de la llengua de sig-
nes catalana tenen la seva pròpia història,
que evolucionen i que es relacionen entre
ells.

Nomenclatura per a les vores de la mà, els dits i les articulacions
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