
NOVETAT I 
LLENGUATGE DIMENSIONAR IDIMENSIONAMENT

És corrent, tractant de peces, 
aparells, màquines, instal·lacions, 
etcètera, emprar aquests mots 
per a referir-se a l'avaluació i 
la determinació de llurs dimen
sions. En castellà són utilitzats 
sovint el verb dimensionar i el 
substantiu dimensionado. En les 
altres llengües també són em
prats en el llenguatge tècnic, 
però no figuren a molts diccio
naris. Al Fabra no hi són inclo
sos; són mots derivables de di
mensió i cal veure si els hem 
d'acceptar o no.

Bé que tant el francès com l’ita
lià els utilitzen correntment en 
el llenguatge tècnic especialitzat, 
els diccionaris generals no els 
solen recollir. Només en algu
nes edicions molt recents hem 
pogut trobar l'adjectiu dimen- 
sionné, -e (per al francès) i di- 
mensionato, -a (per a l'italià), 
que signifiquen «proveït de di
mensions, que té les dimensions

adequades perfectament deter
minades». Aquests termes ens 
porten a acceptar en català, 
fent el paral·lelisme correspo
nent, l'adjectiu dimensionat, 
-ada, que de fet és el participi 
del verb dimensionar, el qual 
lògicament es pot admetre tam
bé. Encara ajuda més a accep
tar aquest verb (malgrat que és 
un derivat de dimensió mitjan
çant un procediment que en ge
neral no és gaire recomanable 
ni ben vist pels puristes, com 
ja fou comentat en una altra 
ocasió *) l’existència en italià 
del verb ridimensionare, que 
vol dir «reorganitzar i reestruc
turar, esp. un complex indus
trial a fi d'adequar-lo conve
nientment». En català aquest 
verb fóra redimensionar, natu
ralment. El substantiu correspo
nent és en italià ridimensiona-

* Cp. «Serra d'Or», agost de 1972.

mento, que en català hauria 
d'ésser redimensionament.

Acceptat el verb dimensionar, 
cal fixar el substantiu que es 
refereixi a l’acció i l'efecte del 
verb. L'existència de l'italià ridi- 
mensionamento, com ja hem dit, 
i l'acceptació del català redi
mensionament ens porten a ac
ceptar evidentment dimensiona
ment, malgrat el castellà dimen
sionado, car és més propi, en 
casos semblants, emprar el su
fix -ment seguint l'exemple de 
l'italià.

A partir dels termes dimensio
nar i dimensionament es poden 
formar altres mots que també 
tenen interès en el llenguatge 
tècnic. Ja hem esmentat abans 
el' cas dels dos mots en re-: 
redimensionar i redimensiona
ment. Però n’hi ha d’altres de 
possibles, com, per exemple, so- 
bredimensionar («dimensionar 
per sobre del valor mínima

ment necessari») i pre-dimensio- 
nar («dimensionar prèviament»), 
juntament amb els substantius 
corresponents, sobredimensiona- 
ment i pre-dimensionament.

Diguem finalment que aquests 
mots que comentem, que no es 
troben al Fabra ni al Moll, han 
estat recollits a la Gran Enci
clopèdia Catalana en la forma 
que proposem. Així veiem que 
dimensionar és «determinar les 
dimensions d'una màquina, d'u
na instal·lació industrial...» i 
que dimensionament també hi 
figura com «acció de dimensio
nar; l'efecte». També el verb 
sobredimensionar ha estat utilit
zat en diversos articles. Sembla, 
doncs, que són mots conve
nients i perfectament utilitza
bles en català, bé que d'un ús 
restringit i d’aplicació reserva
da més aviat al llenguatge tèc
nic especialitzat.
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