
bem que si augmentem la quantitat 
d'individus participants (com ara x, 
y, z ) ,  el joc dels parlants i interlocutors 
es complica notablement. Si continua- 
vem augmentant, veuríem que hauríem 
de preveure un nivel1 de formalitat en 
quS s'assignessin els torns de parau- 
la. Es clar que la conversa espontania 
entre pocs individus assegura que els 
torns siguin efectius sense haver de 
recórrer a una altra unitat superior. 
De la mateixa manera que observem 
diferencies entre el caminar d'una co- 
lla d'amics i una mama militar (en 
el sentit que en el primer cas les tra- 
jectories poden entrecreuar-se sense 
arribar a xocar), els torns de paraula 
s'entrecreuen ací sense arribar a so- 
breposar-se. 

Si aixo ocorria, automaticament es 
posarien en marxa mecanismes regu- 
lador~. A hores d'ara ja podem definir 
el que són malfuncionaments del siste- 
ma. N'hi ha alguns de bhsics: en un 
cas, com hem suggerit, x i y parlen 
alhora. En l'altre cas «escolten alhoras 
-diríem que resten muts, per abskn- 
cia. El silenci sol sancionar-se en la 
llengua c~~loquial  arnb alguna frase 
ad hoc, que de passada l'interromp, 
o senzillament es trenca, introduint 
nous temes. En tot cas, per definició, 
alterna arnb la conversa normal. L'al- 
tra situació enutjosa, complementaria, 
la de parlar alhora, s'evita també mit- 
jancant algun recurs, alguna mena de 
cortesia. Hi ha dues anormalitats més 
-que són casos marcats-, també com- 
plementaries: parlar sol i escoltar el 
silenci. Es clar que no corresponen 
a l'estructura general, i la psiquiatria 

precisament ek  estudia, doncs, en el 
seu context més natural. 

Hi ha bastants més coses que cons- 
titueixen expansions de l'esquema ge- 
neral. Podem aturar-nos ací. Aracil v a  
confegir aquest disseny arnb algunec 
analogies importants; el motor d'explo- 
sió, les fases de la lluna, les marees i 
els camps magnetics funcionen arnb al- 
ternances semblants. Notem que algu- 
nes d'aquestes analogies són físiques i 
d'altres mecaniques. L'avantatge de i'es- 
quema que Aracil va proposar és que 
resulta suficientment explicatiu i sen- 
zill. Es clar que recull també tot allb 
implicat en la comunicació telefonica, 
arnb un grau més de complexitat que 
la metafora del fil conductor (emissor- 
receptor) de Jakobson. Fa algunes pre- 
visions en el terreny de la comunica- 
ció ordinaria, que és el que buschvem, 
i és un model més «ecologic» perque 
fa de la relació també el tema d'estudi. 

Hem suggerit algunes línies de tre- 
ball, en el marc d'una investigaciá 
complexa i oberta encara, per defini- 
ció. Creiem que l'estudi del catala col- 
loquial hauria de tenir en compte 
aquesta interpretació uinteractiva~ i in- 
tegrar nocions pertinents que ajudessin 
a definir l'ambit de les situacions or- 
dinaries. Els conceptes i les analisis 
provindrien de la sociologia de la vida 
quotidiana. S'haurien d'inventar models 
per relligar arnb casos practics, arnb 
més o menys ajut de tecniques i d'ima- 
ginació. Lbgicament, aquests models no 
haurien d'amagar les complicacions ha- 
bitual~ que tots sabem reconeixer en 
el discurs. 

Novetats lexicogrifiques, per Joan Mascaró 

Un diccionari invers no és res rnés 
que un diccionari en el qual els mots 
apareixen ordenats alfabkticament de 
dreta a esquerra. Es a dir, primer apa- 
reixen tots els acabats en a, després 
els acabats en b, etc.; dins dels acabats 
en a, els acabats en bu apareixeran 
abans dels acabats en ca, etc. Els dic- 
cionaris inversos serveixen especial- 
ment per a aquells treballs per als 

quals convé tenir agrupats els mots 
que comparteixen certes terminacions. 
Acaba d'apareixer la primera obra d'a- 
questa mena en catala.' 

Heus aquí les característiques gene- 
r a l ~  de l'obra: parteix del Diccionari 
general de P. Fabra i conté els mots 

1. M. L. M ~ s s b ,  C. SUBIRATS i P. VAISSEUX, Dic- 
cionari invers de la llengua catalana (Bellaterra, 
UAB-LADL, 1986). 
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d'aquest diccionari, incloses les formes clar. Molts adjectius no tenen indicada: 
femenines dels elements nominals; no la forma femenina per error evident 
conté informació de categoria morfo- (pel-llarg, iracund, laminador, etc.); a 
lbgica ni definicions, i els homografs epentinador adj. i m. i f.. Que pentina. 
(com sol subst. i sol adj.) tenen una Mdquina pentinadora o simpl. pentina- 
sola entrada. dora ... » l'error és encara més evident 

Com que els autors diuen que agrai- a causa de l'exemple. Tots aquests er- 
ran dotes les remarques i esmenes que rors són reproduits a l'obra que co- 
puguin contribuir a perfeccionar-lo» i menten~. 
que tenen la intenció d'utilitzar els Als errors no corregits de l'original 
materials per a un diccionari sintactic, s'afegeixen els que resulten de l'en- 
i com que a més a més en l'actualitat trada de dades. Si bé aquests errors 
hi ha almenys set projectes, a les uni- no ~ Ó i l  mai totalment evitables, en una 
versitats catalanes, a l'IEC i a la in- obra lexicogrhfica no poden passar 
dústria privada que tenen el Diccionari d'uns certs límits. Examinant un 5 % 
general en suport magnetic, ens sem- aleatori del diccionari invers n'he tro- 
bla que alguns comentaris generals a bat 17 (que no vol dir que no n'hi 
aquest llibre poden ser d'utilitat. hagi d'altres). Aixb dóna un total pro- 

Si bé el tractament automatic ( ~ 0 ~ -  blable de 340 errors, que, tot i comptar 
denació inversa) sembla, pel que hem amb la variació que Pot suposar la 
pogut veure, correcte, hi ha molts pro- representativitat de la mostra, 6s una 
blemes en l'entrada de dades, tant de xifra ~ x c e s s ~ ~ a ~ e n t  alta. Heus aquí al- 
concepció com d'execució. Per comen- gumS casos: garnea (fem. de garneu), 
car, la tria del Diccionari general en- ~obrebó, barbaclós, claviorga, centriped, 
front d'altres opcions, justificada pels estrentía; no apareixen posit, lai, in- 
autors, és del tot lícita, evidentment. fanticidi, Ve, joc, 2lengua d'oc (ni d'oc), 
El que sí que ens sembla in~prescin- foie (ni foie), etc. 
dible és que es doni la referencia de Segons el proleg «els llatinismes com 
I'obra lexicogrhfica -o de les obres- Per exemple ad hoc, ad libiturn, o de- 
que han servit de base, cosa que no es Iirium tremens [s'han entrat] en la for- 
fa: no es diu quina edició del Diccio- ma completa»; pero no apareixen vade 
nari general s'ha fet servir. Examinant retro, sui generis, a priori, a posteriovi, 
les diverses edicions hem pogut de- in extenso, in extremis. 
duir que ha estat utilitzada la quarta També resulta imprescindible en tre- 
edició (1966) o bé la cinquena (1968). balls d'aquesta mena una anhlisi ni 
Per que s'ha partit &una edició feta que sigui superficial de la font. El 
fa una vintena d'anys? Si no hi ha Diccionari general, quan dóna alhora 
raons que ho justifiquin, sembla que singular i plural (per exemple pare - 
el que és d'elecció 6s utilitzar l'iiltima pares), entra el singular i dóna dins el: 
edició, que conté no només addicions, tos de l'article l'accepció plural. Pero 
sinó també correccions d'errors i su- en alguns casos es fa al revés; per 
pressions bastant nombroses. aixb el lector que busqui al diccionari 

No cal aprofundir massa en teoria invers els mots acabats en el1 no hi 
d'errors per veure que, si no es corre- trobara estranyament ocell, entrat s.v. 
geixen les errades, sempre inevitables, ocells al Diccionari general; els casos 
de la font, a aquestes s'hi afegiran les com aquest són nombrosos. 
que resulten del tractament. D'aquesta L'obra va precedida d'una introduc- 
manera en obres derivatives successi- ció de dues pagines en la qual es des- 
ves l'increment d'errors ha de passar criu breument el diccionari i es jus- 
necessariament dels Iímits tolerables. tifiquen algunes de les decisions que 
Una illustració: en les diverses edi- han pres els autors. Massó, Subirats 
cions del Diccionari general a sota de i Vaisseux hi fan alguna afirmacio sor- 
«a ultranca», apareix aultrancat -ada prenent, com la següent: «la compa- 
adj. Ultrancern. Un error tipografic ració deIs adjectius masculins i feme- 
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nins perinet d'extreure automaticament 
aquesta categoria, el mateix passa amb 
els adverbis, etc.» Un programa pot 
.extreure, evidentment, de forma auto- 
matica parelles d'adjectius corn gris - 
,grisa, porc - porca, pansit - pansida, 
ple - plena, nou - nova, pobre - pobra, 
pero igualment extraura les parelles de 
substantius corn gos - gossa, etc., i pa- 
selles de mots no relacionats corn cas - 
casa, arc - arca, dit - dita, to - tona, 

pro2 - prova, sobre - sobra. Com s'ex- 
treuen els adjectius invariables? Tots 
els adverbis acaben en -ment? 

Tots aquests inconvenients són facil- 
ment corregibles. Esperem que aques- 
tes indicacions contribueixin a millorar 
obres corn aquesta i que siguin tingu- 
des en compte en projectes similars. 
Com en d'altres casos, haurem d'espe- 
rar una segona edició d'aquest diccio- 
nari per tenir una eina realment fiable. 

Publicacions sobre la Franja de Ponent (1983-1985), per Ramon Sistac 

A ningú no se li escapa que les co- 
marques de llengua catalana i adminis- 
tració aragonesa han gaudit en els 
darrers anys -especialment en els dar- 
rers mesos- d'una certa actualitat in- 
formativa que contrasta amb la desco- 
neixenca i la desídia amb que la prem- 
sa catalana (Ilegíu de Barcelona) ha 
obsequiat diirant anys i panys allo que 
ara coneixem corn la Franja de Po- 
nent.' 

Els ciutadans del Principat i, per ex- 
tensió, dels Paisos Catalans ja co- 
neixien les figues de Fraga, el panta 
&Escales i la beca sud del túnel de 
Viella; potser algun iniciat hi afegiria 
els Ports de Beseit, el castell de Me- 
quinensa i l'anarquisme del Campell, 
pero ben segur que la immensa majo- 
ria dels catalans ignoraven fins fa poc 
(i «ignorar» no se'm fa exactament si- 
nbnim de «desconeixer») la catalanitat 
cultural de la Codonyera, Maella o Al- 
belda. Potser l'únic dubte es produia 
a I'hora d'omplir els mots encreuats i 
plantejar-se si Fraga és de la província 
d e  Lleida o d'Osca. 

Si aquesta actitud generalitzada ha 
canviat és difícil de constatar, pero 
sens dubte ara totbom posseeix més 
elements de judici. Hi ha-diversos fac- 
tors que ho poden explicar, i una breu 
visió historica ens ajudara a enten- 
are-ho. 

1. Dbviament, no cal entrar en discussió sobre 
l'oportunitat o no d'aquesta expressió, ja popu- 
laritzada. 

Sembla que foren els filolegs els pri- 
mers a interesar-s'hi. L'estudi de les 
fronteres del catala porta diversos eru- 
dits europeus a terres de la Franja du- 
rant la primera decada del present se- 
gle, tal corn es manifesta durant les 
sessions del Primer Congrés Internacio- 
nal de la Llengua Catalana (1906). Pos- 
teriorment, i fins fa prhcticament quin- 
ze anys, científics de tota mena, pero 
principalment dialectblegs, han conti- 
nuat investigant en aquesta zona. No 
fou fins als anys setanta que comen- 
caren a eixir al carrer diversos treballs 
i articles de tal1 periodístic: escrits 
per viatgers encurjosits, que donaven 
notícia al gran públic del Principat 
de la realitat de la Franja de Ponent, 
expressió encunyada pocs anys des- 
prés (no oblidem l'especial desinteres 
que ha mostrat fins als nostres dies 
el conjunt dels catalans per l'especifi- 
citat ponentinallleidatana). 

D'alguna manera s'hi va anar creant 
un caliu, Que esdevinmé obertament 
polemica a ies publicac~ons peribdiques 
catalanes i aragoneses (fins i tot trans- 
cendí en alguna revista d'ambit esta- 
tal) a partir del 1975, coincidint amb 
una conjuntura que tothom recordara. 
Es l'epoca del naixement dels Gmps 

2 .  Josep VALVERDU, L'Aragó catald i la seva 
conscitncia lingüística, aserra d 'Or~ (juny de 
1970); i també Viatge entorn de Lleida (Barcelona 
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