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La publicació del Diccionari de gramati- 
ca generativo-transformacional de Joan- 
Manuel Ballesta omple un buit en el pano- 
rama de diccionaris tecnics en llengua 
catalana. El llibre esta prologat per la Dra. 
Gemma Rigau i l'encapcala una breu in- 
troducció de I'autor on es delimiten els 
objectius de l'obra i els cnteris de tipus 
ortografic i d'adaptació que s'han se- 
guit. 

Els objectius són ofenr als estudiosos de 
la gramatica generativa que escnuen en 
catala una terminologia consistent, propo- 
sar una traducció única dels termes angle- 
sos (llengua en la qual amba practica- 
ment tota la bibliografia) i definir unes 
bases sobre les quals es puguin fer altres 
ada tacions en el futur. El diccionari és 
mo& més que un recull terminolbgic dels 
dos camps majors de la disciplina -fono- 
logia i sintaxi-, ja que a les definicions de 
molts conce tes s'inclouen I'autor o els 
autors que e{ han proponat i la referencia 
de l'obra en la qual un terme és definit 
per primera vegada. A més d'assolir el 
rigor científic, el Diccionari és una obra 
molt didactica per ue I'autor ens ofereix 
una evolució cronabgica del terme quan 
pertoca. 

Les remodelacions successives a les 
quals ha estat sotmesa la gramatica gene- 
rativa des dels seus inicis (fa aproximada- 
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ment uns trenta-cinc anys), juntament 
amb la reformulació i la reelaboració 
conceptual que aquests canvis comporten 
fan que la utilització d'alguns termes ha i P provocat confusions, fins i tot entre e s 
especialistes. Per aquesta raó, la tasca 
d'elaboració d'aquest Diccionari repre- 
senta un esforc molt notable -i reeixit- 
del qual ja ens estem aprofitant i ens apro- 
fitarem molts. 

Entre els molts encerts terminologics 
de l'obra. ens ha agradat es~ecialment 
l'entrada 'ctrasllat ahb  arro&egament», 
per ue copsa molt millor que el terme 
ang?es original -pied piping- I'efecte del 
fenomen que identifica (es tracta del feno- 
men en el qual un element d'un sintagma 
nominal complex es trasllada i arrossega 
els constituents que en depenen). També 
ens han semblat encertats alguns neolo- 
gismes formals o semantics que es propo- 
sen, com són «legitimar», «encebar» o asa- 
gnar». L'autor ha estat coherent amb el 
seu objectiu d'assolir la unitat terminolo- 
gica en adoptar termes que els lingüistes 
ja feien servir calcant-los de l'oeginal an- 
gles, com és el cas de .mapar» I «crosso- 
ver», per posar-ne un pare11 d'exemples. 
Ens ha sorpres, en canvi, I'entrada «pista 
d'aterratge~ com a traducció de landing 
site. En el nostre arer, hauria estat més 
escaient aposició $aterratgen. De tota ma- 



nera, i corn que del que es tracta, tant en 
lingüística corn en qualsevol ciencia, és 
que tots els que la practiquen identifiquin 
els conceptes o els fenomens, els termes 
concrets que eis anomenen tenen una im- 
portancia relativa. Per tant, acceptem sen- 
se cap inconvenient la proposta «pista d'a- 
terratgen ue se'ns ofereix al Diccionari. 

Quant ales definicions, hem de dir que 
la majoria són concises i explícites. En 
algun cas, pero, podrien haver estat una 
mica més precises. Se'ns diu, er exem- 
ple, que les o eracions de xcosu%indexars 
i ~cosuperin a exar» expresen la relació 
existent entre dos elements ue porten el 
mateix subíndex o supennzex, pero no 
s'especifica quin tipus de relació té un 
element amb l'altre en cada cas. La defini- 
ció de les entrades «su enndex~ i «subín- 
dexn tampoc no ens %o aclareix gaire. 
També, pel que fa a les definicions, ens ha 
semblat detectar un pare11 d'errors. Un 
l'hem trobat en la definició de I'operació 
aelevació de quantificador» (i també en la 
de l'entrada .quantificador»), en la qual 
s'especifica que els quantificadors es des- 
placen a la posició COMP. Contra el que 
ens diu I'autor, generalment s'ha assumit 
que aquests elements s'adjunten bé al 
constituent FLEX, bé al SV. L'altre error 
és en la definició eposició tematican: «Po- 

sició a la qual s'assigna un pa er 8, nor- 
malment a la FL» -el subratlrat és nos- 
tre-. Hauria de dir «...normalment a 
IIEP». 

En el recull hi hem trobat a faltar la 
definició del «Teorema del PRO» i la defi- 
nició de la restricció a la qual són sotme- 
sos els anomenats spronoms fortsn en les 
Ilengües que apliquen el parametre de 
subiecte nul: I'Overt Pronoun Constraint. 
qué traduinem corn a «Restricció del pro: 
nom (fonolopicament~ es~ecificatm. Tam- 
bé ens agrad;ria haver-hitrobat el terme 
dnterpretació distintiva. aplicada als ele- 
ments pronominals. 

Voldnem deixar ben clar ue la nostra 
crítica no resta ni un Dunt 3 s  merits del 
Diccionari, obra que récomanem amb en- 
tusiasme a tot aauell aui treballa a aualse- 
vol nivel1 d1espekialitzkió en la grahatica 
generativo-transformacional. Esperem 
que en les successives edicions es puguin 
introduir termes i conceptes nous que 
han apare ut a partir del 1986, corn ara 
els de CRektivitat minimalitzadan -Relati- 
vized Minimality- i ~Categoria funcional». 

Aquesta obra és una contribució impor- 
tant a la recerca lin üística i a la termino- 
logia cientifica cadana. 

Joan MASCARÓ i Joaquim RAFEL, Diccionati cata& invers amb infonnació mor$o&gica. 
Barcelona, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1990. 1446 ps. 

Els diccionaris inversos es caracteritzen 
principalment pel fet d'ordenar els mots 
alfabeticament de la A a la Z pero llegint 
cada mot de dreta a esquema, en lloc de 
fer-ho d'esquerra a dreta. Així, el mot 
«poma» apareixera abans del mot «ubre., 
perque l'última lletra del primer és una a, 
mentre que I'última lletra del segon és 
una e. Aquests diccionaris són especial- 
ment útils quan ens interesa tenir infor- 
mació sobre la part final de mot. Per una 
banda, interessen el fonoleg, que, 
exempie, necesita saber ue pasa a m l h  
/f/ final quan es troba en Beterminats con- 
textos; també interessen el morfoleg, que 
vol saber, per exemple, quines restric- 
cions de selecció té (a quin tipus d'arrels 
es pot afixar) el sufix /úm/ (que trobem a 
agreixumn o xtendmmn). Es molt corrent, 
doncs, que aquests diccionaris no contin- 
guin cap més informació, a part els mots 
mateixos. Un diccionari invers no és el 
mateix que un diccionari de la rima, corn 

el de Ferrer Pastor,' ja que en aquests 
últims I'ordenació es fa llegint d'esquerra 
a dreta, corn en els diccionaris més cor- 
rents, pero s'hi ignora, pel que fa a I'orde- 
nació, tota la informació que precedeix la 
vocal accentuada. Actualment es poden 
trobar dos diccionaris inversos del catala. 
Un d'ells, el de Massó, Subirats i Vasse~x,~ 
ja va ser comentat (i criticat durament) en 
aquesta re~is ta .~  Aquesta ressenya, doncs 
se centra en l'altre, el de Mascaró i ~ a f e l . ~ '  

El diccionari catala invers de Joan Mas- 
caró i Joaquim Rafe1 (des d'ara DCI) es va 
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