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La Universitat dels nens

A Tarragona també es detecten neologismes  P 2 La URV premia els millors investigadors   P 4 

Les darreres novetats tecnològiques en videojocs i aparells electrònics  P 5 

Roger Jardí, un estudiant de doctorat que vol arribar a la Universiada en 3.000 metres obstacles P 6 

L’agenda cultural del mes de desembre P 7
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Envieu les vostres iniciatives i suggeriments a: novesperspectives@diaridetarragona.com

Una iniciativa pionera acosta els més petits a les aules on d’aquí a uns anys forjaran el seu futur  P 2

Aquestes són algunes de les 
mascotes que van dibuixar els 
nens per representar aquest 
projecte.
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LLENGUA

PÀGINA  2

Dijous, 25 de novembre de 2010

‘Inventem’ paraules 
per enriquir-nos
Vivenda, fabada, rabieta o estrès, mots que utilitzem gairebé a diari i que, malgrat 
tot, no recull el diccionari. Benvinguts siguin: ha nascut un nou neologisme

Què és? 
 
Un neologisme és una paraula de nova incorporació a un 
idioma. Pot haver estat creada per una sola persona, o amb 
l’evolució de la llengua al llarg dels segles, la seva utilització 
dependrà de l’acceptació entre la comunitat de parlants del 
nou mot. 
Els neologismes acostumen a aparèixer per designar un nou 
objecte o concepte que abans no existia, tot i que també es creen 
noves paraules per a idees ja presents a la llengua per diversos 
motius (connotació del mot ja existent, influència d’altres 
llengües, ampliació o restricció en el camp d’aplicació...). Un 
neologisme pot provenir del manlleu d’un altre idioma o per 
creació amb els mecanismes de la pròpia llengua, sobretot amb 
la derivació o composició a partir de paraules comunes.

Exemples 
 
n Cabalgata 
n Pilaner (Camp Tgna.) 
n Tinetaire (Camp Tgna.) 
n Minitransvassament (Camp 
Tgna.) 
n Cimentera 
n Desestacionalitzar 
n Vivenda 
n Paraules amb el prefix auto 
(automarginar-se, autoincul-
par-se…) 
n Reivindicar-se 
n Friki 
n Lipdub (música) 
n E-book (informàtica) 
n A base de bé (expressió) 
n Tancar un partit (futbol, ex-
pressió) 
n Fabada 
n Habilidós 
n Ibèric 
n Jaciment arqueològic 
n La cara i la creu 
n Mà dreta/mà dura 
n Nació-estat 
n Obert (tennis, traducció de 
‘l’open’. Ex: participar en 
l’obert dels Estats Units) 
n Pa de pita 
n Pachanga 
n Quad 
n Rabieta 
n Tabacalera 
n U contra u 
n Vaca boja 
n X-trem 
n Dopatge (esport) 
n Escàner (informàtica) 
n Pizza 
n Estrès 
n Baguete

{ }
Si una cosa bona té la llengua 
és la seva capacitat de crear 
paraules noves i la facilitat 
que té després per adaptar-
se a aquest enriquiment. 
Gràcies a això, la URV (a tra-
vés de l’Equip de Recerca en 
Llengua, Estructura i Ús 
–ERLEU–) s’ha integrat a la 
xarxa de detecció de neolo-
gismes en català (NEOXOC) 
de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb la finalitat de 
trobar noves paraules empra-
des en diferents mitjans de 
comunicació escrits del 
Camp de Tarragona i Ter-

res de l’Ebre(Diari de Tar-

ragona, El Punt i La Veu de 

l’Ebre). 
Si bé és cert que el pro-

jecte de la URV es basa en 
l’estudi d’aquests tres mit-
jans, també és cert que els 
neologismes que hi aparei-
xen els ha creat algun sec-
tor de la societat que n’ha 
estès el seu ús fins al punt 
de ‘permetre’s’ el luxe de 
publicar-se en un diari. 

La joventut és un dels àm-
bits socials que participen 
en l’invent de noves parau-
les. Sovint els joves utilit-

zen termes que a la llarga es 
converteixen en neologis-
mes escrits per la premsa. 
Segons explica la Roser Lla-
gostera, participant al pro-
jecte de la URV, els neolo-
gismes que creen els joves 
es troben sobretot en l’àm-
bit de la música o la infor-
màtica. Només cal veure la 
facilitat d’adaptació de les pa-
raules ‘lipdub’, o ‘e-book’. 

Aquestes només són un 
petit exemple de la riquesa 
lingüística d’una llengua. 
Així doncs, sense por: in-
ventar és bo.- M. PEDREROL 




