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3. Part amazic-català
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Les entrades d’aquesta part estan arranjades per arrels, la qual cosa, d’una banda, fa necessaris
uns coneixements mínims sobre l’estructura de les arrels lèxiques de l’amazic (Gr. § 2.1.a), però,
d’altra banda, multiplica exponencialment el profit que es pot treure al diccionari.
(i) Concretament, a l’hora de cercar una paraula en aquesta part cal abstreure’n l’arrel (és a dir
la carcassa consonàntica) tot prescindint de les vocals i els afixos. Per exemple, si volem
cercar els mots (1) ⵉⴳ
ⴳⵏⴰ ign
gna
ⴳⵏⵉ tign
gni
ⴳⵏⵉ imgn
gni
gn ‘ell ha cosit’, (2) ⵜⵉⴳ
gn ‘costura’, (3) ⵉⵎⴳ
gn
‘sastre’, (4) ⵜⵉⵙⴳ
ⴳⵏⵉⵜ tisgn
gnit
ⴳⵏⴰ ittugn
gna
gn ‘agulla’ i (5) ⵉⵜⵜⵓⴳ
gn ‘ell ha estat cosit’, els trobarem
tots sota l’arrel ⴳⵏ GN ‘cosir’, atès que a (1) ⵉ- i- és el prefix de 3a persona del singular
masculí i -ⴰ -a la vocal temàtica d’aspecte acomplert; a (2) ⵜⵉ- ti- el prefix d’estat lliure d’un
nom femení i -ⵉ -i és és una vocal constitutiva de l’esquema en el qual s’emmotlla el nom; a
(3) ⵉ- i- és el prefix d’estat d’un nom masculí, ⵎ- m- és el prefix d’un derivat deverbatiu
d’agent i -ⵉ -i és una vocal constitutiva de l’esquema en el qual s’emmotlla el nom; a (4) ⵜⵉti- és igualment el prefix d’estat lliure d’un nom femení, ⵙ- s- és el prefix d’un derivat
deverbatiu d’instrument, -ⵉ -i és una vocal constitutiva de l’esquema en el qual s’emmotlla
el nom i -ⵜ -t és el sufix de femení; finalment, a (5) ⵉ- i- és el prefix de 3a persona del
singular masculí, ⵜⵜ- tt- és el prefix de derivació de diàtesi passiva i -ⴰ -a és la vocal
temàtica d’aspecte acomplert.
(ii) Aquesta abstracció requereix una certa pràctica al principi, però s’acaba dominant tan bon
punt s’identifiquen
(a) els morfemes de flexió, que són
• de gènere (Gr. § 3.1.), de nombre (Gr. § 3.2) i d’estat (Gr. § 3.3.) en els noms
• de persona-nombre-gènere (Gr. § 5.1.) i d’aspecte-mode-negació (Gr. § 5.2.) en els
verbs
(b) els morfemes de derivació, que poden ser
• d’agent o pacient (Gr. § 3.4.1.1.b) i d’instrument o lloc (Gr. § 3.4.1.1.c) en els noms
deverbatius
• de relació, de filiació, de possessió, de propietat, privatiu, d’origen i pejoratiu en els
noms denominatius (Gr. § 3.4.1.2)
• de diàtesi factitiva-causativa (Gr. § 5.3.2), passiva (Gr. § 5.3.3), recíproca (Gr. §
5.3.4) i reflexiva-mitjana (Gr. § 5.3.5) en els verbs
Les arrels homònimes apareixen numerades (per exemple ⴳⵔⵙ 1 GRS ‘glaçar’, ⴳⵔⵙ 2 GRS
‘engreixar’ i ⴳⵔⵙ 3 GRS ‘muntar la rella sobre l’arada’) per tal d’agilitzar les remissions que
se’n fan tant dins de la part amazic-català com a la part inversa. La jerarquització de la
numeració està laxament fonamentada en la importància i en el grau d’arrelament que puguin
tenir en amazic, de manera que les arrels de creació secundària i els manlleus cedeixen la
preferència a les arrels genuïnes de major antiguitat i implantació.
No solament és necessari tenir en compte l’ordre alfabètic de l’escriptura amaziga (Gr. § 1.1.2),
sinó que fins i tot és recomanable conèixer-lo de memòria, a fi d’agilitzar al màxim la consulta
de les arrels.
En aquesta part només les arrels són transliterades en alfabet llatí a continuació de la notació en
tifinag. Totes les entrades de les arrels són escrites únicament en alfabet tifinag.
Quan l’arrel de la paraula que cerquem no és predictible a partir de les indicacions que hem
donat al punt 1, en fem una remissió. En tal cas, “l’arrel” apareix en lletra normal (sense negreta
i sense expansió), sense informació sobre la categoria lèxica dels mots i sense exemples, com ara
ⴽⵜ KT
—-ⴽⴽⴰⵜ- / ZNT -ⵛⵛⴰⵜ- inac de -ⵡⵜ¨¨- ~ -ⵡⵜ- ~ -ⵡⵉⵜ- ~ ⴽⴽⴰⵜ- / ZNT -ⵛⵛⴰⵜ- colpir, picar, pegar, percudir,
etzibar, batre, clavar, combatre, percudir, tocar (un
instrument de percussió) → √ⵡⵜ1
Dins de cada arrel verbal, l’ordre de les entrades segueix el següent arranjament:
—vprim = verb primari din(àmic), est(atiu) o de qual(itat):
(i) De cada verb són reportats entre guionets els quatre temes aspectuals d’aorist,
acomplert, acomplert negatiu i inacomplert.

I I. GU IA D ’Ú S D E L D IC C IO N A R I

(ii) Els verbs primaris poden ser únicament dinàmics (Gr. § 5.3.1.1), únicament estatius
(Gr. § 5.3.1.2), poden ser làbils (Gr. § 5.3.1.3) o de qualitat (Gr. § 5.3.1.4); en el cas
dels verbs làbils (Gr. § 5.3.1.3), de cada verb primari són reportats, en primer lloc, els
significats de l’alineament dinàmic i, en segon lloc, separats per una barra vertical |,
l’alineament estatiu de la mateixa accepció, com en el següent exemple:
ⴼ ⵜ ⴽ FTK
—vprim -ⴼ
ⴼ ⵜ ⴽ - ~ -ⴼⵜⴽ- ~ -ⴼⵜⵉⴽ- ~ -ⴼⵜⵜⴽ- din obrir,
fer una obertura, esbotzar, esvorancar, esportellar | est
estar obert, estar esbotzat, estar esvorancat, estar
esportellat || din esbudellar, esventrar, desentranyar,
esfreixurar | est estar esbudellat, estar esventrat, estar
desentranyat, estar esfreixurat || din desfer, deslligar,
descosir | est estar desfet, estar deslligat, estar descosit
|| din med practicar una operació quirúrgica, operar |
est estar operat (quirúrgicament) ♦ TRG MHQ ǝftǝk
esberlar, fendre; estar esberlat, estar fes, TRG ƔT ǝftǝk estar
estripat, ZNG oftǝg destrenar-se, descargolar-se, desfer-se,
descosir-se, SIW ǝftǝk obrir

(iii) Els exemples que acompanyen nombroses accepcions tenen com a principal objectiu
orientar sobre la valència de cada verb (nombre i tipus d’arguments que poden regir),
així com també possibles règims preposicionals i fraseologia.
—acc (abst) = nom d’acció (abstracta), nest = nom d’estat, qual abst = nom de qualitat abstracta
(Gr. § 3.4.1.1.a)
(i) Els verbs dinàmics tenen com a nom verbal un nom d’acció (abstracta).
(ii) Els verbs estatius tenen com a nom verbal un nom d’estat.
(iii) Els verbs de qualitat tenen com a nom verbal un nom de qualitat.
—concr = nom d’acció concreta / qual concr = nom de qualitat concreta
(i) Els verbs dinàmics poden tenir noms d’acció concreta.
(ii) Els verbs de qualitat poden tenir noms de qualitat concreta.
—ag = nom d’agent / pac = nom de pacient (Gr. § 3.4.1.1.b)
(i) Els verbs dinàmics poden tenir noms d’agent.
(ii) Els verbs d’estat i de qualitat poden tenir noms de pacient.
(iii) En ambdós casos convé abstreure el prefix nasal ⵎ- m- (o el seu al·lomorf ⵏ- n-) de
l’arrel a l’hora de cercar-los al diccionari.
—inst = nom d’instrument / loc = nom de lloc: Alguns verbs presenten noms d’instrument o de
lloc a partir del mateix prefix sibil·lant ⵙ- s- (Gr. § 3.4.1.1.c).
—fac(titiu): A partir d’un verb primari es pot formar un derivat factitiu o causatiu (Gr. § 5.3.2),
que pot tenir al seu torn igualment noms d’acció, d’agent, d’instrument o de lloc, i formes
sobrederivades (factitiva, passiva, recíproca i, més rarament, reflexiva). Convé abstreure’n el
prefix sibil·lant ⵙ- s- / ⵙⵙ- ss- a l’hora de cercar-lo al diccionari.
—pass(iu): A partir d’un verb primari es pot formar un derivat passiu (Gr. § 5.3.3), que pot tenir
igualment tota mena de derivacions deverbatives. Convé abstreure’n el prefix dental ⵜⵜⵓ- ttu/ ⵜⵜⵡⴰ- ttwa- i altres formes semblants a l’hora de cercar-lo al diccionari.
—rec(íproc): A partir d’un verb primari es pot formar un derivat de reciprocitat (Gr. § 5.3.4), que
pot tenir igualment tota mena de derivacions deverbatives. Convé abstreure’n el prefix nasal
ⵎⵎ- mm- / ⵎ- m- / ⵎⵢ- my- i altres formes semblants a l’hora de cercar-lo al diccionari.
—refl(exiu): A partir d’un verb primari es pot formar, menys sovint, un derivat reflexiu o mitjà
(Gr. § 5.3.5), que pot tenir algunes derivacions deverbatives. Convé abstreure’n el prefix
nasal ⵏⵏ- nn- / ⵏ- n- i alguna altra forma nasal a l’hora de cercar-lo al diccionari.
7. Dins de cada arrel nominal, l’ordre de les entrades segueix el següent arranjament:
—nprim = nom primari
(i) De cada nom (primari o derivat), en què el singular en estat lliure constitueix el lema,
és reportat, d’una banda, la forma en estat d’annexió (Gr. § 3.3) abreujada entre
parèntesis, per exemple ⴰⴷⵔⴰⵔ adrar (ⵓ-) ‘muntanya’, que significa que en estat
d’annexió el nom és ⵓⴷⵔⴰⵔ udrar; d’altra banda, el plural (Gr. § 3.2) a continuació de
~ pl (és a dir el símbol d’oposició i l’abreviatura de plural) ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ idrarn / ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ
idurar.
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(ii) Separada per una barra vertical | i seguida de les abreviatures f o dim apareix la flexió
femenina o diminutiva (Gr. § 3.1.2), respectivament, del nom primari, per exemple
ⵜⴰⴷⵔⴰⵔⵜ tadrart (ⵜⴷ-) ‘turó’ ~ pl ⵜⵉⴷⵔⴰⵔⵉⵏ tidrarin. Per estalviar espai, no repetim
la definició del nom primari masculí si el significat de la forma femenina o diminutiva
és exactament el mateix però en femení o diminutiu. Mitjançant el símbol + informem
que les definicions aportades s’afegeixen a les donades a la forma masculina no
marcada i que, per tant, no les substitueixen. Si no hi ha el símbol +, les definicions
aportades sí que substitueixen les que correspodrien a la forma masculina.
(iii) Els noms que en la forma no marcada són col·lectius (Gr. § 3.1.1) són marcats
mitjançant l’abreviatura col·l i, a continuació, separada per una barra vertical | i
seguida de l’abreviatura sgt, apareix la flexió singulativa (Gr. § 3.1.2) del nom
col·lectiu en qüestió, com a ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ aẓalim (ⵓ-) col·l ‘cebes’ | sgt ⵜⴰⵥⴰⵍⵉⵎⵜ taẓalimt
(ⵜⵥ-) ‘ceba’ ~ pl ⵜⵉⵥⴰⵍⵉⵎⵉⵏ tiẓalimin.
—sinap: Les sinàpsies (o locucions, § Gr. 3.4.2.2) que tenen el nom primari com a nucli són
reportades en entrades independents a continuació, com ara ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ taslit n unẓar
‘arc de Sant Martí’ (lit ‘núvia de la Pluja’).
—relac: El nom derivat de relació (Gr. § 3.4.1.2.a), format a partir del pronom de suport de
determinació i la preposició de genitiu aglutinada, com ara ⵜⵉⵏⵡⵓⵜⵛⵉ tinwutci ‘pregària del
vespre’ (lit ‘la del menjar’), apareix a continuació, en cas que estigui lexicalitzat per al nom
en qüestió.
—fil: El nom derivat de filiació (Gr. § 3.4.1.2.b), com ara ⴳⵯ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ gw wadday ~ pl ⴰⵢⵜ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ
gw ayt wadday ‘geni, esperit’ (lit ‘el de baix’), apareix a continuació, en cas que estigui
lexicalitzat per al nom en qüestió.
—poss: El nom derivat de possessió (Gr. § 3.4.1.2.c), com ara ⴱⵓ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ bu tḥanut ‘botiguer’ (lit
‘el de botiga’), apareix a continuació, en cas que estigui lexicalitzat o bé simplement sigui
molt usual per al nom en qüestió.
—propt: El nom derivat de propietat (Gr. § 3.4.1.2.d), com ara ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ bab n taddart
‘l’amo de la casa, l’amfitrió’, ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ lal n taddart ‘mestressa de casa, amfitriona’,
apareix a continuació, en cas que estigui lexicalitzat o bé simplement sigui molt usual per al
nom en qüestió.
—priv: El nom derivat privatiu (Gr. § 3.4.1.2.e), com ara ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴹⵜ war tiḍt ‘borni’ (lit ‘sense
ull’) ~ ⵜⴰⵔ ⵜⵉⴹⵜ tar tiḍt ‘bòrnia’, apareix a continuació, en cas que estigui lexicalitzat o bé
simplement sigui molt usual per al nom en qüestió.
—orig: El nom derivat d’origen (Gr. § 3.4.1.2.f), com ara ⴰⵇⵀⵡⵉ aqhwi (ⵓ-) ‘de color cafè,
marró’, apareix a continuació.
—pej: El nom derivat pejoratiu (Gr. § 3.4.1.2.g), com ara ⴳⴰⵔ ⴱⵔⵉⴷ gar brid ‘estafarell, camí
perdedor’~ pl ⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⴱⵔⵉⴷ id gar brid, apareix a continuació, en cas que estigui
lexicalitzat o bé simplement sigui molt usual per al nom en qüestió.
—nden: Altres noms denominatius menys ben caracteritzats (Gr. § 3.4.1.2.h) són reportats en
darrer lloc, com ara ⵜⴰⵎⵓⴷⵉⵜ tamudit ‘mantega fresca’ (de ⵓⴷⵉ udi ‘mantega salada’).
—ncomp: Els noms de lexema compost (Gr. § 3.4.2.1) solen estar lematitzats sota arrels
independents, com ara ⴰⵙⵍⵎⴳⵔⵓ aslmgru ‘capgròs’ √ⵙⵍⵎⴳⵔ SLMGR (ⴰⵙⵍⵎ aslm ‘peix’ +
ⴰⴳⵔⵓ agru ‘granota’), però sovint en fem una remissió des de l’arrel que conté el primer
lexema.
—vden: Encara que rars, hi ha verbs denominatius que no són causatius, com ara -ⵎⵎⵓⵣⵖ- mmuzɣ- ‘ésser noble, ésser generós, ésser digne’, derivat (en aquest cas possiblement
regressiu) de ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ amaziɣ ‘amazic’.
8. A més d’arrels verbals i nominals, que constitueixen, de llarg, el gruix principal del cabal lèxic
de l’amazic, podem trobar també, naturalment, arrels representades primàriament (o fins i tot
exclusivament) per pronoms, preposicions, adverbis, conjuncions i partícules, que són
consignades mitjançant les abreviatures corresponents.
9. Tant les arrels com els lemes de les entrades són ressaltats mitjançant la negreta i l’expansió de
la lletra normal a fi de facilitar-ne la identificació. Quan el mot ressaltat és una forma flexiva (un
plural en els noms, un tema d’acomplert en els verbs, etc.) és perquè aquesta forma és més usual
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10.

11.

12.

13.

14.

(o l’única usual, en el cas dels verbs defectius i els noms pluralia tantum) que la que constituiria
el lema, per la qual cosa és tractada com a tal.
Els neologismes lèxics i els semàntics són marcats mitjançant l’abreviatura neol. D’aquesta
manera, l’usuari està advertit dels mots i de les accepcions que no són tradicionals, sinó que han
estat forjat in uitro durant el procés d’estandardització de la llengua. De tota manera, el present
diccionari és extremadament prudent en aquest punt, de manera que no solament no afegeix nous
neologismes als prèviament creats sinó que fins i tot n’esporga els innecessaris (perquè ja
existeixen formes tradicionals equivalents) i en suprimeix (o corregeix) els defectuosos. En
qualsevol cas, en un diccionari no especialitzat com aquest, el recurs a la neologia és secundari,
però serà molt més important en diccionaris més avançats.
Després de les equivalències catalanes de les entrades amazigues aportem informació sobre el
règim que puguin requerir els verbs (si són transitius i regeixen, per tant cd = complement
directe, o si regeixen un sintagma preposicional, en el qual cas consignem la preposició que
regeixen), els noms, les preposicions, les conjuncions, etc.
Com a complement a aquesta informació de caire sintàctic, després del símbol ¶ aportem
exemples d’ús, especialment en el cas dels verbs (pel tipus d’arguments que puguin regir) i de
les paraules “gramaticals” (preposicions, conjuncions, relatius, etc.). Els exemples rarament són
inventats. Al més sovint són adaptacions estandarditzadores (i, per tant, en major o en menor
mesura, “intervingudes”, però sempre respectant la màxima naturalitat possible) de frases poades
de fonts lexicogràfiques descriptives, d’estudis gramaticals, d’edicions filològiques de textos i de
reculls de paremiologia. D’aquesta manera, pretenem mantenir-nos fidels a l’autenticitat de la
fraseologia, que exemplifica usos de gairebé tots els dialectes i parlars amazics septentrionals,
encara que aquesta elecció, naturalment, llevi originalitat fraseològica al present diccionari.
Encara que aquest és un diccionari de l’estàndard del diasistema amazic septentrional, són
reportats a la fi de cada article després del símbol ♦ i en tipus de lletra més menut els mots
cognats de l’entrada en qüestió en dialectes amazics meridionals (TRG = tuareg), occidentals
(bàsicament ZNG = zenaga) i orientals (ƔDMS = ghadamsi, NFS = nefussi, SIW = siwi, AWJ =
dialecte d’Augila, SKN = parlar de Sokna i FQH = parlar de Foqaha). Els cognats tenen
naturalment un interès comparatiu però també són útils a l’hora d’estructurar l’arranjament per
accepcions de les entrades; en molts casos, fins i tot, serveixen per a omplir el buit deixat per
alguna peça perduda en els dialectes septentrionals d’aquest gran trencaclosques que és
l’entramat dialectal amazic en el seu conjunt. En tot cas, no hem fet un buidatge exhaustiu de
cognats, sinó que el criteri ha estat selectiu, en funció de la rellevància formal o semàntica de les
correspondències. Els mots citats en aquests altres dialectes, que escapen als criteris que
regeixen l’estandardització del diasistema amazic septentrional, són transcrits únicament en
grafia llatina i d’acord amb criteris exclusivament fonològics, no estandarditzadors, per bé que,
per coherència, n’hem unificat la transcripció, atès que cada font lexicogràfica difereix en aquest
aspecte de les altres.
El símbol ♦ és aprofitat per introduir, igualment en un tipus de lletra més menut i en cursiva,
algunes notes de caràcter cultural que poden ser necessàries per a completar la semàntica
d’algunes entrades. Aquestes notes, però, són poc nombroses i en cap cas pretenen abundar en
informacions de caire enciclopèdic.
ⴽ ⵔ ⴷ ⵙ KRDS
—nprim ⵜ ⴰⴽ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵙⵜ (ⵜⴽ-) ~ pl ⵜⵉⴽⵓⵔⴷⴰⵙⵉⵏ gastr
takurdast | aug ⴰⴽ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵙ (ⵓ-) ~ pl ⵉⴽⵓⵔⴷⴰⵙⵏ ♦ ƔDMS
tokǝrdes ~ pl tikǝrdas troca de fil preparada per a teixir, SIW
tanǝkurdast pell fresca de xai netejada de pèls i rostida ♦ mena
de botifarra o salsitxa constituïda per talls de carn (fetge,
pulmó i tripa) adobats, enrotllats i lligats en els budells i
deixats assecar al sol

15. Les arrels manllevades reben la consignació de la llengua dadora, sense el report de l’ètim, a la fi
dels articles mitjançant el símbol <, per exemple < LL AFR = llatí africà, < PUN = púnic, < GR ANT
= grec antic, < AR = àrab, < FR = francès, etc. El mateix símbol és emprat per als manlleus
extradiasistèmics, com ara < TRG = tuareg.
16. En les arrels que puguin tenir algun tipus d’afinitat amb d’altres, l’abreviatura cf (= confer =
compara) convida simplement a consultar-les. No es tracta, doncs, d’una remissió obligatòria,
que és assenyalada mitjançant →.

