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4. Característiques i fonts del present diccionari
4.1. Característiques generals
El Diccionari català-amazic / amazic-català és un diccionari de l’estàndard del diasistema
amazic (o berber) septentrional, que comprèn principalment els dialectes del Marroc i Algèria, amb
una extensió potencial, en menor mesura, als de Tunísia i part de Líbia, que en el present diccionari
no han estat específicament explotats. Aquest és un diccionari d’una llengua en procés
d’estandardització, la qual cosa implica que les solucions adoptades pretenen ser una contribució a
una tasca encara en construcció. La selecció i la codificació lèxica es basen, d’una banda, en l’anàlisi
comparativa de dotzenes de diccionaris i repertoris lexicogràfics descriptius dels diferents dialectes i
parlars amazics i, d’altra banda, en una revisió crítica dels lèxics i vocabularis estandarditzadors que
han estat proposats fins ara. Els criteris de selecció i codificació segueixen el model
d’estandardització composicional plural succintament descrit a la secció precedent.
El diccionari inclou, en primer lloc, mots que cobreixen, d’una manera general, el lèxic bàsic,
usual en les situacions més comunes de la vida quotidiana; en segon lloc, incideix també en el
vocabulari de l’educació i en el dels mitjans de comunicació, tant per necessitats educatives (per les
classes d’amazic que s’imparteixen a Catalunya) com per l’accés als continguts de les televisions, la
premsa i altres mitjans del Marroc i Algèria que gaudeixen de seguiment des de Catalunya, així com
també per satisfer les demandes de traducció del català a l’amazic; finalment, s’hi inclou igualment
lèxic culturalment significatiu per a la societat amaziga. El diccionari s’adreça no solament als
professors, estudiants i traductors d’amazic sinó també als lingüistes, escriptors i tota mena d’usuaris
interessats per la llengua amaziga i per la realitat nord-africana.
Com que, d’ençà de les primeres propostes lèxiques estandarditzadores dels anys 1970 no hi ha
hagut una revisió crítica sistemàtica de la procedència o de la motivació dels mots proposats, cada
nou vocabulari estàndard que ha anat apareixent al llarg dels últims decennis ha afegit més confusió a
un panorama lexicogràfic estandarditzant caracteritzat per neologismes malforjats, manlleus
extradiasistèmics mal adaptats, exclusions arbitràries de mots tradicionals, mancança de marcatge
diatòpic d’innovacions lèxiques, desaprofitament de l’enorme riquesa lèxica dels dialectes amazics i,
fins i tot, per l’aparició de mots fantasmes. Encara que aquests excessos estan essent corregits en els
darrers vocabularis publicats per l’IRCAM i per l’INALCO, una despulla sistemàtica de les fonts
lexicogràfiques descriptives era imprescindible per a elaborar aquest diccionari estàndard amb
garanties de fiabilitat. Per aquesta raó, els articles de la part amazic-català estan basats en una
explotació de no menys d’una cinquantena de diccionaris i altres obres lexicogràfiques menors
corresponents a dotzenes de dialectes i parlars amazics, especialment del diasistema septentrional
però també, a tall comparatiu, de la resta del domini lingüístic amazic. Per tant, aquest és un
diccionari prescriptiu que s’abeura més de les fonts lexicogràfiques descriptives que dels vocabularis
prescriptius que el precedeixen. Ara bé, aquesta despulla lexicogràfica d’eines descriptives ha anat
acompanyada d’una avaluació crítica de les propostes lèxiques estandarditzadores fins ara
proposades. Els principis bàsics en què es fonamenta aquesta avaluació crítica han estat succintament
descrits a la secció precedent, però, per als detalls, és convenient acudir a articles que hem publicat,
referits a la bibliografia, i a d’altres que han de venir. Malgrat que era absolutament imprescindible
procedir a partir d’un marc teòric rigorós i sistemàtic que permetés superar certes arbitrarietats que
han prevalgut, des dels inicis, en l’estandardització de l’amazic, hem validat totes les propostes
estandarditzadores que ja han començat a difondre’s sempre que eren plausibles, encara que s’hi
podrien fer propostes alternatives igualment vàlides. En alguns casos, fins i tot hem transigit a
acceptar propostes manifestament desencertades (com el mot fantasma ⴰⴷⵍⵉⵙ adlis per a ‘llibre’ i la
família lèxica que se’n deriva o el manlleu mal adaptat del TRG ⴰⵣⵓⵍ! azul! per a ‘hola’, també amb
algunes formes derivades), a causa de l’arrelament popular de què gaudeixen. Són, en tot cas, casos
excepcionals que no invaliden el marc teòric definit en què es fonamenta el present diccionari i que,
desitjablement, hauria de ser la norma rectora del futur diccionari general de la llengua amaziga
estàndard. En aquest sentit, el mètode no ha estat aplicat mecànicament o amb una actitud integrista,
sinó d’una manera dúctil i amb consideració de tots els condicionants de l’estandardització de les
llengües, incloent-hi, naturalment, els factors sociolingüístics i pragmàtics.
D’altra banda, aquest és un diccionari bàsic que no acull més vocabulari especialitzat que el que
pot escoltar-se i llegir-se als mitjans de comunicació i que té presència en l’ensenyament. Per aquesta
raó, no ha estat necessari incorporar un gran nombre de lèxic neològic, que és el que ha de cobrir,
parcialment, les llacunes de camps semàntics especialitzats que encara no han estat cobertes en
amazic. En aquest sentit, el present diccionari és extremadament (en realitat, excessivament) prudent
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a l’hora d’acollir lèxic neològic i, encara més, a l’hora d’aportar noves propostes que, en un moment
en què la terminologia amaziga no disposa encara d’un centre que filtri, fixi, unifiqui i implementi les
noves necessitats de creació lèxica, no farien més que contribuir a incrementar la confusió que ara
com ara preval en aquest domini. L’única proposta lèxica novedosa que conté aquest diccionari és
l’adaptació de vocabulari científic internacional de base grecollatina, representada no obstant això per
un nombre reduït d’ítems. Aquest llindar de la prudència en matèria de terminologia i de lèxic
especialitzat en algun moment s’haurà de traspassar, però, ara com ara, la constitució del canemàs del
futur diccionari general de la llengua amaziga estàndard és la prioritat màxima, per la qual cosa calia
començar pel lèxic bàsic, que prové àmpliament de la tradició, i deixar per al final el lèxic
especialitzat, que requereix decisions més audaces.

4.2. Especificacions
(a) La part català-amazic conté
•
19.948 entrades, sense comptar les locucions i frases fetes basades en cada mot lema
•
25.327 accepcions (separades per ||) i 1.412 indicacions dels noms verbals factitius, passius,
recíprocs i reflexius, dels diminutius i augmentatius dels noms i dels singulatius dels col·lectius
•
8.711 remissions (assenyalades mitjançant →), la majoria al sinònim bàsic o a l’hiperònim que
conté les equivalències amazigues del mot lema
•
36.880 indicacions de les arrels (numerades en cas d’homonímia) a les quals pertanyen totes les
equivalències, cosa que facilita la cerca immediata a la part inversa
•
report del plural i de l’estat en els noms i dels temes aspectuals en els verbs
•
transliteració llatina de les equivalènces amazigues (només l’estat lliure en singular en els noms i
el tema d’aorist en els verbs) en alfabet tifinag
•
especificació dels camps semàntics dels mots i accepcions no generals
(b) La part amazic-català conté
•
4.521 arrels comptant-hi les remissions (+ de 4.000 arrels lematitzades)
•
1.074 remissions a altres arrels
•
15.112 entrades (introduïdes mitjançant —), sense comptar, entre les formes flexives, 1.382 de
femenines, 540 de diminutives, 90 d’augmentatives i 62 de singulatives
•
transliteració llatina de les arrels amazigues, notades primerament en alfabet tifinag
•
marcatge diatòpic de les innovacions lexicosemàntiques i de les variants formals dels diferents
components del diasistema amazic septentrional: CLḤ 924, MZƔ 398 (+MZƔM 291 i MZƔS 197),
QBYL 1.193 (+QBYLO 4) / ZNT 444, RIF 739 (+ RIFO 2), FIG 490, WRG 295, MZB 278, CW 150
•
report del plural i de l’estat en els noms i dels temes aspectuals en els verbs
•
especificació dels camps semàntics dels mots i accepcions no generals
•
exemples d’ús dels règims verbals i dels elements gramaticals
•
795 neologismes lèxics i semàntics
•
103 manlleus extradiasistèmics al TRG i uns quants a altres dialectes
•
consignació selectiva de cognats en els dialectes exteriors al diasistema septentrional (TRG 2.914,
ƔDMS 716, ZNG 114, SIW 108 i altres)
•
consignació de les llengües dadores de manlleus: AR 981 arrels (que inclouen 5 AR CL, 51 PERS i
40 ARAM), FR 224 arrels, LL AFR i ROM AFR 90 arrels, GR i LL de vocabulari científic internacional
253 mots i altres de menys rellevants
(c) L’apèndix onomàstic conté
•
1.038 topònims
•
1.158 antropònims
•
192 etnònims tribals
(d) El compendi de gramàtica amaziga (del diastema septentrional) en català conté descripcions de
•
Fonologia i grafemàtica
•
Morfofonologia
•
Morfosintaxi nominal
•
Morfosintaxi pronominal
•
Morfosintaxi verbal
•
Morfosintaxi de les paraules invariables
•
Sintaxi oracional elemental
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4.3. Proporció dels estrats lèxics
•
•
•
•
•
•
•
•

El present diccionari conté (d’un total d’unes 4.000 arrels i 15.000 lemes)
unes 1.200 arrels de fons comú que representen unes 6.000 retencions lèxiques (comunes,
compartides o particulars), proporcionalment el 30% de les arrels i el 40% dels lemes
5.405 innovacions lexicosemàntiques (compartides, poligenètiques o particulars) i variants
formals (de diversa índole), que representen el 36’2% de lemes marcats, per bé que les
innovacions lexicosemàntiques pròpiament dites no deuen superar el 25% dels lemes
981 arrels d’origen àrab (incloent-hi els manlleus a l’arameu, el persa, el grec i altres llengües),
que representen el 24’525% de les arrels (i una proporció molt semblant de lemes, atès que
comprenen igualment noms i verbs, a més d’altres classes de paraules)
795 neologismes lexicosemàntics, que representen el 5% dels lemes
224 arrels (la majoria lemes, ja que hi ha escassíssims verbs) manllevades francès (incloent-hi
les d’origen anglès i d’altres procedències), que representen aproximadament l’1’5% dels lemes
253 mots adaptats de vocabulari científic internacional de base grecollatina, que representen
aproximadament l’1’7% dels lemes
108 manlleus (que inclouen arrels i lemes) extradiasistèmics (bàsicament al TRG), que poden
representar l’1’2 % dels lemes
114 arrels (la majoria lemes) manllevades a llengües antigues (90 al llatí africà i afroromànic, 22
al púnic i 2 a l’egipci), que constitueixen aproximadament el 0’8% dels lemes

4.4. Fonts
4.4.1. Treballs de lexicografia comparada
Per a la l’elaboració del present diccionari ha estat despullat exhaustivament el glossari de 1.022
arrels comunes amazigues de la tesi de Haddadou 2003, una eina de gran utilitat per a la realització
d’un buidatge preliminar de les retencions lèxiques; les dades d’aquest glossari han estat verificades
amb els diccionaris descriptius dels dialectes particulars, que han proporcionat també les dades sobre
la flexió dels mots. D’altra banda, convé advertir que un cert nombre d’arrels d’aquest glossari que
apareixen sota la mateixa entrada són en realitat homònimes o parònimes. Per aquesta raó, ha estat
necessari acudir al molt més acurat diccionari d’arrels amazigues de Naït-Zerrad 1997-, per bé que
només abasta, després de la publicació dels tres primers volums, fins a la lletra g. Finalment, el tercer
treball de tall comparatiu més explotat és l’assaig de fonologia protoamaziga de Kossmann 1999, amb
abundoses i fidedignes dades comparatives. Puntualment, ha estat tinguda en compte la monografia
inspirada en el corrent Wörter und Sachen de Laoust 1920, ja clàssica i d’una gran precisió semàntica
i etnogràfica.

4.4.2. Diccionaris descriptius de dialectes septentrionals
Per al CLḤ, a l’espera de la publicació del gran diccionari de Stroomer, hem recorregut al vell
diccionari de Destaing 1920 (de prop de 3.000 entrades francès-amazic), encara imprescindible, així
com també al diccionari de verbs d’El Mountassir 2003, el vocabulari de Bounfour & Boumalek 2001
(ja amb certa perspectiva estàndard intradialectal dels prop de 1.500 mots escollits per a aquest
dialecte) i, puntualment, a l’encara inèdit diccionari anglès-taixelhit de Oulhadj 2014, al qual l’autor
ha tingut l’amabilitat de deixar-nos accedir i que també està fet en perspectiva estàndard dins el
mateix dialecte. Han estat despullats sistemàticament els lèxics temàtics àrab-amazic dels segles
XVII-XVIII (en dialecte CLḤ) editats per van den Boogert 1997, encara que no tots el mots,
òbviament, han estat incorporats al diccionari.
Per al MZƔS, l’obra de referència fonamental roman el diccionari de Taïfi 1992 (d’unes 5.000
arrels), mentre el mateix autor no publiqui un nou diccionari que, a més del dialecte de l’Atlas Mitjà,
compendrà la major part de dialectes amazics del Marroc. Per al MZƔM disposem des de fa pocs anys
de tres diccionaris de gran riquesa: Amaniss 2009 per al parlar del Ayt Ɛṭṭa (segons l’autor, de 27.740
mots en 2.662 arrels, amb la singularitat que evita al màxim els xenismes), Azdoud 2011 (de 4.703
mots en 1.869 entrades i 2.834 derivats, molt acurat en les transcripcions) per al parlar del Ayt
Ḥdiddu i Oussikoum 2013 (que només hem pogut utilitzar en la fase final de redacció) per al parlar
dels Ayt Wirra. De manera puntual hem acudit també al treball de Haddachi 2000, més bàsic, per al
parlar dels Ayt Mrɣad.
Per al QBYL, el diccionari de referència continua essent Dallet 1982 (cabilenc-francès, d’unes
6.000 arrels) i Idem 1985 (francès-cabilenc, de prop de 10.000 entrades). Puntualment hem recorregut
també al més recent de Bouamara 2010, diccionari monolingüe d’unes 6.000 entrades. També hem
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emprat el manual de conjugació cabilenca de Naït-Zerrad 1994 (de prop de 6.000 verbs). No hem
pogut accedir al recent diccionari de Haddadou 2014.
Entre els dialectes ZNT, hem poat assíduament els diccionaris de RIF de Serhoual 2002 (encara
inèdit i que comprèn 18.500 mots en 6.800 arrels, d’una gran precisió en les transcripcions fonètiques
de tots els parlars d’aquest dialecte), el de MZB de Delheure 1984 (d’uns 5.000 mots), el de WRG de
Delheure 1987 (de prop de 10.000 mots) i, en un estat avançat de la redacció, el de FIG de Benamara
2013 (d’unes 11.000 entrades). Per al CW l’obra de referència continua essent el vell diccionari de
Huyghe 1907 (de prop de 7.500 mots), de dificultosa llegibilitat i idiosincràtica notació, per la qual
cosa el CW és el dialecte ZNT major que menys ben representat ha quedat en el present diccionari.
Altres treballs lexicogràfics de dialectes ZNT emprats són Destaing 1914 per al SNS i Laoust 1912 per
a CNW.

4.4.3. Diccionaris descriptius d’altres dialectes amazics
Per a la comparació extradiasistèmica, han estat poats quatre excel·lents diccionaris dels quatre
dialectes TRG majors: Prasse, Alojaly & Mohamed 2003 per al TRG MJQ, Foucauld 1951-1952 (de gran
riquesa lèxica, per bé que de notació prefonològica) i l’invers de Cortade & Mammeri 1985, per al
TRG MHQ, Heath 2006 per al TRG MCQ i Sudlow 2009 per al de Burkina Faso. Per al ZNG de
Mauritània, els diccionaris de Taine-Cheikh 2008 i l’invers de Idem 2010. Finalment, per als dialectes
orientals, han estat consultats, per aquest ordre, Lanfry 1973 per al ƔDMS, van Putten 2013 per a
l’AWJ, Laoust 1932 i Souag 2013 per al SIW i Beguinot 1942 per al NFS.

4.4.4. Vocabularis estandarditzadors
Els influents i meritoris lèxics estandarditzadors pioners de Mammeri, Zentar, Yahiaoui &
Benkhemou 1980 i de Chafik 1993-2000 no poden ser presos com a obres de referència d’un
diccionari estàndard per l’absència de tractament crític de les propostes que s’hi fan, però es poden
consultar amb profit per tal d’entendre el desenvolupament de la neologia amaziga i dels manlleus
extradiasistèmics. Del primer treball existeixen actualitzacions introduïdes en línia que permeten una
consulta àgil; ara bé, els continguts, aportats per diversos contribuïdors, no són sotmesos a una anàlisi
crítica i són, per tant, de poca fiabilitat. Hem avaluat, en canvi, els vocabularis estandarditzadors més
ben fonamentats metodològicament, que han sotmès a correcció els defectes més notables de les
propostes precedents, principalment el vocabulari bàsic d’Ameur, Bouhjar, Elmedlaoui & Iazzi 2006
(d’unes 850 entrades), el lèxic escolar de Agnaou (dir.) 2011 (d’uns 3.200 mots), el manual de
conjugació estàndard de Laabdelaoui, Boumalk, Iazzi, Souifi & Ansar 2012 (que conté 3.584 verbs),
el vocabulari de mitjans de comunicació de Ameur, Bouhjar, Boumalk, El Azrak & Laabdelaoui 2009
(de 774 termes), el vocabulari gramatical de Boumalk & Naït-Zerrad 2009 (d’uns 352 termes), el
lèxic de zoonímia d’Oussous 2010 (de 1.353 termes), el lèxic religiós de Naït-Zerrad 1998 (que conté
299 arrels) i el vocabulari bàsic de Kassi, Ider, Azentou, Tazi & Ouadich 2010 (d’uns 2.400 mots). De
manera puntual hem consultat altres vocabularis estandarditzadors que apareixen citats a la
bibliografia. En el moment d’escriure aquestes línies està anunciada l’aparició del Dictionnaire
Géneral de la Langue Amazighe de l’IRCAM per al 2016, que serà probablement una aportació de la
màxima rellevància per a l’estandardització dels dialectes del Marroc.

4.4.5. Metodologia de l’estandardització lèxica de l’amazic
La tesi d’Ameur 2007 exposa brillantment els diferents esculls que planteja el tractament de
creació lèxica en l’estandardització de l’amazic. La crítica dels inicis de la neologia amaziga havien
constituït igualment el focus d’atenció del treball anterior de Achab 1996. La tesi clarivident de
Castellanos 1997 proposa per primera vegada el model d’estandardització composicional plural per a
l’amazic, amb nombrosos exemples de lèxic bàsic. Algunes consideracions oportunes sobre el
tractament dels manlleus són exposades a Taïfi 1997. Sobre el model independent convergent ha
aportat algunes idees Chaker 2000, Idem 2010 i 2013. El model polinòmic és exposat a Ameur 2009.
Alguns criteris de manlleu extradiasistèmic al tuareg són exposats per Ameur 2010. Sobre l’adaptació
de vocabulari científic de base grecollatina a l’amazic, el treball de Bobouh 2015 constitueix una
aportació pionera digna de ser desenvolupada amb exhaustivitat. El marc teòric succintament descrit a
§ 3 està basat en alguns treballs nostres encara inèdits, per bé que algunes implicacions apareixen ja a
Múrcia 2015, que conté bibliografia ulterior.
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4.4.6. L’estratificació lèxica de l’amazic
Les referències als contactes lingüístics de l’amazic a l’antiguitat amb el llatí africà, el grec, el
púnic, l’egipci i altres llengües provenen sobretot de Schuchardt 1918, Colin 1926-1930, Wagner
1936, Vycichl 1952 i Idem 2005, Múrcia 2011a i Idem 2011b, Brugnatelli 1999, Adams 2003. Els
contactes lingüístics entre l’amazic i llengües del Sàhara i del Sahel han estat tractats per Kossmann
2005. La monografia de Kossmann 2013 sobre la influència de l’àrab en l’amazic septentrional
constitueix una fita en l’estudi del manlleu en amazic. Nocions com les de “manlleu additiu” i
“manlleu substitutiu”, entre d’altres, les devem a aquest treball, així com també a l’estudi de conjunt
sobre el fenomen del manlleu en les llengües del món coordinat per Haspelmath & Tadmor 2009.
Sobre la motivació del manlleu en amazic, aporta observacions útils Ameur 2011. Sobre els arabismes
en diferents llengües d’Àfrica, la nostra font bàsica és Baldi 2008; i sobre els de la Península Ibèrica,
Corriente 1999 i Idem 2008. Per a la lexicografia àrab, hem consultat Premare 1993-1999, IraquiSinaceur 1993-1997 i Aguadé & Benyahia 2005 per a l’àrab magribí i Castells & Cinca 2007 per a
l’àrab estàndard.

4.4.7. Descripcions gramaticals
Per a la redacció del compendi de gramàtica amaziga, en què es proposa també una ortografia
unificada de l’estàndard del diasistema septentrional, hem tingut en compte nombrosos estudis, a més
d’anàlisis pròpies. Els dos reports de síntesi més valuosos sobre el conjunt dels fets amazics són
Kossmann 2012 (més succint) i Galand 2010 (més desenvolupat), tots dos d’enfocament crític i
comparatiu. El manual de Chaker 1995 aborda la major dels fets més rellevants de l’amazic des d’una
perspectiva també força àmplia. La gramàtica prescriptiva dels dialectes de Marroc de Boukhris,
Boumalk, El Moujahid & Souifi 2008 conjumina amb encert l’enfocament didàctic (va adreçada
principalment als ensenyants d’amazic) amb el rigor i la precisió descriptiva, raó per la qual és inclosa
en aquest apartat. La gramàtica de QBYL de Naït-Zerrad 2001 és igualment útil des del punt de vista
descriptiu i prescriptiu i, alhora, constitueix un complement imprescindible a la gramàtica de
Boukhris, Boumalk, El Moujahid & Souifi 2008, que no inclou més que els dialectes del Marroc. A
la bibliografia apareixen citats altres treballs que concerneixen diversos dialectes particulars que han
estat emprats també en menor mesura. Per als dialectes ZNT, les dues descripcions modernes de
referència són Kossmann 2000 per al RIFO i Idem 1997 i Saa 2010 per al FIG. Per al delicat aspecte de
la sil·labació, ens han estat particularment útils Jouad 1995 i Dell & Elmedlaoui 1985, a més de la
descripció succinta que ofereix Kossmann 2012, pp. 30-33.

4.4.8. Propostes estandarditzadores que concerneixen la gramàtica i la notació
És sobretot en articles de revistes i actes de col·loquis que han aparegut la majoria de propostes
estandarditzadores que concerneixen punts concrets de gramàtica i de notació, que han estat
igualment valorades i incloses a la bibliografia en la mesura en què han estat útils per a la redacció del
compendi de gramàtica amaziga i per a les implicacions lexicogràfiques que se’n deriven. Citem,
entre les contribucions més rellevants, CRB 1996, 1998 i 2000 per a la notació, Ameur & Boumalk
2003 per als criteris generals d’estandardització, Naït-Zerrad 2011 sobre notació i elements bàsics de
gramàtica QBYL, CLḤ i RIF en perspectiva estàndard, Ameur & Boumalk 2006 per a la morfologia i
Boumalk & Laabdelaoui 2013 per a la sintaxi. Algunes revistes, principalment la Revue des études
berbères i Asinag han publicat en aquests últims anys nombrosos articles que concerneixen la
metologia de l’estandardització de l’amazic.

4.4.9. Onomàstica
Tant per a la toponímia com per a l’antroponímia, l’obra de referència fonamental és la tesi
d’Akioud 2013, que ha servit de base per a l’elaboració de l’apèndix d’onomàstica que clou el present
diccionari. No hem pogut accedir al diccionari toponímic i històric d’Algèria de Haddadou 2012. Tant
el diccionari de Taïfi 1992 per al MZƔS com el de Dallet 1982 per al QBYL contenen sengles llistes
antroponímiques, que recullen els noms tradicionals. Diversos llibres divulgatius destinats a la difusió
de noms amazics que no són de tradició arabomusulmana han aparegut en aquests darrers anys, com
ara Lasri & Aguenaou 2011. N’hem fet, però, una selecció més restringida, per tal com bona part
d’aquests noms no són usuals.
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