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Instruccions d’ús del diccionari 
(Juliol del 2020) 

 
  
 

 
 
La tercera edició, en línia, del diccionari de sinònims (DSIN) d’Albert Jané 
disposa, essencialment, de les mateixes informacions de què constaven les 
dues primeres edicions en paper: cada article del diccionari consta d’una en-
trada (el lema, que és la forma que la identifica i encapçala) i d’una o diverses 
llistes de sinònims, disposades per accepcions (els diferents sentits o signifi-
cats de l’entrada). Aquesta edició, però, afegeix altres informacions, com ara 
la categoria lexicogramatical, adscripció que ha portat a crear homògrafs de 
les entrades que funcionen amb categories diferents. 
 

1. Tipus de cerca 

 El diccionari de sinònims permet de cercar mots i expressions de tres 
maneres diferents des del quadre de cerques que apareix a la part superior 
esquerra de la pantalla de cerca: mitjançant la cerca arreu de la consulta gene-
ral (1.1), mitjançant la cerca a l’entrada de la consulta general (1.2) i mitjan-
çant la cerca arreu de la consulta per funció sintàctica (1.3). 
 

 

1.1
1.2

1.3
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 1.1. La cerca arreu de la consulta general permet de trobar tots els articles 
que contenen una cadena de caràcters determinada, tant si és a l’entrada com 
si és a la llista de sinònims. 
 En l’exemple que segueix, hem cercat arreu de la base de dades la cadena 
de caràcters corrala. Cal tenir en compte que, en el moment que s’executa la 
cerca, s’esborra automàticament la informació que hem escrit a la casella cor-
responent de cerca; tanmateix, el programari informa de la cadena de caràc-
ters que ha estat objecte de cerca al costat del nombre d’articles que la conte-
nen.  
 

 
 
 1.2. La cerca a l’entrada de la consulta general permet de trobar totes les 
entrades (però no els sinònims) que compleixen una d’aquestes condicions: 
 a) que contenen una cadena de caràcters determinada («Conté»); 
 b) que comencen per una cadena de caràcters determinada («Comença 
per»); 
 c) que acaben en una cadena de caràcters determinada («Acaba en»). 
 Aquesta cerca pot ser especialment útil si coneixem la forma exacta de l’en-
trada de l’article que volem consultar i aquesta té prou lletres, encara que tot 
sovint generarà més resultats dels esperats inicialment (cal parar atenció que 
les entrades, en general, han estat lematitzades en singular i els verbs, en infi-
nitiu, com s’esdevé habitualment en els diccionaris de llengua general). 
 En l’exemple que segueix, hem cercat les entrades que contenen la cadena 
de caràcters astar  (la imatge ha estat manipulada perquè es pugui veure com 
s’ha fet la cerca). 
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 Les entrades que són formades per més d’un mot es poden cercar, indis-
tintament, per l’expressió sencera o pel mot que fa de nucli sintàctic del sin-
tagma, com és el cas de la locució a prop, per bé que el nombre de resultats 
tendeix a créixer com més breu és la cadena de caràcters que se cerca (com-
pareu les dues imatges que segueixen). 
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 Amb la finalitat d’ajudar els usuaris a acostumar-se a la nova normativa 
ortogràfica, s’han mantingut en camps de treball no visibles les formes que ja 
no són normatives, de tal manera que si hom cerca un mot o una expressió 
amb la grafia anterior al 24 d’octubre de 2016, el programari mostra els sinò-
nims que es corresponen amb el mot o l’expressió actuals, com podem veure 
si algú busqués els sinònims del mot *ziggurat, que actualment s’escriu zigu-
rat. 
 

 
 
 1.3. La cerca arreu de la consulta per funció sintàctica permet restringir 
el resultat de la cerca exhaustiva a tota la base de dades segons la funció sin-
tàctica o sintagmàtica del mot o de l’expressió que fan d’entrada de l’article, 
d’acord amb la llista de marques sintàctiques del diccionari que figura en el 
document «Abreviacions». En el document «Sobre aquesta edició» es poden 
veure, exemplificats, com se subdivideixen les unitats fraseològiques, les quals 
abracen les concurrències, les locucions i els enunciats fraseològics (parèmies 
i fórmules rutinàries —aquestes darreres inclouen les interjeccions—; en 
aquest diccionari hem mantingut individualitzada la funció interjectiva de les 
fórmules rutinàries per l’abundor de casos que conté i per la transcendència 
que té aquesta categoria lexicogramatical en el discurs en general). 
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 En l’exemple que segueix, hem cercat arreu la cadena de caràcters camperol 
en la funció adjectiva (la imatge ha estat manipulada perquè es pugui veure 
com s’ha fet la cerca). 
 

 
 

2. La localització de les formes 

 2.1. Per a facilitar la localització visual de la cadena de caràcters cercada 
dins els articles que mostra el programari com a resultat d’una cerca, aquesta 
cadena apareix iŀluminada (és a dir, ressaltada) amb un fons de color blau cel. 
Tanmateix, si hom ha buscat un mot en singular però l’article només conté 
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aquest mot en plural, es mostra l’article però sovint no es pot veure cap frag-
ment iŀluminat perquè no hi ha cap fragment visible que hi coincideixi exac-
tament. 
 

 
 
 Tot i que la forma del plural de les entrades i dels sinònims no s’ha recollit 
d’antuvi a la base de dades, d’una manera excepcional i per raons ben justifi-
cades, hi ha casos en què mitjançant la cerca de la forma en plural es pot trobar 
la forma en singular corresponent, com passa amb diners i diner. 
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 Igualment, en els casos en què s’ha considerat convenient i justificat, mit-
jançant la cerca de la forma en singular es pot trobar també la forma en plural 
corresponent, com passa amb xurriaca i xurriaques. 
 

 
 
 2.2.  Les formes del femení dels sinònims figuren sistemàticament en el 
cos del diccionari, raó per la qual es poden trobar arreu, mitjançant les dife-
rents opcions de cerca, juntament amb les formes masculines corresponents. 
 

 
 
 Si hom ha buscat un mot masculí però el diccionari conté també el femení 
morfològic corresponent (fins i tot encara que sigui amb un sentit diferent), 
es mostren tots els articles masculins i femenins, però en els femenins no es 
pot veure cap fragment iŀluminat; això mateix passa en el cas de les formes 
masculines dels mots que figuren en femení en el diccionari (si aquestes for-
mes masculines tenen sentit en català). 
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3. Presentació dels resultats de la cerca 

 El programari de cerca del DICCIONARI DE SINÒNIMS ofereix les informaci-
ons que segueixen com a resultat de la consulta feta. 

 3.1. Sota el quadre de consultes podem veure el nombre d’articles que 
compleixen la condició de cerca que s’ha triat i quina és la cadena de caràcters 
que ha cercat el programari. Si s’han fet cerques arreu i n’hi ha més de vint, 
s’indica explícitament que només es mostren d’antuvi els vint primers sinò-
nims dels resultats; dos botons situats davall permeten anar al grup de vint 
sinònims següent o al darrer grup de sinònims dels resultats. 
 



9 
 

 
 
 A partir de la segona pantalla de resultats, són quatre els botons que hi 
apareixen: per a anar al primer grup de vint sinònims dels resultats, per a anar 
al grup de sinònims immediatament anterior, per a anar al grup de sinònims 
immediatament següent i per a anar al darrer grup de sinònims dels resultats. 
 

 
 
 En canvi, si s’ha fet servir alguna de les opcions de la cerca a l’entrada, la 
llista de resultats es mostra completa en un sol bloc. A més, cal tenir en compte 
que si una cerca produeix molts resultats, aquests poden trigar a mostrar-se o 
bé l’ordinador pot donar un missatge d’error provinent del servidor, com ara 
el de la imatge de sota, perquè no ha pogut atendre la comanda (generalment, 
per raó d’una insuficiència de memòria cau o buffer). 
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 De tota manera, en qualsevol cerca, res no obsta perquè el servidor respon-
gui correctament si no està massa ocupat despatxant consultes o en alguna 
altra tasca relacionada amb el diccionari, com es pot veure en la imatge que 
segueix, en què s’han produït 2.267 resultats. 
 

 
 
 També podria aparèixer aquest missatge d’error quan s’han fet cerques per 
funció sintàctica. Per a evitar-ho, la cerca arreu per funció sintàctica només 
permet de veure els primers dos-cents resultats. Si no se selecciona cap funció 
sintàctica, el programari interpreta que s’ha seleccionat «una altra funció» i 
mostra els resultats corresponents a aquesta consulta. 
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 3.2.  La forma del femení de les entrades que tenen dues formes (una per 
al masculí i una altra per al femení) figura separada per una pleca (o barra 
vertical) de la forma del masculí. Excepcionalment, el femení d’aquestes en-
trades té dues formes diferents igualment vàlides; en aquests casos, la forma 
secundària remet a la forma masculina de l’entrada principal per limitacions 
tècniques del programari (vegeu també el § 3.14). 
 

 
  
 3.3. A la dreta del quadre de consultes podem veure la llista dels articles 
que contenen la cadena de caràcters cercada, complets i ordenats alfabètica-
ment per l’entrada (en el cas dels verbs pronominals, el verb pronominalitzat 
apareix immediatament a sota del verb sense pronominalitzar, prescindint de 
la posició que li pertocaria ocupar segons l’ordre estrictament alfabètic) i pel 
número d’homògraf d’aquesta, si en té.  
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 3.4.  Cal tenir en compte que el programari de cerca no distingeix la lletra 
ce (c) de la ce trencada (ç), ni altres caràcters de llurs variants modificades 
(com ara vocals amb diacrítics i consonants modificades; en el cas de la ela 
geminada, aquest dígraf modificat s’ha compost amb tres caràcters per a evitar 
errors del programari de cerca). Per tant, els resultats mostrats inclouen sem-
pre els articles que compleixen, indistintament, la condició de tenir una lletra 
(c) o l’altra (ç); l’única diferència visual és que només apareixen iŀluminades 
les cadenes que corresponen exactament a la cerca que hem fet realment. Així, 
si s’ha cercat ca, el programari trobarà totes les entrades que contenen aquesta 
seqüència i, a més, totes les que contenen la seqüència ça, però només iŀlumi-
narà les primeres. 
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 I això mateix s’esdevé quan se cerca vocals que porten algun diacrític: el 
programari no distingeix les lletres que porten alguna marca diacrítica de les 
lletres que no en porten (accents, dièresis, majúscules, cursives, etc.), però no-
més iŀlumina les que contenen la marca diacrítica que s’ha cercat. 
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 En el cas de les formes que han esdevingut incorrectes a causa de l’aplicació 
de la nova normativa ortogràfica del 24 d’octubre de 2016 i les posteriors ac-
tualitzacions del diccionari normatiu fins al maig del 2020, tant si se cerca la 
forma nova com l’antiga el DSIN dona el mateix resultat, adequat a la nova 
ortografia. 
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 En el cas de *ressòl, no apareix il·luminada cap entrada perquè no hi ha cap 
mot que, des del punt de vista gràfic, hi coincideixi exactament. 
 3.5.  A la dreta de cada entrada hi ha l’abreviatura de la categoria lexico-
gramatical corresponent, d’acord amb la llista de marques sintàctiques del 
diccionari que figura en el document «Abreviatures». Quan se situa el punter 
del ratolí damunt aquesta abreviatura, la denominació es mostra desplegada 
(tingueu en compte que si us trobeu a la primera pantalla de resultats i feu un 
clic damunt l’abreviatura, la visualització de resultats es tornarà a situar a la 
primera pantalla). 
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 3.6. Els mots i les expressions que no són catalans ni han estat catalanitzats 
ortogràficament figuren en lletra negreta cursiva a l’entrada i porten entre 
claudàtors la marca de la llengua d’origen (generalment, abreujada), que se 
situa a la dreta de la categoria lexicogramatical. 
 

 
 
 3.7. A la dreta de la categoria lexicogramatical o, si s’escau, de la llengua 
d’origen, hi ha enllaços a altres obres lexicogràfiques en línia perquè el pro-
gramari cerqui la mateixa forma entre les entrades que contenen; fins ara, hi 
figuren enllaços a les obres següents: 
 — segona edició del diccionari normatiu (DIEC2, https://dlc.iec.cat); 
 — Diccionari descriptiu de la llengua catalana de l’IEC (DDLC, 
http://dcc.iec.cat/ddlcI);  
 — Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC, 
https://ctilc.iec.cat); 
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 — segona edició del Diccionari català-valencià-balear, d’Antoni M. Alco-
ver i Francesc de Borja Moll (DCVB, https://dcvb.iec.cat); 
 — cercador transversal de la biblioteca en línia d’obres terminològiques 
del Projecte de Terminologia de Ciència i Tecnologia de l’IEC (CercaCiT, 
https://cit.iec.cat), i 
 — Cercaterm del TERMCAT (https://www.termcat.cat/ca/cercaterm). 
 

 
 
 Com que el DICCIONARI DE SINÒNIMS conté mots que encara no són nor-
matius, pot passar que el resultat de la cerca en el DIEC2 sigui infructuosa; 
d’altra banda, la manca de resultats també pot ser deguda a una qüestió pura-
ment ortogràfica de l’entrada del DIEC2. En el cas del verb abstreure’s que 
acabem de veure, per exemple, cal tenir en compte que el diccionari normatiu 
no fa constar explícitament la forma del pronom reflexiu com a part de la 
forma de l’entrada dels articles corresponents a verbs. 
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 En canvi, si es busca el mateix verb sense cap pronom afegit, es pot trobar 
la informació que es vol consultar. 
 

 
 
 3.8.  Les formes que han esdevingut obsoletes després de la segona edició 
del DSIN, s’han mantingut en aquesta tercera, per bé acompanyades d’una 
marca valorativa que n’informa els usuaris, amb una remissió a la forma nor-
mativa actual. 
 

 
 
 3.9. Les altres marques valoratives que poden acompanyar les entrades 
són ant. (‘antigament’) i desp. (‘despectivament’). 
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 3.9. Sota cada entrada del diccionari de sinònims hi pot haver, entre 
parèntesis, una nota amb una restricció d’ús d’aquesta entrada. 
 

 
[…] 
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 3.10. També sota l’entrada o, si n’hi ha, sota la nota de restricció d’ús 
s’apleguen tots els sinònims que tenen la mateixa categoria lexicogramatical 
que l’entrada, agrupats per accepcions, si s’escau, en una llista anomenada 
principal. En el cas dels lemes que tenen flexió de gènere, les formes que hi 
figuren són les corresponents, si és possible, al masculí singular, tal com es va 
fer en les edicions precedents en paper d’aquest diccionari i com acostumen 
a fer els diccionaris generals. 
 

 
 
 3.11. També en el cas dels lemes que tenen flexió de gènere (llevat de les 
entrades que són únicament femenines), per sota d’aquest primer bloc de si-
nònims, podem veure, si n’hi ha, les formes femenines respectives disposades 
per accepcions i en el mateix ordre que les formes del primer bloc. 
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 Si una forma del bloc principal és femenina, en la llista de sinònims feme-
nins aquesta forma apareix entre claudàtors. Si no és possible la forma feme-
nina d’un sinònim, en la mateixa posició de la llista hi ha un guió llarg. 
 

 
 

 
 
 3.12. Excepcionalment, hi ha sinònims que presenten variants purament 
gràfiques, les quals són consignades separades per una barra inclinada. 
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 3.13. Els sinònims que no són catalans ni estan catalanitzats ortogràfica-
ment figuren en lletra regular rodona per una limitació gràfica de presentació 
que té el programari de cerca (en comptes de regular cursiva, com pertocaria 
i com es pot veure, en canvi, en les entrades; cf. el § 3.6); però porten a conti-
nuació, entre parèntesis, la marca de la llengua d’origen (generalment, abreu-
jada). 
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 3.14. Rares vegades, en comptes de la llista de sinònims, hi ha una remis-
sió a una altra entrada —incloent-hi el número d’homògraf, si s’escau— pre-
cedida de la forma verbal Vegeu. Per limitacions del programari de consulta, 
si l’entrada a la qual es remet té doble forma, després del Vegeu només hi fi-
gura la primera. Fent clic damunt el mot de la remissió, el programari pre-
senta l’article corresponent. 
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4. Cerques especials 

 Ultra les opcions bàsiques de cerca establertes en aquest diccionari, hi ha 
la possibilitat de fer cerques no previstes inicialment però que poden menar a 
resultats interessants. Entre les múltiples cerques possibles, n’oferim sis a tall 
d’exemple. 

 4.1.  Si es volen trobar, per exemple, tots els sinònims acabats en una ca-
dena de caràcters determinada, cal fer tres cerques consecutives a la finestra 
de cerca arreu de la consulta general: primer, aquestes lletres seguides d’una 
coma; segon, les mateixes lletres seguides d’un punt, i, tercer —només en el 
cas dels sinònims que tenen flexió de gènere—, les mateixes lletres seguides 
d’una barra inclinada. La suma dels tres resultats donarà el nombre total d’ar-
ticles que contenen algun mot amb la terminació que interessa.  
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 En el cas d’aquest exemple, hi ha setanta-quatre articles en total que con-
tenen sinònims acabats en iant. 
 D’altra banda, aquesta mateixa cerca arreu es pot afinar més si es fa mit-
jançant la consulta per funció sintàctica i triem la funció que interessa. En 
els exemples que segueixen, es pot veure el resultat de les tres cerques  
de mots acabats en iant que s’ha fet més amunt, amb la restricció que han de 
tenir una funció adjectiva. 
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 Aquesta vegada, el diccionari només conté trenta-un articles amb sinònims 
adjectius acabats en iant. 
 4.2.  Si es volen trobar tots els verbs reflexius i recíprocs que figuren al 
diccionari, cal fer dues cerques consecutives en la finestra de cerca arreu de 
la consulta general: primer, la seqüència -se, i, segon, la seqüència 's. 
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 En aquest exemple, hi ha un total de 1.733 articles que contenen sinònims 
que són verbs reflexius i recíprocs. Tanmateix, si es volen veure iŀluminats els 
resultats de la segona cerca, a la casella de cerca arreu s’ha d’escriure l’apòstrof 
mitjançant la combinació Alt 0146 del teclat numèric: ’s. 
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 Els altres verbs pronominals (com ara entendre-hi) no es poden comptar 
directament i s’han d’anar fent aproximacions per a aconseguir-ho. 
 4.3.  Si es volen cercar tots els sinònims que són manlleus, es pot posar un 
parèntesi d’obertura en la finestra de cerca arreu de la consulta general. En 
canvi, les entrades que són manlleus no es poden trobar directament per 
aquest sistema, encara que se substitueixi el parèntesi d’obertura per un clau-
dàtor d’obertura. Per a obviar a aquesta dificultat i fer possible de trobar-les, 
totes les entrades que són manlleus figuren també com a sinònimes d’alguna 
altra entrada.  
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 4.4.  Si hom vol saber exactament quants articles conté el diccionari de 

sinònims en un moment determinat, només cal escriure el símbol del tant per 
cent (%) —símbol que, en alguns llenguatges de programació, equival a l’es-
pai— a la finestra de cerca arreu de la consulta general. Tingueu en compte, 
però, que es pot bloquejar el vostre ordinador o que el servidor del diccionari 
pot presentar el missatge d’error que ha estat comentat al § 3.1 (sistemàtica-
ment, dona error si es fa aquesta cerca en el camp de cerca a l’entrada). 
 

 
 
 4.5.  Igualment, si es vol saber el nombre exacte d’entrades que fan una 
funció sintàctica o sintagmàtica determinada, cal escriure el símbol del tant 
per cent (%) a la finestra de cerca arreu de la consulta per funció sintàctica 
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(la imatge ha estat manipulada perquè es pugui veure la cerca exacta que cal 
fer). Pareu atenció que les entrades que tenen les funcions adjectiva i nominal 
alhora es compten tant en una funció com en l’altra. 

 
 
 Com ha estat indicat més amunt, si la màquina ha d’oferir uns quants mi-
lers de resultats, pot passar que es bloquegi l’ordinador o que el servidor del 
diccionari presenti el missatge d’error que ha estat comentat al § 3.1. 
 4.6.  Finalment, si es volen trobar les remissions a altres articles que conté 
el diccionari, cal escriure en el camp de cerca arreu la seqüència &nbsp; (in-
cloent-hi el punt i coma), que és un codi que es fa servir per a inserir un espai 
forçat en HTML, i executar la cerca (l’espai iŀluminat i el punt i coma que es 
poden veure en aquests resultats no apareixen si es fa qualsevol altra classe de 
consulta, com podeu observar en la segona imatge; només es visualitzen per-
què hom ha obligat el programari a executar una ordre en relació amb una 
forma que no és lèxica). 
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