Materials de Preedició. Sèrie de textos en PDF descarregables sobre
tipografia, escriptura i llengua i la tecnologia que hi està relacionada.
El lector pot fer clic o picar sobre els ítems del sumari i sobre qualsevol
text o imatge susceptible de contenir un enllaç a una adreça web.
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10. Diccionaris de mots
La verificació ortogràfica culmina
en aquest tema. ¿Com hem de mantenir i organitzar els diccionaris de
l’usuari?
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En aquest tema esmento un recurs dels Serveis Lingüístics de
la Universitat de Barcelona allotjat en la secció Retrucs del seu lloc
web: «Diccionari d’exclusions del Word per a la nova ortografia
catalana» (http://www.ub.edu/retrucs/diccionari-exclusionsword-nova-ortografia/). En l’apartat corresponent explicaré com
l’hem d’utilitzar.
He arribat fins al tema 10 sense haver esmentat mai un PDF
molt útil d’InDesignSecrets. Mea culpa. Hauria hagut de referenciarlo tan aviat com al tema 4. És de Mike Rankin i es titula «A Visual
Guide to InDesign CS5.5 Preferences» (https://indesignsecrets.
com/a-visual-guide-to-indesign-preferences.php). Consisteix
en una sèrie de captures de pantalla en què es veuen destacades les
preferències que tenen doble nivell: de document i d’aplicació.
Aquesta entrada d’InDesignSecrets (prèviament s’han d’introduir
nom d’usuari i contrasenya) dona un enllaç a una pàgina del web
d’Adobe en què Bob Bringhurst presenta les mateixes preferències,
però en forma de llista de text: http://blogs.adobe.com/
indesigndocs/2008/11/indesign_preference_settings_d.html.
No fa cap falta que torni a esmentar els llibres de consulta
d’ortografia de les diferents llengües. Aquí tornen a fer servei.
Al llarg del tema utilitzo unes quantes lletres tipogràfiques.
N’hi ha dues que són de compra (val la pena aprofitar certes ofertes): Plantin MT Pro i Celeste Pro. Unes altres dues formen part del
conjunt disponible mitjançant la subscripció d’Adobe: Minion Pro
i Myriad Pro. Les altres són de descàrrega gratuïta amb llicències
diverses: Linux Biolinum O (http://libertine-fonts.org; la
lletra O significa OpenType), PT Serif (https://fonts.google.com),
Source Serif Pro (https://github.com/adobe-fonts; la cursiva hi
ha sigut incorporada recentment), DejaVu Serif (https://dejavufonts.github.io), IBM Plex Mono (https://github.com/IBM/
plex), Ubuntu Mono (https://design.ubuntu.com).

10.1. Repàs
Per portar a la pràctica tot el que presento en les pàgines que
segueixen, fa falta utilitzar les instruccions que vaig donar al
tema 8. Són les següents:

tt Configurar les preferències de diccionari i de verificació

ortogràfica: «8.2. Dues preferències» i fig. 3, pàg. 5.
tt Com obtenir els fitxers del giny Hunspell per a un determinat idioma: «8.3. Hunspell», pàg. 6‑7.
Instal·lar
el Hunspell d’un idioma: «8.4. Instal·lació de dicciott
naris», pàg. 7‑9.
Fer
ús de la verificació ortogràfica: «8.5. Ús de la verificació»,
tt
pàg. 9‑10.
Fer
ús dels diccionaris de l’usuari, això és, crear diverses
tt
llistes, assignar-les a idiomes i tenir-les desades en la carpeta
o carpetes que l’usuari vulgui: 8.6. «Diccionaris de l’usuari,
pàg. 10‑11.
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tt Introduir entrades als diccionaris de l’usuari: «8.7. Creació

d’entrades» i fig. 9, pàg. 11.
tt Introduir particions de mots als diccionaris de l’usuari:
«8.8. Partició de mots», pàg. 12‑13.
tt Introduir entrades a la llista d’exclusions: «8.9. Llista d’ex
clusions», pàg. 13‑14.
Al mateix tema 8, a l’apartat 8.6. (pàg. 10-11), vaig comentar la
possibilitat d’utilitzar Dropbox o sistemes de sincronització similars per tenir les mateixes llistes actives en diferents ordinadors.
En l’estat de coses actual, crec que es pot utilitzar el servei iCloud
Drive d’Apple (https://www.apple.com/icloud/icloud-drive/).
No ho puc acreditar per experiència pròpia, perquè tinc els meus
diccionaris a Dropbox.
Tant en ordinadors d’Apple com en Windows, es podria fer la
prova amb el servei OneDrive (https://onedrive.com/). Un
servei anàleg és Box (https://www.box.com/). Qualsevol solució
és interessant si ens estalvia la repetició de la feina.
Les empreses que utilitzin InDesign en diversos ordinadors
connectats a un servidor, poden tenir aquests diccionaris allotjats
al servidor, però aleshores els fitxers queden bloquejats. Només s’hi
poden crear entrades o eliminar-ne des del programa que tingui la
condició d’administrador. Com que no he treballat mai d’aquesta
manera, no poc donar-ne més detalls.

Fig. 1. Exemple de la finestra d’incorporació d’en
trades. L’opció seleccionada al desplegable Target
(núm. 1) s’anomena User Dictionary, que és un terme
molt desafortunat: no es refereix a cap dels diccionaris que hem creat, sinó a la llista added.txt (vegeu la
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fig. següent), que no podem canviar de nom ni
de lloc. L’altra opció (núm. 2) és el document en què
estem treballant. Efectivament, es poden crear entrades «dins» un document d’InDesign, com explico en l’apartat següent.
Tema 10. Diccionaris de mots

10.2. On s’allotgen les entrades
10.2.1. Un diccionari per defecte
Suposem per un moment que creem unes quantes entrades noves
sense tenir prèviament cap diccionari de l’usuari (fig. 1, núm. 1). El
que fa el programa, en aquest cas, és alimentar una llista que tenim
en un determinat directori (és a dir, una carpeta) de l’ordinador.
Es tracta d’un fitxer titulat added.txt (fig. 2). Al mateix directori
hi ha el fitxer exceptions.txt, que comentaré més avall. Tots dos són
meres llistes en columna i es podrien modificar si es volgués
—observeu, per l’extensió, que són fitxers de text net—. La ruta
per localitzar-los és la següent:
~/Library/Application Support/Adobe/Linguistics/UserDictionaries/
Adobe Custom Dictionary/ca_ES

Fig. 2. Vista de la carpeta
que conté els fitxers added.txt
i exceptions.txt. Com que són
fitxers de text net, el sistema
operatiu en pot mostrar el
contingut, com es veu a la
columna de la dreta.

La designació ca_ES al final de la ruta és la de la carpeta de
l’idioma català. Les carpetes dels altres idiomes tenen les pròpies
llistes added.txt i exceptions.txt. I si no, es poden crear.
La vírgula al principi de la ruta (el signe ~), equival al nom de
l’usuari dins del sistema operatiu. Per tant, les llistes added.txt i
exceptions.txt són fitxers de nivell d’usuari. En conseqüència, la
library o biblioteca d’aquesta ruta no és la que penja de Macintosh HD,
sinó la de l’usuari en què estiguem treballant. Recomano tenir
aquesta ruta escrita en un petit fitxer en un lloc que puguem
recordar o, si no, en una aplicació del sistema operatiu, com ara
Notes o Recordatoris.
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10.2.2. El document com a contenidor
El castell sencer de la verificació ortogràfica en InDesign que
explico en aquesta sèrie té un fonament primer: no aconsello crear
entrades mitjançant l’opció que el programa dona per defecte, sinó
utilitzant diccionaris de l’usuari. Ho vaig apuntar al tema 8 amb
aquestes paraules (pàg. 11):
De moment només diré això: recomano crear com a mínim
un diccionari de l’usuari en cada un dels idiomes en què es
vulgui fer verificació ortogràfica, perquè és millor incorporar
entrades en un diccionari que tinguem controlat que no fer-ho
en el que dona el programa per defecte, que està allotjat molt
endins de la instal·lació.
Més avall veurem que val la pena tenir pel cap baix tres o quatre
diccionaris personalitzats.
Així doncs, sembla que la resposta a la pregunta d’on queden
allotjades les entrades sigui òbvia: als diccionaris de l’usuari. Però
hi ha una tercera possibilitat: el document mateix.
Un fitxer d’InDesign pot ser concebut com un contenidor de
materials, un dels quals pot ser una llista de mots acceptats exclusivament en el document en què es treballa. Per crear aquestes entrades, s’escull el document en el desplegable Target de la finestra
d’addició d’entrades (fig. 1, núm. 2).
Acció

Menú o drecera

Escollir el document
com a destinació
d’una nova entrada.

Edit > Spelling > User Dictionary… Desplegable Target: [nom del document]; desplegable
Language: [nom de l’idioma desitjat].

Aquesta funcionalitat és útil per a denominacions de productes
comercials i noms d’empresa, com seria el cas de Balfegó, l’empresa
establerta a l’Ametlla de Mar que treballa amb tonyina roja. (Si
sortís molt sovint dins els textos, en comptes d’incorporar la
denominació en el document, podria entrar en un diccionari de
l’usuari de noms propis.)
Una altra utilitat d’aquesta opció és evitar particions indesitjades sense necessitat de crear una entrada de particions. La paraula
BeGood (una sala de concerts de Barcelona que ja no existeix) es
parteix malament per defecte: Be~~Go~~od. Requereix crear una
entrada com Be~~Good, si l’amplada de caixa és estreta, o ~BeGood
(sempre amb la casella Case Sensitive activada).
Les entrades a nivell de document no han de ser noms propis
per força. Qualsevol terme que no vulguem conservar en els diccionaris pot escaure a la llista del document. Un exemple podria ser
nikkei, que és com s’anomena la cuina de fusió de les tradicions
peruana i japonesa. El Termcat no dona entrada al terme, suposo,
perquè és conflictiu —en realitat, nikkei significa ‘emigrant japonès’—. Per tant, no és pertinent que l’introduïm en un diccionari
de l’usuari. En canvi, en un determinat document, ¿per què no?
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10.2.3. Integrar els diccionaris o no
InDesign va més enllà del que acabo d’explicar: ofereix la possi
bilitat d’emmagatzemar en el document totes les entrades dels
nostres diccionaris (fig. 3). És la funció que fa la casella Merge User
Dictionary into Document (traduïu merge per fusionar). Per començar,
s’ha de tenir en compte que és una configuració que es fa document per document.
Si el document en qüestió es crea en el nostre ordinador i no
passa mai per cap altre, perquè nosaltres mateixos ens encarreguem de crear el PDF final, no té cap sentit activar la casella
Merge… Les entrades que hi hagi en els diccionaris «operen» per
defecte, és a dir, tenen un paper actiu en l’aspecte dels paràgrafs.
Ara bé, quan el document hagi de passar per l’ordinador d’algú
altre que tingui entrades que s’hagin de conservar —correctors,
traductors, editors…—, és important que aquesta persona activi
la casella, de tal manera que les seves entrades s’incorporin en el
document i «viatgin» amb aquest cap al pròxim ordinador, habitualment el del maquetador.
El meu exemple pot ser útil: en els documents que creo per a ús
personal, no hi tinc mai activada la fusió d’entrades; en canvi, en
els que m’arriben per corregir, l’activo. D’aquesta manera, el maquetador que hi treballa després de mi rep un document que incorpora
entrades validades.

10.2.4. Composició, composició, composició
Ara hem d’alçar la vista per formar-nos una visió de conjunt de
la qüestió. Al tema 7 («7.3.1. Justificació», pàg. 7-8) vaig introduir la
idea que el resultat final dels paràgrafs estava sotmès a un seguit de
paràmetres, entre els quals hi ha les particions i l’opció per un dels
dos modes de composició en InDesign, Adobe Paragraph Composer o
Adobe Single-line Composer. Després, al tema 9 («9.2. Retrat de conjunt», pàg. 6), vaig tornar a parlar del concepte de P&J (particions
i justificació) i vaig comentar que, òbviament, les particions no
existeixen sense paràmetre d’idioma.

Fig. 3. A la finestra de preferències de diccionari
hi ha aquestes dues opcions que destaco. Al núm. 1,
sota el títol Hyphenation Exceptions, hi tenim un desplegable titulat Compose Using i que dona tres opcions.
Jo sempre tinc seleccionada la tercera, User Dictionary
and Document. Al núm. 2., sota User Dictionary, hi
tenim la casella Merge User Dictionary into Document,
que és una preferència de dos nivells: pot ser de
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document o d’aplicació. Si la tenim marcada sense
cap document obert, tots els documents que creem
a partir d’aquell moment la tindran seleccionada. No
comentaré res d’especial sobre la casella Recompose
All Stories When Modified, que torna a compondre els
textos quan hi ha canvis en els diccionaris. Crec que
només podria estar desmarcada en la fase final de la
maquetació.
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Així doncs, les entrades dels nostres diccionaris tenen influència en l’aspecte final dels paràgrafs. Tots els punts de partició que
hàgim creat nosaltres, si tenim actives les dues preferències que es
veuen a la figura 3, passen a formar part de l’algoritme de salts de
línia possibles. La pega és que, una vegada integrats els diccionaris
en el document, si ens volguéssim fer enrere, només podríem
eliminar les entrades una per una des de la finestra en què les
creem. Quan es recupera un document antic, s’aconsella repassar
si està portant una càrrega d’entrades antigues que no tinguin cap
sentit o siguin directament errònies (fig. 4).
Fig. 4. Exemple d’un document
antic meu, de l’època d’InDesign CS2. El programa —era un
temps en què no existia l’opció
del giny Hunspell— no em
magatzemava bé les entrades
amb accents, com circumstància
i concloguéssim. I són totes entrades integrades en el document
(es llegeix al camp Target,
«article 2 garcia.indd»), que
hauria d’esborrar una per una.

10.3. Les exclusions
Com ja he explicat per a la llista added.txt, la llista exceptions.txt és
una per a cada idioma, i ambdues són locals, que vol dir que totes
les entrades que hi afegim s’han de replicar en els altres ordinadors
que tinguem. No hi ha la possibilitat de crear un diccionari per a
les exclusions.
Acció

Menú o drecera

Introduir en
trades a la llista
d’exclusions o
esborrar-ne.

Edit > Spelling > User Dictionary… Desplegable
Dictionary List: s’escull Removed Words. Es fa clic al
botó Add per afegir-hi entrades o al botó Remove per
esborrar-ne.

En general, les entrades que val la pena tenir com a exclusions
responen a les limitacions de la verificació ortogràfica. Hi ha tres
motius per alimentar aquestes llistes:

tt Són paraules incorrectes, però el sistema no les marca.
tt Són paraules correctes, però necessitem que en prevalgui una
altra forma ortogràfica.
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tt Són noms propis o denominacions especials que no entraran

mai en els diccionaris de verificació ortogràfica, però que ens
interessa que el sistema no marqui.

El qui vulgui aprofitar els suggeriments que proposo a continuació pot agafar tots els mots que dono i afegir-los al fitxer del català
en columna, sense que importi que estiguin ordenats alfabèticament o no.

10.3.1. El problema del guionet
Hi ha un conjunt de paraules que responen al primer motiu que
acabo d’esmentar: són incorrectes però li passen desapercebudes
al sistema. El problema prové del guionet.
Fa temps vaig consultar a Jaume Ortolà, que manté el verificador ortogràfic de Hunspell en català, per què passaven inadvertides
formes com considerar-mi. L’explicació és que InDesign, igual com
altres programes, tracta els segments a l’esquerra i la dreta d’un
guionet com a paraules independents, i el giny de Hunspell no pot
fer res per compensar-ho. De resultes d’això, hi ha tot un seguit
d’expressions que val la pena excloure de la verificació ortogràfica
i que divideixo en dues llistes a continuació (afegiu-hi femenins i
plurals quan correspongui):

Formes verbals amb pronoms febles erronis
considerar-ni, considerar-mi,
considerar-si
entendre-ni, entendre-mi,
entendre-si
haver-ni, haver-mi, haver-si
perdre’s-ho
permetre’s-ho permetre’s

prendre-ni, prendre-mi,
prendre-si
prendre’s-ho
revendre’s-ho
trobar-ni, trobar-mi,
trobar-si
vendre’s-ho

Noms i adjectius erròniament partits amb guionet
cap-i-pota
curt-metratge
llarg-metratge
multi-disciplinar

multi-disciplinari
vetes-i-fils
vist-i-plau

10.3.2. La llista de la UB
Una sèrie llarga de paraules que val la pena incorporar al sistema
és la creada pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.
Recull formes que han quedat invalidades per la nova ortografia
del 2017. Ara que el Hunspell del català encara no ha incorporat els
canvis, és molt útil que en la verificació ortogràfica surtin marcades paraules tan comunes com arítmia, bóta, dóna, eradicar, nét i sóc.
Podeu obtenir el fitxer a l’enllaç que he donat al principi del
tema. Al primer paràgraf de l’article ja hi ha un enllaç de descàrrega del fitxer zip, anomenat ExcludeDictionaryCT0403-20317.zip.
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Accions

Instruccions

Tractament del fitxer Se’n desa una còpia per precaució. Es descom
d’exclusions dels Serv. primeix i s’obté una carpeta titulada
Ling. de la UB.
ExcludeDictionaryCT0403-20317.
Obtenció de la llista
en un format llegible.

Dins la carpeta hi ha un fitxer anomenat
ExcludeDictionaryCT0403.lex. Se’n desa una còpia
per precaució. Se’n canvia l’extensió a txt.

Modificació del
fitxer exceptions.txt.

S’obre el fitxer exceptions.txt (vegeu la ruta
a l’apartat 10.2.1) i s’hi afegeixen les entrades
prèviament copiades del fitxer
ExcludeDictionaryCT0403.txt. És indiferent si
s’insereixen al principi o al final. No cal
conservar l’ordre alfabètic.

10.3.3. Les exclusions en espanyol
Haig de reconèixer que no he començat a alimentar la llista d’exclusions per a l’espanyol. Solament hi tinc una paraula, marca-pasos,
que passa desapercebuda per allò que he explicat del guionet unes
ratlles més amunt.

10.4. Proposta de mètode
Som en un punt del tema que fa de frontissa. Ha quedat clar, fins
ara, que una persona que revisi textos amb InDesign pot treballar
sense crear diccionaris de l’usuari. Si s’opta per aquest model, es va
alimentant el fitxer added.txt. En el cas que calgui treballar en un
altre ordinador, es pot copiar aquest fitxer i enganxar-lo en l’ordinador de destinació.
La llista d’exclusions s’ha de «treballar» per força d’aquesta
manera, perquè no hi ha cap diccionari de l’usuari que pugui fer la
seva funció. D’altra banda, hi ha la possibilitat d’allotjar entrades
en el document d’InDesign que tinguem entre mans, un recurs
aprofitable en qualsevol circumstància.
L’altre model és el que es llegeix amb detall a continuació, i
consisteix a mantenir diversos diccionaris de l’usuari per a cada
idioma i per a tots els ordinadors que vulguem cobrir. Al tema 8
(«8.6. Diccionaris de l’usuari», pàg. 11), vaig recomanar que es
creessin com a mínim dos diccionaris de l’usuari: un per a les
entrades de particions i un altre per a les «normals» (que també
n’han de tenir, per assegurar que el Hunspell no «s’aventuri»).

Fig. 5. Exemple de verificació
ortogràfica després de nodrir la
llista d’exclusions amb la confeccionada pels Serveis Lingüístics de la UB.
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Considero que és el mínim que s’ha de fer i el que serà habitual en
les llengües que surten molt poc o gairebé mai en els nostres textos
(fig. 6).
Vaig esmentar les preferències de diccionaris al mateix tema
(«8.2. Dues preferències», pàg. 5 i fig. 3). El que no vaig avisar
aleshores és que els diccionaris de l’usuari s’han de col·locar de
manera jeràrquica: s’executen segons l’ordre en què els tinguem a
les preferències de diccionari per a cada idioma, de dalt a baix. Per
aquesta raó, el que hi ha d’haver al capdamunt és el de particions,
i tot seguit els de mots, de més general a més concret. En pàgines
posteriors, a l’hora d’encarar l’idioma espanyol, proposaré que es
creïn com a mínim quatre diccionaris, que crec que han de quedar
col·locats de la manera següent:
1. particions
2. general

3. terminologia
4. noms propis

Vistos els dos models i una vegada entès que advoco pel segon,
ja puc començar a detallar el tractament dels idiomes català i espanyol, i una mica també l’anglès.
Fig. 6. Àrea principal de la
finestra de preferències de
diccionari per a l’idioma anglès
dels EUA. S’hi observen tres
diccionaris de l’usuari:
ENUS-particions, ENUS-general
i ENUS-propis. L’ordre és el
que recomano: de més general
a més concret i les particions
sempre al capdamunt.

10.5. Particions
10.5.1. En català
Vaig parlar de les particions en català al tema 9 («9.5. El català»,
pàg. 10-12), però no vaig arribar a donar cap llista d’entrades. Així
doncs, m’hi poso. De les expressions següents, n’hi ha que són
reconegudes pel Hunspell però tenen una partició defectuosa.
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Partició nova

Partició anterior

freelance

free~~lance

fre~~e~~lan~~ce

ganache

ga~~nache

ga~~na~~che

Halloween

Hal~~low~~een

Hal~~loween
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Hollywood

Hol~~ly~~wood

Holly~~wo~~od

hollywoodià

hol~~ly~~woo~~dià

holly~~wo~~o~~di~~à

Jamboree

Jam~~bo~~ree

Jam~~bo~~re~e

Memphis

Mem~~phis

Memp~~his

rockabilly

rock~~a~~bil~~ly

roc~~ka~~bil~~ly

Springsteen

Spring~~steen

S~~prings~~te~~en

Telentrada

Tel~~en~~tra~~da

Te~~len~~tra~~da

Waterloo

Wa~~ter~~loo

Wa~~ter~~lo~~o

Existeixen dos casos molt específics de particions conflictives. Me’ls va fer notar Jaume Ortolà: periòdic, que pot ser pe-ri-ò-dic
(‘publicació impresa d’aparició regular’, ‘que s’esdevé a intervals’) o
per-iò-dic (nom d’un àcid), i reiter, que pot ser re-i-ter (forma balear
de reitero) o rei-ter (‘peça d’una balança de precisió’). La verificació
ortogràfica «veu» solament la forma gràfica dels mots, i per tant és
incapaç de resoldre aquests casos. El Hunspell fa les particions
pe-ri-ò-dic i rei-ter.

L’idioma té un paper actiu en la composició del paràgraf
(en els anomenats P&J): no hi ha particions sense paràme
tre d’idioma.

10.5.2. En espanyol
A l’hora de parlar de les particions a final de ratlla per a l’espanyol
al tema 9 (apartat 9.6, pàg. 12‑15), vaig comentar la limitació que té
la verificació ortogràfica per respondre al fenomen dels dos models
de particions i vaig donar una llista de paraules que, independentment del model doble, tenien particions incorrectes (pàg. 13). S’hi
poden afegir les entrades següents.
Mot

Partició nova

Partició anterior

abrogar

ab~~ro~~gar

abro~~gar

adherente

adhe~~ren~~te

ad~~herente

neognóstico

neo~~gnós~~ti~~co

neog~~nós~~ti~~co

pa~~ra~~psi~~co~~lo
~~gía

pa~~rap~~si~~co~~lo
~~gía

parapsicología
postfijo

post~~fi~~jo

postfijo

sublunar

sub~~lu~~nar

su~~blu~~nar

També vaig donar constància (apartat 9.6, pàg. 13), d’unes quantes paraules del tipus d’hiperrealismo i interregno, que comencen amb
prefixos acabats amb -r seguits del formant principal començat per
r- i que el Hunspell de l’espanyol no resolia bé.
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Un altre grup de mots que vaig esmentar va ser el dels que tenen
segments interns malsonants, com tentáculo. Les particions haurien
d’anar de la manera següent:
Mot

Partició

Mot

Partició

disputa

dispu~~ta

pedofilia

pe~~dofi~~lia

espectáculo

es~~pec~~tácu~~lo

tentáculo

ten~~tácu~~lo

Pel que fa a les paraules compostes, dono aquí dos termes als
quals val la pena aplicar el model morfològic.
Mot

Partició

altoimperial

al~~to~~im~~pe~~rial

mileurista

mil~~eu~~ris~~ta

Ara no donaré llistes llargues de paraules de l’espanyol formades
amb prefixos, però és important que qualsevol persona interessada
en faci si vol tenir un cert control de les particions en els seus
textos o, com a mínim, per tenir constància del comportament del
Hunspell sobre les paraules prefixades.
Suposem que recollim casos del prefix ciber-. El resultat és que
el Hunspell aplica sempre la partició sil·làbica (segons la pronunciació): per a ciberacoso fa ci~~be~~ra~~co~~so, i el mateix per a ciberamigo, ciberataque, ciberempresa, ciberespacio, ciberestudiante, ciberocio,
ciberocupación, ciberokupa, ciberusuario.
Una situació diferent és la del prefix des-. Aplica majoritàriament el model morfològic, però en uns quants casos opta pel
sil·làbic. La llista podria ser molt llarga. Altres prefixos que es
podrien recopilar són co-, contra-, hiper-, inter-, mal-, pos- i post-, re-,
super- i algun altre.

10.5.3. En anglès
Pel que fa a les varietats de l’anglès del Regne Unit i dels Estats
Units, les llistetes que vaig donar al tema 9 són gairebé tot el que
puc aportar («9.7.1. Anglès britànic», pàg. 17; «9.7.2. Anglès americà»,
pàg. 18‑19).

10.5.4. En tots els idiomes
A l’apartat següent veurem què vol dir això de tots els idiomes. Ara
em limito a mostrar-ne unes particions com a exemple.
Mot
Schweppes
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~Schweppes

Partició anterior
Sch~~wep~~pes

WhatsApp

Whats~~App

What~~sApp

YouTube

You~~Tube

You~~Tu~~be
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10.6. Tots els idiomes
InDesign dona la possibilitat d’assignar un diccionari de l’usuari
a all languages (fig. 7). L’avantatge que té això és obvi: les entrades
que hi hagi no seran mai destacades pel subratllat dentat vermell.
Ens passaran inadvertides sempre, que vol dir que tindrem menys
noses visuals.
Acció

Menú o drecera

Creació d’una
entrada al diccionari de l’usuari de
tots els idiomes.

Edit > Spelling > User Dictionary o clic amb
el botó dret sobre la paraula i Spelling > User
Dictionary. Al desplegable Language s’escull la
primera opció, All Languages, i a continuació el
diccionari de l’usuari al desplegable Target.

Val la pena alimentar aquest diccionari de l’usuari (l’anomeno
senzillament all_languages.udc) de paraules de quatre tipus, com es
veu a continuació. La major part serien innecessàries en idioma
català, perquè el Hunspell del català les reconeix bé. En canvi,
s’haurien d’introduir per a l’espanyol.
Com que entraran en el mateix diccionari paraules comunes
i noms propis, s’ha de recordar cada vegada de seleccionar o no la
casella Case Sensitive.

Noms comuns
blues

jazz

rock

Noms d’empreses i marques registrades
Facebook
Google
Guinness
Hunspell
iMac
InDesignSecrets

Larousse
MacBook
Microsoft
OpenType
Schweppes
TrueType

Twitter
Unicode
WhatsApp
Yahoo
YouTube

Fig. 7. A la finestra de prefe
rències de diccionari, al desplegable dels idiomes, es pot anar
a buscar l’opció All Languages al
capdamunt de tot de la llista.
Igual com amb els altres idiomes, aquí podem crear i tenir
actiu un diccionari de l’usuari.
Si observeu els camps Hyphenation i Spelling, veureu que hi diu
«[No Vendor]», i és normal: no
existeix cap diccionari Hunspell per a tots els idiomes; no
tindria sentit.
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Noms de persona
Atatürk
Brecht

Casals
Freud

Wałęsa

NASA
WLAN
WOFF

XHTML
XML

Sigles
CSS
HBO
HTML

El diccionari de tots els idiomes requereix una determinada
cautela a l’hora de validar les entrades. Val més no incloure-hi
UNESCO, perquè en algunes publicacions podria ser Unesco, i NATO
és OTAN en les nostres llengües. Tampoc recomano entrar el cognom Fitzgerald, perquè en anglès dels EUA es parteix fent Fitz-ger-ald,
però en altres idiomes podria no fer-se així.

10.7. Mots en català
El Hunspell del català, ja ho he dit anteriorment, està a un molt
bon nivell i no requereix gaires addicions. Tot i així, són prou
nombroses perquè n’hàgim de preveure una certa organització.
Dels quatre diccionaris que he proposat a l’apartat 10.4, en català
solament en tinc tres. El descartat és el de terminologia. Com que
tindria molt poques entrades, el fusiono amb el que anomeno
general.

10.7.1. Diccionari general
Entrades de tipus indeterminat
En el diccionari CAT-general.udc hi introdueixo totes les expressions
que no són noms propis. Per tant, les creo sense tenir marcada la
casella Case Sensitive («8.7. Creació d’entrades», pàg. 12 i fig. 9). Són
paraules com les següents:
adeu
adeu-siau
exlibris
gòspel
LGBTI
macròfit

marededeu
mariachi
meunière
peril·la
roibos
romanesco

romescada
samsó
subsol
viognier

Òbviament, l’entrada LGBTI (noteu que no cal entrar la sigla
LGBT, perquè el Hunspell la reconeix) sí que requereix marcar la
casella Case Sensitive. Les entrades adeu, adeu-siau, exlibris, marededeu
i subsol són novetats de la darrera reforma ortogràfica.
Altres paraules que hi tinc són expressions d’altres llengües
sense adaptació al català i que avui per avui no surten als diccionaris. En els meus textos van en rodona. M’interessa que el giny de
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verificació ortogràfica no me les marqui i també que es parteixin
bé. En dono la partició.
Mot

Partició

fish-and-chips

fish-~and-~chips

crooner

croon~~er

dashi

da~shi

dixieland

dixie~~land

rhythm-and-blues

rhythm-~and-~blues

Derivats de tota mena
En totes les llengües, els prefixos i sufixos i els mecanismes
de composició són recursos que fan augmentar molt el nombre de
paraules possibles. Els diccionaris no poden preveure totes les combinacions formades per derivació i composició; tampoc ho poden
fer els ginys de verificació ortogràfica. Anys enrere, en les meves
llistes hi havia un apartat ex professo per als derivats, dividit en sub
apartats per a cada prefix o sufix (fig. 8): prefixos anti-, auto-, des-,
ex-, multi-, etc.; sufixos -ble, -àtic, -dor, -et, -íssim, -ista, etc. La llista es
va anar reduint a mesura que el Hunspell va anar millorant, fins al
punt que avui m’ha quedat una llisteta insignificant de derivats i
compostos:
bicentenària
desencotxar

italoamericà
sororitat

transfòbic
videocreació

Fig. 8. Fragment del document
que mantenia quan utilitzava la
versió CS5.5 d’InDesign. S’hi
veuen només unes quantes de
la gran quantitat de formes
derivades que vaig arribar a
acumular.
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10.7.2. Diccionari de noms propis
Pel que fa als noms propis (diccionari CAT-propis.udc), no cal fer
cap divisió per grups, perquè el Hunspell en reconeix moltíssims.
Si calgués fer-la seria com la que veurem més endavant per a l’espanyol. Fins i tot incorpora Grandvalira i CaixaBank, i és molt útil que
ho faci, perquè aleshores les formes correctes estan disponibles
(això és, quan fem clic amb el botó dret sobre la paraula) quan hem
de corregir les variants incorrectes, com ara GrandValira i Caixabank.
Noteu que hi ha uns quants noms propis reconeguts pel Hunspell i que hem introduït al diccionari de particions: Hollywood,
Jamboree, Springsteen, Telentrada, Waterloo. Té sentit, per allò que he
explicat de l’ordre d’execució dels diccionaris: el de particions és
el primer, i així assegurem que la partició bona preval.
Dos noms de marques o productes comercials que tinc intro
duïts són els de les cerveses In-Edit (partició In-~Edit) i Voll-Damm
(partició Voll-~Damm).
Exemples de noms d’organismes, empreses i entitats que el
Hunspell reconeix —i parteix bé— són els següents:
Bolxoi
CaixaForum
CosmoCaixa

Maremagnum
Razzmatazz
Renfe

Seat
Teatreneu
Vallnord

Pel que fa a noms de lloc de forma catalana, no necessito tenirne cap, perquè el Hunspell els reconeix virtualment tots. N’hi ha
dos que no, Masella i Putxet, que de fet no ens interessa que entrin
en els nostres diccionaris, per la proximitat amb el femení mesella
i el topònim Puget.
De noms de lloc de forma no catalana també n’hi ha molts.
Com sempre, val la pena entrar els que siguin més corrents i no
xoquin amb paraules de la llengua per massa proximitat. El Hunspell ja preveu i parteix bé Broadway, Fuerteventura, Monterrey i Ohio.
Quant als noms de persona, val la pena esmentar els no catalans
però que tenen forma catalana. El Hunspell, forçut com és, n’incorpora una pila, i també de no adaptats. Aquests són uns quants:
Gorbatxov
Lincoln
Mèdici
Moctezuma

Nelson
Russell
Stravinski
Txékhov

Williams
Xostakóvitx

Després hi ha l’apartat dels personatges de ficció, mitològics,
històrics, etc. Ja sé que en aquest grup mesclo figures reals i fictícies, però em sembla més còmode així. Només en tinc dos d’introduïts: Isis i Osiris. Vet aquí una mostra dels que el Hunspell reconeix:
Anníbal
Calígula
Caront
Clitemnestra
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Com a propina, el Hunspell fins i tot preveu uns quants derivats
confeccionats a partir de cognoms, com ara hitchcockià, pinterià i
schopenhauerià. ¿Què més podem demanar?

El diccionari de l’usuari per a tots els idiomes estalvia
la nosa visual del subratllat dentat vermell per a les seves
entrades.

10.7.3. Diccionaris temàtics
No ho he dit al principi d’aquest apartat, però tinc un diccionari
de l’usuari específic per al tema de l’arqueologia. ¿Per què arqueologia i no, per exemple, història antiga, que seria una àrea de coneixement més àmplia? Doncs per cap raó poderosa. Els diccionaris de
l’usuari han de respondre a l’activitat de cada persona, i a mi
m’arriben de tant en tant textos d’arqueologia, motiu suficient per
tenir uns quants termes i denominacions en un diccionari a part.
La virtut d’un diccionari de l’usuari per a un tema en concret
és que no cal tenir-lo actiu sempre. Quan s’ha d’utilitzar, entres a
les preferències de diccionari i l’afegeixes; quan s’ha acabat la feina,
el desactives, de tal manera que altres documents no acabin incorporant a nivell de document entrades innecessàries (recordeu el
que he explicat a l’apartat 10.2.3).
I encara hi ha una altra virtut: a més a més de termes de l’especialitat, hi podem tenir cognoms d’especialistes que surtin sovint
en els textos i que, gràcies a aquest diccionari, seran ben partits a
final de ratlla i no tindran el subratllat dentat vermell. Els termes
arqueològics són de l’estil dels següents:
antracòleg
antracologia
arqueomètric

evergètic
evergetisme
feniciopúnic

feniciocartaginès
feniciosemític
tardohercinià

10.8. Mots en espanyol
A l’hora de treballar en textos en espanyol, faig ús dels quatre
diccionaris de l’usuari proposats més amunt, a l’apartat 10.4 (els
noms són ES-particions.udc, etc.). Les llistes que dono a continuació
podrien ser molt més llargues si hagués de revisar habitualment
documents en espanyol.

10.8.1. Diccionari general
Entrades de tipus indeterminat
Fins avui, solament he introduït les formes dírham i dírhem (malgrat
que el diccionari de María Moliner les entra sense accent: dirham,
dirhem) i narco.
Editar amb InDesign de Mac

17

Tema 10. Diccionaris de mots

Derivats de tota mena
Sembla que el Hunspell de l’espanyol conté un nombre conside
rable de paraules derivades. Es pot comprovar si s’elabora una llista
de mots acabats en -mente i -ado. Tanmateix, no sembla suficient. A continuació, uns quants exemples de formacions amb prefixos i sufixos. (A part dels femenins i plurals, que ja he dit que
s’havien de preveure, hi ha el cas dels verbs; com que no és realista
entrar tota una conjugació, el que faig és donar entrada a l’infinitiu
i a alguna forma del present i el pretèrit imperfet.)
Prefix o sufix

Entrades

auto-

autodefinirse, autoproducirse

co-

codirector, coguionista, cooficialidad, coorganización, coorganizador

inter-

interoceánico

multi-

multidisciplinar, multilingüe

super-

superinteresante

-ado

porticado

-áfico

epigráfico, historiográfico, iconográfico

-ano, -iano, -tano

saheliano

-ario

librario

-ático

iniciático

-illo

tocinillo

-ísimo

brillantísimo, contadísimo, cuidadísimo,
facilísimo, feísimo, importantísimo, utilísimo

-ismo, -ista

escapismo, escapista

-ito (-cito, -ecito, -ececito)

barquita, barquito, corazoncito, hombrecito,
mujercita, piececito, ramita, solecito

-ización

socialización

-mente

audazmente, estadísticamente

Altres derivats que no classifico per grups són els següents:
alguerés
cantaor
cuatricromía

peregrinante
saharauis
sónico

teletransporte

10.8.2. Diccionari de terminologia
El fet de dedicar un diccionari de l’usuari a «terminologia» no
significa que unes paraules tinguin l’etiqueta de terminològiques
i unes altres no, que seria una ximpleria. L’únic propòsit és que el
nombre total d’entrades es reparteixi en diversos diccionaris per
comoditat. Per tant, la llista que dono a continuació conté termes
especialitzats, grosso modo, en espanyol.
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augústeo
dedicante
flamen

flaminado
lexicografía
lexicográfico

ludismo
ludoterapia
metadato

10.8.3. Diccionari de noms propis
En l’àmbit de la revisió assistida i en el sistema de diccionaris
de l’usuari d’InDesign, més que parlar de noms propis, hauríem de
referir-nos a expressions amb majúscula inicial. Qualsevol paraula
que tingui majúscula inicial i que, en conseqüència, requereixi
marcar la casella Case Sensitive de la finestra de creació d’entrades,
és candidata a aquest diccionari, que anomeno ES-propis.udc.
Com que el Hunspell de l’espanyol no destaca —hauria de dir
tampoc— pel reconeixement de noms propis i la llista podria acabar
allargant-se molt, he creat una classificació.

Noms d’organismes, empreses i entitats
Bolshói
Citroën

MOMA
PSOE

Renault
Seat

Noms de marques comercials
Castellblanch

Damm

Voll-Damm

Estocolmo
Everest
Feroe
Finisterre
Guadiana
Guijuelo
Lavapiés
Numancia

Sahara
Sajonia
Teide
Tijuana
Transilvania
Veracruz
Yucatán

Massachusetts
S’Agaró

Shanghai
Waterloo

Demetrio
Dorotea
Ezequiel

Ginés, Ginesa
Marcelo, Marcela
Otilia

Noms de lloc
Forma espanyola
Alguer
Amberes
Arán
Atapuerca
Cerdeña
Córcega
Dublín
Egeo

Forma no espanyola
Delhi
Hollywood

Noms de persona
Noms de pila
Alberto
Aurelio, Aurelia
Claudio
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Cognoms, forma espanyola
Arévalo
Bonaparte
Echegaray
Enríquez
Escobedo

Flórez
Galván
Godoy
Guillén
Habsburgo

Jimeno
Machín
Tarancón
Villoro

Cognoms, forma no espanyola
Freud

Händel

Lerroux

Noms de personatges de ficció, mitològics, antics, etc.
Aníbal
Calígula
Caronte
Clitemnestra
Coriolano
Dalila

Diocleciano
Domiciano
Efraím
Esopo
Espartaco
Fedra

Otelo
Otón
Ovidio
Safo
Sófocles

Derivats de noms de persona
almodovariano
faulkneriano

freudiano
hitchcockiano

trotskismo
trotskista

10.9. Mots en anglès
Remeto el lector al tema 9 pel que fa a les particions en anglès.
Ara toca parlar dels diccionaris de mots, tot i que òbviament no
puc suggerir llistes veritablement orientatives, com sí que podria
fer un revisor de textos en anglès o un traductor.
Com és d’esperar, el revisor de textos ha d’interpretar els dicci
onaris i els llibres d’estil i prendre decisions a l’hora de conformar
els diccionaris de l’usuari. Per exemple, el diccionari ortogràfic
d’Oxford (OUP, 2005) dona algunes entrades dobles i consigna la
forma preferent de la manera següent: «judgment, var. of judgement», que vol dir que la darrera és la recomanada. Per tant, hem
de pensar que val la pena excloure judgment en l’anglès britànic. Un
altre sistema del diccionari esmentat és aquest: «cue — cueing or
cuing», en què cueing és preferent, i per tant exclourem cuing. Si el
diccionari de referència no dona alternatives, significa que no hi ha
dubte: fan Aids, i no AIDS; backup, i no back‑up.

10.9.1. Anglès britànic
Llista d’exclusions
back-up
cuing
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Diccionari general
fanboy
letterform

overset
oversetting

Polynesian

L’anglès britànic posa la verificació ortogràfica contra les cordes
per culpa d’unes solucions ortogràfiques dobles: els verbs acabats
en -ize o -ise i en -yze o -yse. El diccionari ortogràfic d’Oxford
prefereix les formes acabades en -ize, però continua donant entrada
a les formes en -ise. Es pot llegir a la pàgina divulgativa https://
en.oxforddictionaries.com/spelling/ize-ise-or-yse, que també
afirma que prefereix els finals en -yse.
El Hunspell de l’anglès britànic reconeix les dues formes, com
es veu en la llista següent:
criticise / criticize
finalise / finalize
generalise / generalize

hypothesise / hypothesize
organise / organize
realise / realize

Pel que fa als verbs acabats en -yse o -yze, solament he hagut
d’introduir breathalyse.

10.9.2. Anglès estatunidenc
Dono a continuació les poques entrades que tinc registrades de
l’anglès dels EUA. Llista d’exclusions: back-up, letter-form, set-off,
set-up. Diccionari general: breathalyze, dialyze.

L’anglès britànic posa la verificació ortogràfica contra
les cordes per culpa d’unes solucions ortogràfiques dobles:
els verbs acabats en -ize o -ise i en -yze o -yse.

10.10. El cas del no-idioma
Durant un quant temps, en l’època de les versions CS2, CS3 i CS4,
em costava entendre que a la finestra de preferències de diccionaris
hi hagués l’opció All Languages i, en canvi, el desplegable d’idiomes
de la barra de controls de text estigués encapçalat per [No Language].
Fins que em vaig adonar que soc una mica ruc, perquè es tracta de
coses diferents. A la finestra de diccionaris es creen, activen o
desactiven els diccionaris de l’usuari; a la barra de controls s’escull
l’idioma per a un text seleccionat (el mateix que es fa en els estils
de paràgraf i de caràcter, al desplegable d’idiomes de l’apartat
Advanced Character Formats).
Així doncs, el no-idioma, per ser estrictes, l’hauria d’haver
explicat al tema 7, «Estils de text». Perquè això és el que s’ha de fer
a l’hora d’assignar un idioma al text: incloure l’opció en un estil de
paràgraf o de caràcter, tret de casos molt concrets en què no calgui.
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El no-idioma és una mena de navalla multiús en relació amb
la tipografia del text (recordeu el que he dit al 10.2.4: composició,
composició, composició). Les conseqüències que té en el material
tipogràfic —a banda de no mostrar el subratllat dentat vermell—
són les següents:

tt No executa el canvi automàtic de cometes durant l’escriptura.
tt No parteix paraules a final de ratlla.
tt El kerning passa sempre a mètric i a zero, en algunes lletres,
o es redueix a molt pocs parells de glifs, en algunes altres
(fig. 9).
tt No s’executen ni les lligadures habituals ni les discrecionals,
excepte en algunes lletres com la Minion, la Myriad i la
DejaVu Serif, que no deuen tenir ben configurada la propietat
OpenType responsable d’aquest comportament.
L’ús més previsible per a un estil de paràgraf que tingui el
paràmetre de no-idioma seria un text de codi, és a dir, d’un llenguatge de programació, que per anar bé s’hauria de compondre
amb una lletra monoespaiada, com ara la IBM Plex Mono o la
Ubuntu Mono. També és possible que s’insereixin fragments de
codi dins el text seguit, igualment amb lletra monoespaiada, i
aleshores faria falta un estil de caràcter.
Un altre tipus de segments de text que requereixen el parà
metre de no-idioma és el de les URLs i les adreces de correu electrònic, que normalment aniran en la mateixa lletra que la resta del
text seguit —potser en cursiva, potser no—. Quedaran més bé
sense lligadures i no es partiran a final de ratlla, i de passada no es
veuran amb el subratllat dentat vermell.

Fig. 9. Quatre exemples del comportament de les
lletres en mode no-idioma en relació amb l’interlletratge en InDesign. Les dues primeres, la Plantin
MT i la Celeste, fan kerning zero sempre. En canvi,
la Linux Biolinum i la PT Serif fan un kerning de 40
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entre la f i la l i kernings negatius variats entre la T
i la coma, la r i la coma i la y i el punt.
La Linux Biolinum fa un kerning positiu entre la
o i la c; la PT Serif fa kernings negatius entre la coma
i l’espai, el punt i l’espai i l’espai i les cometes dobles.
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10.11. Coses pràctiques
10.11.1. El multilingüisme
Al final del tema 7, a l’apartat 7.7.5. «Segments (estils de caràcter)»,
vaig posar com a exemple una llista d’estils de caràcter que no era
gaire llarga. Hauria d’haver anticipat el que he explicat aquí sobre
el no-idioma i suggerir un estil anomenat c-no-idioma. Tanmateix, ja
s’hi entreveia que uns quants estils es diferenciaven per l’idioma:
c-cursiva-EN-UK, c-cursiva-ES…
Els textos solen ser plurilingües, perquè tenen termes i citaci
ons en altres llengües, però n’hi ha que ho són especialment. El
gran repte el tenim els componedors quan hem d’ajustar una bibliografia d’una obra acadèmica. Són uns textos que tenen segments
en altres llengües tant en rodona com en cursiva (a banda de les
versaletes). Per tant, si volem treure profit de la verificació ortogràfica (vull dir, si volem veure el subratllat dentat vermell que correspongui a cada llengua i volem que les particions ens creïn menys
maldecaps), la llista d’estils de caràcter acabarà sent fàcilment una
cosa així:
c-cursiva-CA
c-rodona-CA
c-cursiva-ES
c-rodona-ES

c-cursiva-EN-UK
c-rodona-EN-UK
c-cursiva-FR
c-rodona-FR

c-cursiva-DE
c-rodona-DE
c-cursiva-PT
c-rodona-PT

A les bibliografies necessitem, per descomptat, l’estil de noidioma per a les URLs. (I sense res a veure amb les llengües, sempre s’ha de tenir a mà l’estil de caràcter de no-separació o No Break,
per evitar que algunes xifres quedin separades de l’expressió anterior.)

10.11.2. Les actualitzacions de Hunspell
Per acabar el tema, vull donar unes instruccions per al moment en
què calgui actualitzar el diccionari Hunspell d’algun idioma.
Aquells que no conservin les paraules incorporades en cap llista no

Fig. 10. Exemple d’una bibli
ografia en què s’utilitzen llengües variades, tant en cursiva
com en rodona. La lletra amb
què l’he feta és la Source Serif
Pro, d’Adobe.
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tenen altra feina que substituir els fitxers de diccionari pels nous
seguint els passos que vaig donar al tema 8, apartat 8.4.
Els qui facin com jo i sí que conservin llistes, després de la
instal·lació del nou Hunspell, haurien de seguir els passos següents
per posar-les al dia:

tt Anar a les preferències de diccionari i desactivar tots els

diccionaris de l’usuari de l’idioma en qüestió.
tt Obrir el document on tenim apuntades les entrades i observar quines estan marcades pel subratllat dentat vermell.
tt Si les paraules reconegudes són poc nombroses —és a dir,
si el nou Hunspell aporta poques novetats—, les apuntem
a part; després reactivem els nostres diccionaris de l’usuari
i anem eliminant les entrades que hem apuntat una a una.
tt Si les paraules reconegudes són una gran majoria de les que
tenim, val la pena ignorar els diccionaris de l’usuari on hem
abocat tanta feina en els darrers temps i crear-ne de nous.
Amb aquestes línies s’acaben els continguts sobre la verificació
ortogràfica. L’enhorabona a tota persona que hagi tingut paciència
i força d’esperit per arribar fins aquí. La previsió és que la sèrie
Editar amb InDesign de Mac tingui encara un altre tema i dos
annexos, no necessàriament per aquest ordre.
Pròxim tema: 11. Automatització.

Editar amb InDesign de Mac

24

Tema 10. Diccionaris de mots

