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Alícia al país de les meravelles

• −No entenc què vol dir glòria     

–va dir Alícia.

• −Quan dic un mot −insisteix 
Humpty Dumpty amb 
desdeny− vol dir el que jo vull 
que signifiqui... Això i res més! 
−La qüesió és saber –va 
objetar Alícia− si vostè pot 
aconseguir que els mots 
signifiquin coses diferents. 
−La qüestió és saber qui mana 
–va conclure Humpty Dumpty. 
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Índex

1. El significat: algunes reflexions

2. Recursos per construir significats:

– Neologia

– Extensió semàntica

– Metàfores

3. Epíleg



Reflexions sobre el 
significat
Exemples diversos
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Chiclayo es una ciudad republicana.
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Em caso el mes que ve!
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Com t’imagines la situació?

•Ahir vaig sopar ràpid i 
molt bé amb el meu ex.
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Com t’imagines aquest titular?

Immigrant agredeix adolescent.

1. Com és l’immigrant?

2. I l’adolescent?

3. Qui et desperta més simpatia?
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I aquest altre?

Dona suïssa agredeix cap rapat.

1. Com és la dona suïssa?

2. I el cap rapat?

3. Qui et cau més simpàtic?



Teoria de la rellevància
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La comunicació

TextCodificació Descodificació

Pla semàntic

Pla pragmàtic

InferènciaOstensió Text

Convencional: senyals codificats = 

missatges

No convencional: atreure 

l’atenció = inferir significats.



Teoria de la rellevància
• Sperber i Wilson (1986), Escandell (2005) i Escandell 

(1996: 109-133) Introducción a la pragmática. Ariel: 1996.
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Recursos per construir 
significat
Siguem creatius!
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Neologia

Exemples diversos
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Procediments de neologia
• Derivació: infotocopiable, manelià.

• Composició: caçavacances.

• Composició sàvia: hiperenamoradís, polifanàtic.

• Noms propis: Alzheimer (1906), Creutzfeldt-Jakob 

(vaques boges).

• Truncació: uni.

• Calc: piulada.

• Manlleu: fanfic.

• Siglació: devedé.

• …
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Aportació personal



L’extensió semàntica

Exemples personals
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Tamboret
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Tamboret al DIEC
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La botiga del Titànic
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M’agrada resseguir-te!
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I tu? Quins mots t’has inventat?

• Com has declarat l’amor a algú de manera 
creativa?

• Alguns estudiants meus: Nosaltres parlem de 

peixos el diumenge al vespre.

• Només amb qui et comuniques, crees més 
significats i més mots.

• Has escrit mai el ‘diccionari’ de la teva relació 
amb algú?
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Metàfores

Exemples sobre Internet
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Metàfora 1

Nadius i 

immigrants

digitals
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Metàfora 2

Peter Kruse: 

visitants i 

residents digitals.

24



Metàfora 3

Tim O’Really Web 2.0 i el rusc i les abelles
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Metàfora 4

El contingut i el continent
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Metàfora 5

Digitals: connectats, informats, formats, 

alfabetitzats, lletrats, cultes, preparats, 

ocupats, acomodats, inserits, actualitzats, 

ben situats, rics… 

No digitals: desconnectats, desinformats, 

ignorants, desarrelats, sense formació, 

sense feina, pobres… 
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Metàfora 6  Prensky 2010

Noms Verbs

• Pensar críticament

• Presentar les coses lògicament

• Comunicar

• Prendre decisions

• Ser rigorós

• Entendre el contingut i el 
context

• Persuadir

• etc.
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Metàfora 7
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Epíleg
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Resum
1. El significat no és tancat, preestablert, fix, estàtic.

2. Quan ens comuniquem, creem significats, amb 
procediments molt diversos.

3. Podem aconseguir que algun mot o expressió 
nostre sigui de tota la colla, grup, poble, 
comunitat…

4. Som més creatius quan més locals, personals, 
particulars i diferents som.

5. La repetició de significats té menys força que la 
creativitat.
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GRÀCIES!
Preguntes? 
Dubtes? 
Inquietuds?

daniel.cassany@upf.edu

@dancassany

http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany


