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El Diccionari català-valencià-balear (DCVB) és una obra concebuda fa més d'un segle que, no
obstant això, és plenament vigent avui en dia. Per dues raons:
1. El fet que fos concebuda com a diccionari total fa que sigui una eina única i útil.
2. El fet que sigui consultable en línia la fa una eina accessible i adaptada als nous usos.
1. Diccionari integral de la llengua
Quan el 1900 Antoni Maria Alcover va concebre la idea del diccionari va pensar en una obra que
abastés el cabal de la llengua en la seva totalitat. Es tractava d'arreplegar tot el lèxic del català:
l'antic i el modern, el col·loquial i el culte. Per fer-ho calia dirigir la feina en dos fronts: la llengua
parlada, a través d'entrevistes amb informants de tot el territori lingüístic català, i la llengua escrita,
a partir del buidatge de les principals obres escrites en la nostra llengua.

Mapa del domini lingüístic de la llengua catalana, que mossèn Alcover recorregué a fi d'estudiar in situ
la llengua.

L'interès d'Alcover per fer una obra d'aquestes característiques es gesta arran de la seva feina
rondallística. L'empresa romàntica de copsar l'ànima del poble a través dels seus contes el fa
adonar-se de la riquesa de la llengua viva de Mallorca, una llengua que Alcover va traslladar
esplendorosament en el seu Aplec de Rondaies mallorquines d'En Jordi d'es Racó. És arran
d'aquesta tasca compiladora que Alcover s'adona que hi ha una quantitat important de vocabulari
que no està inclòs en cap diccionari.

La recopilació lèxica fou la feina prèvia que es va
haver de fer abans d'iniciar la redacció del diccionari
el 1926. La cèlebre calaixera d'Alcover arribà a
contenir
900.000
cèdules
lexicogràfiques.
Posteriorment, havent recollit més de tres milions de
cèdules, van quedar plenes quatre calaixeres. Tot
aquest material es va recollir gràcies als
col·laboradors repartits arreu del domini lingüístic
català.

Alhora, Alcover entronca amb el moviment de la Renaixença, el moviment de recuperació de la
llengua i la cultura catalanes després de dos segles de decadència. És per aquest motiu que no pretén
circumscriure la iniciativa del diccionari a la variant mallorquina de la llengua, sinó que té una
concepció general de l'idioma i per açò el que després seria el DCVB neix amb el nom de
Diccionari de la llengua catalana. En paraules d'Alcover:
El Diccionari que volem fer, es de la llengua que’s parla a Catalunya, Rosselló, illes Balears y reïne de
València. (...)
¿Hi haurà més motiu per dirli mallorquina? En cap manera. Ni la filología, ni l’historia, ni la geografia
autorisen tal denominació, si amb ella pretenim espressar qualque cosa mes qu’una varietat dialectal del
català, si amb ella volem anomenar d’una manera completa y esclusiva la llengua que parlam. (...)
Però ¿per que li hem de dir catalana? Perque comensà a parlarse a Catalunya, de Catalunya se va estendre
a les Balears y reines de València y Múrcia y a les demés regions aontsevulla l’han parlada; y Catalunya
espanyola y Catalunya francesa encara son avuy el territori mes gran que la parla.1

No obstant això, gairebé dues dècades després, Alcover opta pel canvi de nom per acontentar
balears i valencians, i finalment el diccionari sortiria sota el títol Diccionari català-valencià-balear.
Com hem apuntat, el DCVB és una eina única en el seu àmbit: cap llengua romànica disposa d'un
diccionari d'aquesta envergadura. Però precisament per això, perquè és un diccionari que pretén
recollir-ho tot (paraules de totes les èpoques, de tots els llocs i de tots els registres, tant genuïnes
com manllevades) no és −ni pretenia ser-ho− un diccionari normatiu, i a l'hora de consultar-lo cal
tenir-ho en compte.

El DCVB és format per deu volums, un total de 9.850 pàgines que inclouen més de 160.000 articles, i van ser
necessaris seixanta-dos anys per finalitzar-lo.
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Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (1902-1903), pàg. 45-46. Extret del web Antoni M. Alcover
(http://alcover.iec.cat/).

2. Diccionari útil
Tot i no ser normatiu, precisament per aquesta característica de diccionari exhaustiu, el DCVB és
una eina de consulta de primer ordre, ja que hi podem trobar paraules que no trobam en cap altra
font lexicogràfica i a més cada entrada, a part de la definició, inclou informació detallada sobre la
pronúncia en les diferents variants amb la transcripció fonètica corresponent, el text més antic en
què apareix la paraula, així com altres textos que ajudin a contextualitzar-la, locucions, frases i
refranys en què s'inclou, l'etimologia, etc. En el cas de substantius i adjectius, hi ha un apartat amb
augmentatius i diminutius i, en certs articles, de sinònims i antònims. I pel que fa als verbs, inclou la
flexió verbal completa dels principals models i de verbs irregulars. A més, en relació amb
determinades paraules, s'inclou informació referent a cultura popular i en altres, especialment en el
cas d'eines o estris i d'animals, se n'inclou la representació gràfica.

El DCVB es pot consultar en línia en una versió amb 20.000 columnes de text, 70 megues d'informació
textual i 1.500 il·lustracions en blanc i negre.

A més, el diccionari és consultable per Internet (http://dcvb.iecat.net/), la qual cosa s'adapta molt bé
a les circumstàncies actuals i estalvia als usuaris de tenir un diccionari en deu volums en els
prestatges de ca seva. D'aquesta manera, la versió en línia del DCVB reprodueix el format d'un
diccionari en paper convencional, de manera que només hi hem d'introduir la paraula que volem
trobar en l'apartat de cerca per accedir a l'article corresponent.
Quan hi ha informació complementària, com ara un dibuix o la flexió verbal, en la versió en línia
del diccionari apareix la icona d'una càmera fotogràfica per als dibuixos o bé d'una pàgina en blanc
sobre fons vermell en el cas de les conjugacions verbals. D'aquesta manera l'usuari hi poc clicar
damunt a fi que s'obri la finestra amb la informació complementària.

Així, per exemple, si introduïm la paraula ancolla en el cercador, davall l'entrada en majúscules,
que inclou al costat l'abreviatura f., corresponent al gènere de la paraula, el diccionari ens en dóna
els diferents significats localitzats geogràficament, de manera que com a accepció número 1 apareix
“Alfàbia; atuell de terrissa per tenir oli”, amb la localització entre parèntesi (Valls, Brafim, Vilarodona), la correspondència en castellà tinaja i la transcripció de textos en què apareix, el primer
dels quals és el més antic: “Una ancholla gran per tenir oli. doc. a. 1565 (arx. parr. de Sta. Col. de
Q.). Al capdemunt de la entrada set encollas que tenen una ab altres catorse o quinse cortans, doc. a.
1580 (arx. Pont. d'A.). Aquellas ancollas d'oli, ventrudas que omplian los ànguls [del rebost],
tapadas ab cairons vernissats, Querol Her. Cab 3”. Tot seguit, numerada com a 2, es presenta
l'accepció menorquina, la qual cosa s'indica darrere la definició entre parèntesi amb l'abreviatura
Men. en cursiva: “Vas de terrissa, en forma d'alfàbia però molt més petit i amb quatre anses, que
serveix per tenir saïm, mantega, mel, etc.”, amb la correspondència castellana d'orza. Just abans de
la definició d'aquesta segona accepció apareix la icona d'una càmera de fotografia, la qual cosa
indica que aquest significat inclou un enllaç a un dibuix representatiu de l'accepció. Finalment, com
a accepcions 3 i 4 s'inclouen definicions extretes del diccionari Amengual. 2 La definició 4 conté a
més una remissió a alcolla, que segons veim una volta accedim a l'enllaç és la forma antiga de la
paraula, documentada per primera vegada en la crònica de Jaume I (“Aduyxeren-nos .c. pans e dues
alcolles de vi”) i que, segons comprovarem més endavant, és la forma més acostada a l'etimologia.
Davall les definicions s'informa de l'existència de la variant ortogràfica encolla i a continuació de la
pronúncia en els diferents parlars: əŋkóʎə (or., bal.); əŋkóʎɛ (Maó). Finalment se'ns informa de
l'etimologia del mot: “de l àrab al-kulla, 'la gerra'”.
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Diccionario Mallorquín-Castellano-Latín, publicat en primera edició el 1841.

Si, en canvi, prenem com a exemple un verb, veurem que el DCVB també ens n'aboca una
informació molt extensa. En el cas del verb ser, si feim la cerca per aquesta forma, el DCVB en línia
ens remet a la variant esser. Clicant damunt aquesta forma accedim a la informació completa del
verb. Per començar, es dóna compte de l'existència de les variants ser, esser i ésser. Abans
d'introduir les definicions, es fa una exposició sobre l'etimologia de les diferents formes d'aquest
verb irregular i tot seguit apareix una icona vermella que ens en permet consultar tant la flexió
antiga i com la flexió dialectal.

Mostra de la finestra que s'obre quan clicam damunt la icona que dóna accés al paradigma verbal. A
part de la flexió antiga del verb, davall inclou la flexió dialectal, amb tot el paradigma corresponent al
pirinenc oriental, oriental, occidental, valencià, balear i alguerès.

A continuació, vénen tots els possibles significats i usos del verb, primer com a verb intransitiu (en
el sentit d''existir' o 'trobar-se'), després com a verb copulatiu i segons els diferents tipus de
complements i finalment com a verb auxiliar. També s'inclou un inventari d'usos especials del verb.
Com s'empre s'inclouen mostres de textos i la traducció en castellà. Hi ha un extens apartat de
locucions, amb expressions del tipus “No esser-hi tot” ('estar mancat d'enteniment'), “Som-hi!” (per
excitar els altres a cooperar), “Ja hi som!” (exclamació de disgust o d'impaciència davant una cosa
que ocorre desagradablement) o “Ja hi tornam esser!” (davant un succés desagradable que es
repeteix). L'apartat de fonètica també és molt extens en aquesta entrada, ja que recull la
pronunciació amb la transcripció fonètica corresponent de molts de pobles i ciutats. Finalment,
l'entrada es clou amb l'apartat referit a l'etimologia de la forma en infinitiu.

Apartat de la flexió verbal corresponent a la morfologia balear del verb ser
Per tant, i com apuntàvem en un article anterior, ens hem de felicitar com a comunitat lingüística i
cultural pel fet de poder commemorar enguany no només els 150 anys del naixement d'una figura
com la d'Antoni Maria Alcover, sinó també el 50è aniversari de la publicació del darrer volum del
DCVB, una obra que va començar com la dèria d'un capellà manacorí i que, havent aconseguit
implicar milers de persones per tirar-lo endavant, ha esdevingut una obra de referència de la
filologia romànica de tots els temps.

En morir mossèn Alcover, el 1932, Francesc de Borja Moll prengué la responsabilitat de continuar l'obra.

