Estelada, la nova paraula del
2014
Escollida arran d'una crida oberta de l'IEC i
l'Observatori de Neologia de la Universitat
Pompeu Fabra, serà candidata a formar part
del diccionari normatiu
L 'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i
l' Institut d'Estudis Catalans van fer una crida a final de l'any
passat per a trobar el neologisme del 2014, seguint la
tradició d'institucions lingüístiques angleses i espanyoles,
que cada desembre anuncien la paraula més destacada de
l'any. L'elegida com a nova paraula de l'any ha estat
'estelada', com a substantiu per a designar la bandera que
simbolitza la independència de Catalunya.

Es van rebre més de dues-centes propostes, procedents de tot el domini lingüístic català: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears,
el Rosselló, l'Alguer i Andorra. El substantiu 'estelada' ha estat el neologisme més reeixit, proposat per trenta-sis persones. El mot
serà candidat a formar part del diccionari normatiu.
El Diccionari de la llengua catalana recull el mot 'estelat' amb la definició 'conjunt dels estels del firmament' i també l'adjectiu 'estelat
-ada' amb el significat de 'ple d'estels' o 'adornat amb un estel o més d'un'. D'ací prové la bandera estelada, en què, per conversió,
l'adjectiu passa a ser utilitzat com a nom. 'Per a seleccionar el neologisme de l'any s'han tingut en compte els criteris de freqüència i
d'adequació, i la decisió final l'ha presa una comissió formada per persones de la Secció Filològica de l'IEC i investigadors de
l'Observatori de Neologia de la UPF', segons que expliquen els responsables.
A més d'estelada, s'han proposat tota mena de neologismes: prefixats (extracomunitari, minifeina), sufixats (vistaire, untall),
compostos patrimonials (feinaaddicte, cardaamic), compostos cultes (acroioga, triscaidefòbia), sintagmacions (vídeo de pantalla, full
de ruta), conversions sintàctiques (corrupte -a com a substantiu), lexicalitzacions (escoleta), neologismes semàntics (ambient),
acrònims que mostren la capacitat creativa de la llengua (taulèfon) i manlleus, adaptats o no, tant de l'anglès (lumbersexual, sexi)
com del castellà (xulo -a, bolo) o, fins i tot, del xinès (tofu) i l'àrab (kebab).
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La paraula 'estelada', escollida com a
neologisme de més èxit del 2014
Un grup de filòlegs de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) han escollit aquesta paraula d'entre més de 200 propostes d'arreu del domini
lingüístic català
ARA Barcelona | Actualitzada el 12/01/2015 13:04

La paraula 'estelada' ha estat escollida com el
neologisme de més èxit del 2014
(http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?
id_noticies=1316) en una iniciativa impulsada per
l’ Observatori de Neologia de la Universitat
Pompeu Fabra (http://www.iula.upf.edu/obneo/)
(UPF) i l’ Institut d’Estudis Catalans
(http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp) (IEC).
Després de rebre més de 200 propostes de tot el
domini lingüístic català Catalunya, el País
Valencià, les Illes Balears, el Rosselló, l’Alguer i
Andorra, la decisió final l’ha presa una comissió
formada per 36 persones de la Secció Filològica
de l’IEC i investigadors de l’Observatori de
Neologia de la UPF.
En la línia de les iniciatives engegades per
editorials com Chambers, Oxford o Merriam
Webster’s per a l’anglès, o Fundéu (Fundación del
Español Urgente) per al castellà, el mes de
desembre l’ Observatori de Neologia de la
Universitat Pompeu Fabra
(http://www.iula.upf.edu/obneo/) (UPF) i l’ Institut
d’Estudis Catalans
(http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp) (IEC) van
fer una crida oberta a participar en l’elecció de la
paraula nova en català de l’any 2014.

Una estelada onejant / ACN

El Diccionari de la llengua catalana recull 'estelada' amb la definició "conjunt dels estels del firmament"
(http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=estelada&operEntrada=0) i també l’adjectiu estelatada, amb el significat de
"ple d’estels" o "adornat amb un estel o més d’un" (http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=estelada&operEntrada=0) 
d’on prové la bandera estelada.
Per a seleccionar el neologisme de l’any s’han tingut en compte els criteris de freqüència i d’adequació, segons
explica en una nota l'IEC (http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=1316).
A més d’estelada, s’han proposat uns 200 neologismes més: prefixats (extracomunitari, minifeina), sufixats (vistaire,
untall), compostos patrimonials (feinaaddicte, cardaamic), compostos cultes (acroioga, triscaidefòbia), sintagmacions
(vídeo de pantalla, full de ruta), conversions sintàctiques (corruptea com a substantiu), lexicalitzacions (escoleta),
neologismes semàntics (ambient), acrònims que mostren la capacitat creativa de la llengua (taulèfon) i manlleus,
adaptats o no, tant de l’anglès (lumbersexual, sexi) com del castellà (xuloa, bolo) o, fins i tot, del xinès (tofu) i l’àrab
(kebab).
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En la línia de les iniciatives engegades per editorials com Chambers, Oxford o MerriamWebster’s per a
l’anglès, o Fundéu (Fundación del Español Urgente) per al castellà, el mes de desembre l’Observatori de
Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) van fer una crida oberta a

participar en l’elecció de la paraula nova en català de l’any 2014.
En total, es van rebre més de duescentes propostes, procedents de tot el domini lingüístic català: Catalunya, el
País Valencià, les Illes Balears, el Rosselló, l’Alguer i Andorra. El neologisme de més èxit, proposat per trenta
sis persones, ha estat el substantiu 'estelada', que designa la bandera que simbolitza la independència de
Catalunya.
El Diccionari de la llengua catalana recull aquest nom amb la definició ‘conjunt dels estels del firmament’ i
també l’adjectiu 'estelat ada' amb el significat de ‘ple d’estels’ o ‘adornat amb un estel o més d’un’, d’on prové
la bandera estelada, en què, per conversió, l’adjectiu passa a ser utilitzat com a nom. Per a seleccionar el
neologisme de l’any s’han tingut en compte els criteris de freqüència i d’adequació, i la decisió final l’ha presa
una comissió formada per persones de la Secció Filològica de l’IEC i investigadors de l’Observatori de
Neologia de la UPF.
A més d’estelada, s’han proposat tota mena de neologismes: prefixats (extracomunitari, minifeina), sufixats
(vistaire, untall), compostos patrimonials (feinaaddicte, cardaamic), compostos cultes (acroioga, triscaidefòbia),
sintagmacions (vídeo de pantalla, full de ruta), conversions sintàctiques (corrupte a com a substantiu),
lexicalitzacions (escoleta), neologismes semàntics (ambient), acrònims que mostren la capacitat creativa de la
llengua (taulèfon) i manlleus, adaptats o no, tant de l’anglès (lumbersexual, sexi) com del castellà (xulo a,
bolo) o, fins i tot, del xinès (tofu) i l’àrab (kebab).

13/01/15

BARCELONA
Prensa: Diaria
Tirada:
31.721 Ejemplares
Difusión: 24.201 Ejemplares
Sección: CATALUÑA

Valor: 2.789,00 €

Área (cm2): 290,8

Ocupación: 33,97 %

Documento: 1/1

Autor: Anna Ballbona BARCELONA

Cód: 89019861

EL PUNT AVUI

Página: 8
Núm. Lectores: 159000

Política

12/01/2015

IEC

L'estelada, triada
neologisme de l'any
La Secció Filològica de l'IEC debatrà properament si inclou
la nova accepció de la paraula al diccionari
Xavier Lladó
La paraula "estelada" ha estat escollida neologisme del
2014 per un jurat format per membres de l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC) i de l'Observatori de Neologia de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). Arran d'aquesta decisió, en els pròxims plens
de la Secció Filològica de l'IEC es debatrà si aquest mot s'ha
d'incloure al diccionari com a substantiu que defineix la bandera
independentista, segons ha detallat la mateixa institució.
Actualment, es recull només com a "conjunt dels estels del
firmament" i també apareix com a adjectiu amb el significat de
"ple d'estels" o "ornat amb un estel o més d'un", d'on prové la
bandera estelada. De fet, l'adjectiu estelada ja s'utilitza
habitualment com a substantiu.
El mes passat l'Observatori de Neologia de la UPF i l'IEC van fer
una crida oberta a participar en l'elecció de la paraula nova en
català de l'any 2014. En total, a través de les seves pàgines web i
de les xarxes socials, van rebre més de 200 propostes de
ciutadans procedents de Catalunya, el País Valencià, les Illes
Balears, el Rosselló, l'Alguer i Andorra. La resolució del jurat, de
36 membres, ha estat nomenar estelada com a neologisme de
l'any. Segons l'IEC, aquest projecte s'ha engegat en línia amb les
iniciatives de Fundéu (Fundación del Español Urgente) per al
castellà, i d'editorials com Chambers, Oxford o MerriamWebster's
per a l'anglès.
El mot per definir la bandera independentista ha estat el més
proposat pels ciutadans, amb la qual cosa no hi ha hagut
disparitat d’opinions entre el jurat. La segona paraula més
popular, 'sobiranisme', ha acumulat només la meitat dels
suports, empatada amb 'selfie'. S’han proposat altres
neologismes que criden l’atenció, com 'extracomunitari',
'feinaaddicte', 'cardaamic', 'taulèfon' o 'lumbersexual'. Es preveu
que el concurs es torni a celebrar l'any que ve.

L'estelada a Sant Cugat del Vallès

13/01/15

TARRAGONA
Prensa: Diaria
Tirada:
11.548 Ejemplares
Difusión: 9.823 Ejemplares

Cód: 89021513

DIARI DE TARRAGONA

Página: 28
Sección: CATALUÑA

Valor: 396,00 €

Área (cm2): 122,0

Ocupación: 13,08 %

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 84000

Regístrate gratis

Suscríbete

Lee La Vanguardia en

Iniciar sesión

Cultura
Martes, 13 de enero 2015

"Estelada", escogida el neologismo catalán del 2014
En total, recibieron más de doscientas propuestas pero será esta la candidata a formar parte del diccionario normativo del catalán
Cultura | 12/01/2015  12:45h | Última actualización: 12/01/2015  13:49h

Onejant l'estelada @PaoloFassoli

Barcelona. (EFE). La palabra "estelada" ha sido escogida como el neologismo del 2014 en una convocatoria lanzada por el
Institut d'Estudis Catalans (IEC) y el Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), con lo que será
candidata a formar parte del diccionario normativo del catalán.
En la línea de las iniciativas puestas en marcha por editoriales como Chambers, Oxford o MerriamWebster's para el inglés, o
Fundéu (Fundación del Español Urgente) para el castellano, el pasado mes de diciembre la UPF y el IEC hicieron un
llamamiento abierto a participar en la elección de la palabra nueva en catalán del año 2014.
En total, recibieron más de doscientas propuestas procedentes de todo el dominio lingüístico catalán: Catalunya, Valencia, Islas
Baleares, el Rosellón francés, Alguer y Andorra.
Según ha informado hoy el IEC, el neologismo de más éxito, propuesto por 36 personas, ha sido el sustantivo 'estelada'
(estrellada en su traducción literal), nombre que designa la bandera que simboliza la independencia de Catalunya.
El Diccionario de la Lengua Catalana recogía hasta ahora esta palabra con la definición 'conjunto de las estrellas del
firmamento' y también el adjetivo 'estelat ada' con el significado de 'lleno de estrellas' o 'adornado con una estrella o más de
uno", de donde proviene la bandera 'estelada', en el que, por conversión, el adjetivo pasa a ser utilizado como nombre.
Para seleccionar el neologismo del año, el IEC y la UPF han tenido en cuenta los criterios de frecuencia y de adecuación, y la
decisión final será tomada por una comisión formada por personas de la Sección Filológica del IEC e investigadores de la
Observatorio de Neología de la UPF.
Además de 'estelada', los participantes han propuesto todo tipo de neologismos como 'extracomunitari', 'minifeina', 'vistaire',
'feinaaddicte', 'cardaamic', 'acroioga', 'full de ruta', 'escoleta', 'taulèfon', 'lumbersexual', 'xuloa', 'tofu' y 'kebab'.
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La paraula «estelada», neologisme
del 2014
El procés arriba al diccionari
El mes de desembre l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Institut
d'Estudis Catalans(IEC) van convocar una crida oberta a participar en l'elecció de la paraula nova
en català de l'any 2014. En total, es van rebre més de dues-centes propostes, procedents de tot
el domini lingüístic català: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, el Rosselló, l'Alguer i Andorra. I
el guardó se l'ha emportat el substantiu «estelada» que designa la bandera que simbolitza la
independència de Catalunya.
El Diccionari de la llengua catalana recull aquest nom amb la definició &lsquo;conjunt dels estels
del firmament' i també l'adjectiu estelat -ada amb el significat de &lsquo;ple d'estels' o
&lsquo;adornat amb un estel o més d'un', d'on prové la bandera estelada, en què, per conversió,
l'adjectiu passa a ser utilitzat com a nom. Per a seleccionar el neologisme de l'any s'han tingut en
compte els criteris de freqüència i d'adequació, i la decisió final l'ha presa una comissió formada per
persones de la Secció Filològica de l'IEC i investigadors de l'Observatori de Neologia de la UPF. En
total, són 36 persones han apostat pel terme.
A més d'estelada, s'han proposat tota mena de neologismes: prefixats (extracomunitari,
minifeina), sufixats (vistaire, untall), compostos patrimonials (feinaaddicte, cardaamic),
compostos cultes (acroioga, triscaidefòbia), sintagmacions (vídeo de pantalla, full de ruta),
conversions sintàctiques (corrupte -a com a substantiu), lexicalitzacions (escoleta), neologismes
semàntics (ambient), acrònims que mostren la capacitat creativa de la llengua (taulèfon) i manlleus,
adaptats o no, tant de l'anglès (lumbersexual, sexi) com del castellà (xulo -a, bolo) o, fins i tot, del
xinès (tofu) i l'àrab (kebab).

http://www.naciodigital.cat/noticia/80848/paraula/estelada/neologisme/2014
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Fa uns dies, l’Institut d’Estudis Catalans, juntament amb l’Observatori de Neologia de
la Universitat Pompeu Fabra, va demanar als usuaris de la llengua que escollissin
quin havia de ser el terme que s’havia d’incloure dins del diccionari normatiu de la
llengua catalana. La decisió final va ser presa per una comissió formada per la Secció
Filològica de l’IEC i investigadors de l’Observatori de Neologia.

(http://www.tarragona.cat/cultura/lletres/premisliterarisciutat
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Seguint la línia de les iniciatives engegades per editorials com Chambers, Oxford, Merriam
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Webster’s o la Fundéu, l’IEC i l’Observatori de Neologia van decidir fer una crida a tothom qui
volgués participarhi per escollir una paraula que entrés a formar part dins del cànon normatiu
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català. Entre els termes que es proposaven hi havia mediàtic, interanual, contacontes,
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diccionari, mentre que d’altres hi són però amb un significat que no abasta els seus nous usos.
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