El fitxer de predicats en CA d’un diccionari
electrònic bilingüe CA>EN de somatismes
XÈNIA ESCOLANO MARÍN
xenia.escolano@ua.es
UNIVERSITAT D’ALACANT, ISIC-IVITRA
VII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA PHRASIS (PADOVA, 14-16 GENNAIO 2021)

Introducció
Diccionaris electrònics
Característiques

Funció doble

Entrades:
Orientació
Descodificar
registres
semasiològica
info
individuals
(estructura BDs)
Per cada
Amb info de ≠
combinatòria
naturalesa
d’1 predicat

Lexicogramàtica
(M. Gross 1975,
1981)
Model codificació
DDEE

Monosemització

Info del
fitxer
coordinada
amb la dels
altres 3

Codificar info

-Diasistemàtica: MDIAT (marca diatòpica), MDIAF (marca
diafàsica)

-Pragmàtica: context (ocurrència + representativa del CTILC),
FREQ (freqüència: F1 [molt freq.: >15 ocu.]; F2 [freq.
intermèdia, entre 6 i 15 ocu.], F3 [rar, ≤ 5 ocu.)

TAL
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-De traducció:

EN

Bases teòriques del disseny
Freqüència
determinada
a partir del
CTILC

-Relacions semàntiques: S (sinonímia), A (antonímia), H
(hiperonímia),
VPS
(variacions
paradigmàtiques
i
sintagmàtiques), VA (variacions aspectuals funció lèxica:
Incep/Cont/Fin)

MÀ, CAP, ULL, COR,
ORELLA (Mellado 2004)

Descripció
sintacticosemàntica
segons sistema LADL
Uni París 7 (cfr.
Escolano 2018)

1 entrada per posició
argumental de cada
accepció de
cadascuna de les 50
locucions

310 entrades
Ens basem en
disseny dels
DDEE del LLI (G.
Gross 1992)

Camps del fitxer
• Contenen informacions de diversa naturalesa:
-Morfològica: G (categoria gramatical), NEG (la loc. apareix de
forma prioritària amb negació), F (variacions paradigmàtiques locs.
vbs.: negació [NEG], nominalització [NO], passivització [PA])

-Sintacticosemàntica: C (classe d’objectes), N0 (subjecte), N1 (1er
arg.), N2 (2n arg.), N3 (3er arg.), W (vb. suport/combinatòria
verbal), COM (combinatòria nominal, adverbial, adjectival)

Conclusions
L’elaboració de DDEE que relacionen el lèxic, la sintaxi i la
semàntica permet donar compte de l’ús de les paraules en
context.
L’enfocament semasiològic representa grans avantatges per al
tractament de les UFs des d’una perspectiva bilingüe, atés que,
d’una banda, permet buscar-les segons la imatge que evoquen si
hem oblidat la forma –a més d’accedir a les seues possibles
variants, enregistrades sota la mateixa entrada–, i d’altra,
proporcionar la quantitat suficient d’informació morfosintàctica per
a ser susceptibles d’implementació en un sistema de TAL.
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10 locs. Referencials +
freqüents en CA
Amb 5 lexemes
somàtics + comuns en
totes les llengües
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