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INTRODUCCIÓ
1. ULL presenta un alt grau d’entrenchment en català que es
manifesta en:
a) La diversitat de sentits
ull

forat

forat de núvols

b)
Nombre important d’UFs, sobretot, locucions verbals,
adverbials i preposicionals:
fer els ulls grossos

nina (o nineta) de l'ull

2. La majoria d'UFs parteixen de metàfores o metonímies:
+ Veure és Conèixer + o + Veure [‘via d’accés del
coneixement’] per Conèixer +

3. Estudi diacrònic dels fraseologismes: procés de subjectivació

RESULTATS

La saviesa ens entra pels ulls:

ull de l'enteniment

(VISIÓ I CONEIXEMENT)

de la VISIÓ al CÀLCUL
(a ull > a (bell) ull)

El resultat fou que l’humanista hagué de ser tingut,
ineluctablement, per sospitós, als ulls de tots dos partits: sospitós de
fer el joc a l’enemic (Joan Fuster, Diccionari per a ociosos, 1964;
Obres completes, II, 1991, p. 222)

de la VISIÓ a la VALORACIÓ
(als ulls de/d')
Lo remey per tals personas [penitents] es seguir
ab ulls cluchs lo consell de un home docte y
prudent y deixarse en sas mans (Manual
instrucció de novicis, 1755, p. 58)

de NO VEURE-HI a la CONFIANÇA
(a ulls clucs)

CONCLUSIONS
1. ULL --> alt grau d’entrenchment (‘arrelament’) en el sistema cultural
2. Aquesta xarxa es recolza sobre un itinerari del tipus: VISIÓ > CONEIXEMENT >
[CÀLCUL (aproximat)] > VALORACIÓ (opinió, parer, judici) > IMPLICACIÓ
PERSONAL
3. Aquest repertori d'UFs mostra l’actuació d’una de les constants en la construcció del
significat: el procés de subjectivació
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