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El volum, editat per Fonoll, amplia en 400 paraules I'anterior edició
fruit de 20 anys recopilant vocabulari propi de les nostres terres
Són benhumofiats, irònics,
¡ntel.l¡gents i han tingut
una pacièncÍa de sant amb
aquesta torrocollons de
periodista. Més enllà que
sigui un plaer escoltar'los,
han contríbuit i molt a què
ens agradi âquesta parla tan
nostra i, fins i tot, regalem
el diccionari als que viuen
més enllà de la Panadella.
Riem i aprenem, llegint lo
diccionari. Aquest tres paios
ho han aconseguit.

P. Ha estat el llibre més venut de
no ficció a tleida aquest darrer
Sant Jordi.
R. Ah, sí? Al final, sí? Mira que

bé... ens vam fer uns farts de sig-
nar! Ja des del dissabte... un no
parar. Ens ho .vam passar pipa,

signant i parlant amb la gent. I

més n'hi haguessin hagut!

P. Us esperèveu aqueS èxít?
R. Doncs nq sincerament. Per-

què el llibre és una revisió d'un
anterior, una ampliació. Sabíem
que en vendríem, perquè havia

demanda, però creiem que se-

ria més tranquil.let. El dissabte
abans de Sant Jordi ja va donar
senyals que la cosa seria intensa,
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Popam. Expressió emprada

per referir-se a les popes

quan aquestes són duna mida
excepcional, habitualment en

sentt qualitatiu de "fan goig"
o "són un bé deDéi'. Goito
quin pop am, aquella p aa! En

les bésties també es pot aplicar
aquesta paraula. Li hn quedat

un popøm, øla yerra, després de

cr i ør, qhrro s s egue lo s mugron s

pel terrø de Ia corralina.

P; Heu ampl[at ab ¿100 paraules

més. '[o,Diccíonari' és fruit d,un
encàrrec o d'un desig rrostre?
R. Ens ho van encomanar els lec-

tors que no tenien el llibre. Uedi-

ció del 2011 es va esgotar i no hi

havia manera dhconseguir{o. Hi

havia la necess¡tat de tornar-lo a

fer. Hem aprofitat lbportunitat
de revisar les paraules, millorar
les definicions, ampliar els exem-
ples...

P. .-.els ocemples son molt dir¡er-
tits.
R. Fem la definició seriosa i amb
l'exemple la contextualitzem,
l'aclarim.

P. Hi ha paraules que jo, q!¡e soc

de Lleida de tota la vida, no ern
sonaven de res.
R. Ni a nosaltres tampoc! Pensa

que hi ha vocables circumscrits a

zones molt reduides, que només

coneixen els que hiviuen. Gràcies

a les presentacions -n'hem fet
moltíssimes, per sort- hem pogut
anar recollint allò que la gent ens

aportava.
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com cap de collons, però més

bèstia' 
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P. La vostr¿ h¡,storh es remunta
vint arnfs €Írr€rê:
R. Que joves éremlTeníem amics
i coneguts que ens convidaven a

les festes majors dels seus pobles
i ja començàvem a parar lbrella.

Després va venir el llibre i, final-
ment les presentacions, on, amb
el mateix boli que firmàvem lli-
bres anotàvem les paraules que
ens suggerien. Són pobles dife-
rents, de comarques diferents,
amb parlars diferents. 'Lo Lleida-

tà'és molt ric!

P. Cap dels tres sou filòlegs.
R. No... ens hem limitat a recollir
allò que sentim. Per fer això no
cal ser filòleg. Si un vilatà et diu
una paraula, la busques al diccio-
nari d'Estudis Catalans i no surt -i
tampoc és un castellanisme per-
què ho hem comprovat a la RAE,

la recollim, Un filòleg buscaria,
potsel l'etimologia de la paraula,

faria investigació. Nosaltres fem
recull, intentem definir-la de ma-
nera acurada i po5em els exem-
ples.

P.Totssón inventats?
R. No tots! Hi ha frases que hem
sentit tal qual o que ens ha escrit
algú pel Facebook. Les noves tec-
nologies, en els darrers anys, ens

han ajudat moltíssim. Ens hem
estalviat quilòmetres, dietes, in-
clús a l'hora de contrastarla vali-
desa de la paraula.

P. Però... com va començar tot?
R. No t'ho hem explicat mai? T'ho
expliquem. Som joves, uns vint
anys. Acabem de sopar i a la tele
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