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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’objectiu principal del projecte de recerca desenvolupat al Laboratoire Dynamique du Langage de Lió era transcriure i 
analitzar els enunciats que expressen estats patològics (com tinc una ferida al braç o em fan mal les cames) en 
mandinga, llengua mandé que es parla a Senegal, Gàmbia i Guinea-Bissau. Per recollir les dades d’aquesta recerca, 
l’autora va seleccionar parlants nadius (homes i dones) de Senegal, Gàmbia i Guinea-Bissau, que viuen a Catalunya. Va 
dissenyat una entrevista basada en l’elicitació i en una tasca de coloració del dibuix d’un cos (adoptant la metodologia 
d’Enfield (2006) i van Staden & Majid (2006)). L’autora va complementar aquestes dades amb dades recollides en fonts 
secundàries (diccionaris, vocabularis). Durant l’estada al LDL, va transcriure les dades recollides en les entrevistes (15 
de setembre – 1 de novembre), i va discutir la bibliografia amb especialistes en mandinga. A part d’això, l’autora va 
centrar la seva recerca en els termes que designen parts del cos que poden aparèixer en els enunciats que estudia. Va 
analitzar uns 220 termes que designen parts del cos i altres elements relacionats amb el cos (1 novembre – 15 
desembre). A partir d’aquest inventari, l’autora ha analitzat les característiques morfològiques i semàntiques d’aquests 
termes, i ha examinat les tendències de categorització semàntica en mandinga. L’autora ha observat que la composició 
és un mecanisme molt productiu en mandinga per etiquetar les parts del cos (bulu+jamba ‘braç/mà+fulla=mà’) i que 
alguns termes mandingues per a parts del cos no tenen un mot equivalent en català: en mandinga hi ha termes, com 
nonkon+kuŋ ‘colze+cap=punta del colze’ que designen la punta d’algunes parts del cos, com l’espatlla, que en català no 
són rellevants. Aquest fet mostra que hi ha diferències entre el català i el mandinga en la segmentació i categorització del 
cos humà. 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The main focus of the project developed at the Laboratoire Dynamique du Langage of Lyon (from 15th September to 15th 
December) was to transcribe and analyse sentences that express pathological states (like I have a scar on my arm or my 
legs hurt) in Mandinga, a Mande language spoken in Senegal, Gambia and Guinea-Bissau. In order to collect Mandinga 
data for this study, the author gathered native speakers (males and females) from Senegal, Gambia or Guinea-Bissau 
who live in Catalunya. She composed an interview based on elicitation of data, and on a colouring-body task (adopting 
the methodology proposed by Enfield (2006), and van Staden & Majid (2006)). She complemented these data with data 
collected in secondary sources (dictionaries, vocabularies). During the period at the LDL, the author transcribed all data 
collected from the interviews (15th September - 1st November), and discussed the bibliography with specialists in 
Mandinga. Apart from this, she focused her research on Mandinga body-part terms that appear in the sentences she 
studies (1st November to 15th December). She has analysed an inventory of about 220 words that label the body-parts 
and other elements related to the body. Starting from this inventory, the author has analysed some morphological and 
semantic features of these terms, and has examined the semantic categorisation in Mandinga. The author has already 
observed that compounding is a very productive mechanism of labelling body-part terms in Mandinga (bulu+jamba 
‘arm/hand+leaf=hand’) and that some Mandinga body-part terms don’t have any equivalent term in Catalan: in Mandinga 
there are terms, like nonkon+kuŋ ‘elbow+head=tip of the elbow’, that refer to the tip of some parts of the body (e.g. the 
elbow) that in Catalan aren’t salient at all. This shows that there are some differences in the labelling and categorisation of 
body-parts in Mandinga and in Catalan. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El projecte de recerca realitzat durant l’estada de tres mesos (del quinze de setembre al 

quinze de desembre de 2006) al Laboratoire Dynamique du Langage (a partir d’ara, 

LDL), Estudi de les construccions que expressen estats patològics en mandinga, forma 

part d’un estudi que descriu les característiques generals de les estructures gramaticals 

que expressen estats patològics en català i en mandinga. L’estudi analitza predicats que 

utilitzem per expressar malalties, signes i símptomes, dolences, trets físics i psíquics, 

etc. que es poden atribuir a una persona. En català estudiem enunciats com ser diabètic, 

estar refredat, estar en estat, tenir febre, tenir la grip, tenir el braç inflat, tenir mal de 

panxa, tenir una ferida a la cama, fer mal el cap, etc. 

 

La idea d’aquest estudi interlingüístic parteix de la constatació que els predicats que 

expressen estats morbosos (amb ser, estar, tenir i fer, en català) presenten molta 

variació, tant interlingüística com intralingüística. Per una banda, les estructures que 

estudiem tenen comportaments gramaticals força diferents entre les llengües: mentre 

que en català, per exemple, hi ha la construcció sintàctica fer mal per expressar el dolor, 

l’anglès té el verb simple to hurt (my legs hurt, Mary hurts me), i el castellà disposa del 

verb doler i també de hacer daño (amb significats diferents: me duele la cabeza / Raúl 

le ha hecho daño en la cabeza). Per altra banda, a part de presentar diferències 

interlingüístiques, també trobem diferències en l’ús de les expressions de malalties, 

signes i símptomes dins una mateixa llengua. En català hi ha enunciats paral·lels per 

expressar un mateix estat patològic: tant podem dir tinc mareig com estic marejada o ha 

tingut un infart al costat de ha fet un infart. A més, sovint l’ús d’una mateixa expressió 

tampoc no és uniforme en català: té síndrome de Down vs. té la síndrome de Down. 

 

La comparació del comportament gramatical dels enunciats que expressen estats 

morbosos en català i en altres llengües ens pot ajudar a entendre i a explicar el seu 

funcionament. Mentre que en català fem servir una construcció com tenir gana, amb el 

verb tenir, per expressar que el subjecte sent la sensació de fam, en anglès s’utilitza una 

estructura atributiva amb el verb to be i un sintagma adjectival (hungry) per expressar la 

mateixa atribució. Aquesta diferència ens mostra que les oracions atributives i les que es 

construeixen amb el verb tenir i expressen estats poden estar íntimament relacionades: 

ambdues poden expressar una atribució. 
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Per fer la comparació interlingüística, hem escollit la llengua mandinga perquè és una 

llengua tipològicament, genèticament i geogràficament molt diferent del català: és una 

llengua de la família nigerocongolesa i del grup mandé que es parla sobretot a Senegal, 

Gàmbia i Guinea-Bissau i, des de fa uns anys, també a Catalunya. 

 

2. ESTADA DE RECERCA 
 

L’estada de recerca realitzada al LDL bàsicament tenia tres objectius. El primer objectiu 

era fer una aproximació a la llengua mandinga a través de la recerca bibliogràfica (que 

es troba a la universitat de Lió i a la qual és difícil d’accedir des de Catalunya), i a 

través d’entrevistes amb especialistes que han estudiat la llengua mandinga (Dr. 

Creissels) i d’altres aspectes extralingüístics relacionats amb la concepció de la malaltia 

(Dr. Van der Veen). El segon objectiu de l’estada era transcriure les entrevistes 

realitzades amb l’ajuda de programes de transcripció i d’anàlisi de dades com el 

Toolbox o el Filemarker. L’últim objectiu era analitzar morfològicament i 

semànticament els substantius que expressen parts del cos en mandinga. 

 

3. METODOLOGIA DEL PROJECTE DE RECERCA DUT 
A TERME AL LDL 
 

3.1. FONTS 
 

Durant l’estada de recerca al LDL, en primer lloc, vàrem recollir i analitzar bibliografia 

general relacionada amb les expressions sintàctiques que expressen possessió, atribució 

i localització: la tesi Les constructions dites “possessives”. Étude de linguistique 

générale et de typologie linguistique (Creissels, 1979a), l’article Le comitatif, la 

coordination et les constructions dites “possessives” dans quelques langues africaines 

(Creissels, 1979b), i l’article Remarques sur l’émergence de verbes avoir au cours de 

l’histoire des langues (Creissels, 1996). A partir de la lectura i l’anàlisi d’aquesta 

bibliografia, vàrem tenir diverses entrevistes amb el Dr. Creissels per discutir-ne el 

contingut.  



 5

 

En segon lloc, també vàrem recollir i analitzar bibliografia sobre alguns aspectes 

concrets de la llengua mandinga, com La composition verbale en Mandinka (Creissels, 

1981). Per últim, vàrem llegir i analitzar els articles apareguts a la revista Pholia: 

Maladies, remedes et langues en Afrique centrale, núm. 9 (1994), editada pel 

Laboratoire de Phonétique et Linguistique Africaine de la Université Lumière-Lyon2, 

sobre la concepció de la malaltia i les característiques de la medicina tradicional a 

l’Àfrica central (en comunitats com la tuareg o la fang).  

 

A part de la recerca bibliogràfica, per a la transcripció de les entrevistes fetes als 

informants mandingues, per una banda vàrem utilitzar el llibre Eléments de Grammaire 

de la Langue Mandinka (Creissels, 1983), per conèixer les característiques generals de 

la llengua mandinga i el funcionament general d’algunes construccions i d’alguns verbs 

d’aquesta llengua que corresponen als usos dels enunciats amb ser, tenir, fer, etc. del 

català. Per altra banda, per transcriure la producció dels parlants mandingues vàrem fer 

servir el Lexique Mandinka – Français (Creissels, Jatta i Jobarteh, 1982), un vocabulari 

francès – mandinga amb terminologia sobre salut, higiene i prevenció, el Mandinka – 

English Dictionary (Peace Corps The Gambia, 1995) i el vocabulari mèdic català - 

mandinga que està elaborant el GALI (Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la 

Immigració, de la Universitat de Girona). 

 

3.2. MOSTRA 
 

Per descriure i analitzar els predicats que expressen estats morbosos i dolences en 

mandinga, hem escollit divuit parlants de mandinga que saben català, castellà, francès o 

anglès. Hi ha dues variables (controlades) que determinen aquesta mostra: el país 

d’origen i el sexe. Per una banda, dels divuit parlants de mandinga, n’hi ha sis per a 

cada un dels tres països representatius (Senegal, Gàmbia i Guinea-Bissau). D’aquesta 

manera, es pot observar quines semblances i quines diferències hi ha en l’ús de les 

construccions que expressen estats patològics entre les variants de mandinga que hi pot 

haver a cada país. Per altra banda, aquests tres grups de sis se subdivideixen un altre 

cop: tres dels sis informants són homes, i tres, dones. Hem de tenir en compte que el 

sexe dels parlants pot influir en l’ús de les construccions que expressen estats morbosos, 
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sobretot si pensem que hi pot haver “tabús” de gènere que condicionin les converses 

entre interlocutors de sexe oposat. 

 

Abans de fer l’estada de recerca al LDL, ens vàrem poder posar en contacte amb quatre 

parlants de mandinga que habiten a Banyoles, Vic i Salt. Pel que fa al país d’origen, de 

moment tenim com a mínim un parlant per a cada un dels països en què es parla 

mandinga: BIB1 és de Gàmbia, KES i SYK són del Senegal, i AND és de Guinea-

Bissau. Pel que fa al sexe, dos dels quatre informants que vàrem entrevistar són dones, 

BIB i SYK, i dos, homes, KES i AND. Val a dir que KES té com a llengua materna el 

fula, tot i que ens va assegurar que parla el mandinga des de ben petit. A la taula següent 

recollim algunes de les característiques de cada un dels informants: 

 

(1) 
 Sexe País 

d’origen 

Edat (al 

2006) 

Lloc de 

residència 

actual 

Any 

d’arribada a 

Catalunya 

Llocs de 

residència 

anteriors (fora 

d’Espanya) 

Altres llengües 

BIB dona Gàmbia 35 Banyoles 1990 ― Castellà, 

anglès, 

soninké, wòlof 

SYK dona Senegal 29 Salt 2001 ― Castellà, 

francès, 

anglès, wòlof 

KES 

(llengua 

materna = 

fula) 

home Senegal 28 Vic 1999 Gàmbia, Mali, 

França 

Castellà, 

francès anglès, 

soninké, 

wòlof, àrab, 

mandinga 

AND home Guinea-

Bissau 

47 Vic 1994 Lisboa Castellà, 

francès, 

portuguès, 

fula, crioll 

  

                                                 
1 Per mantenir l’anonimat dels informants, hem optat per citar-los amb una sigla que correspon a les dues 
primeres lletres del nom i a la primera lletra del cognom. Berta Crous seria, d’aquesta manera, BEC. 
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Durant l’estada al LDL, vàrem contactar amb un altre parlant de mandinga. En aquest 

cas, es tracta d’un home, YAG, d’origen senegalès. A la taula següent recollim algunes 

de les característiques d’aquest informant:  

 

(2) 
 Sexe País 

d’origen 

Edat 

(al 

2006) 

Lloc de 

residència 

actual 

Any 

d’arribada 

a França 

Llocs de 

residència 

anteriors (fora de 

França) 

Altres 

llengües 

YAG home Senegal 20 Lió 2005 Anglaterra Francès, 

anglès, wòlof, 

soninké 

 

3.3. PROCEDIMENT 
 

Un mes abans de començar l’estada de recerca al LDL ens vàrem posar en contacte i 

vàrem entrevistar els quatre parlants de mandinga que habiten a Catalunya (a Banyoles, 

Salt o Vic). Per fer aquestes entrevistes, vàrem elaborar dos models d’entrevista 

diferents: un model amb sis proves de producció oral dirigida i tres preguntes obertes 

sobre aspectes d’ús de paraules o enunciats mandingues. També vàrem dissenyar un 

altre model d’entrevista per conèixer l’ús i els matisos de significat dels termes que 

designen parts del cos en mandinga.  

 

3.3.1. PROCEDIMENT PER RECOLLIR I ANALITZAR ELS 
ENUNCIATS QUE EXPRESSEN ESTATS PATOLÒGICS, SIGNES I 
SÍMPTOMES, ETC. EN MANDINGA 
 

En la primera de les sis proves, els entrevistats han d’enumerar en mandinga els signes 

o símptomes habituals de dues malalties conegudes com la grip i el xarampió. 

 

Les altres cinc proves es basen en llistes de paraules a partir de les quals els informants 

han de construir enunciats en mandinga. Vàrem escollir les llistes de paraules per 

fomentar l’espontaneïtat i per evitar que els informants construïssin enunciats calcats 

dels del català. Si haguéssim plantejat la prova a partir de la traducció d’enunciats 
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catalans (en Joan té reuma, per exemple), segurament els parlants de mandinga haurien 

fet molts més calcs del català. 

 

Les llistes de paraules s’han estructurat en funció dels diferents tipus d’enunciats que 

s’utilitzen per expressar malalties, dolences, signes i símptomes en català: els enunciats 

atributius + sintagmes adjectivals / sintagma preposicional (ser diabètic, estar refredat, 

estar en estat), els enunciats tradicionalment designats com a “possessius” (tenir febre, 

tenir la grip, tenir mal de panxa, etc.), els enunciats que contenen un complement 

predicatiu del complement directe (tenir el braç inflat), els enunciats que expressen una 

atribució i, alhora, una locació (tenir una ferida a la cama), i els enunciats amb fer mal 

(fer mal el cap). 

 

En aquestes llistes de paraules, per una banda hi ha termes que expressen malalties 

(diabetis, grip) i termes que designen signes i símptomes (febre, mareig, diarrea). Per 

altra banda, hi ha paraules d’ús més general (caca, gana o febre) i paraules d’ús més 

especialitzat (sarna, poliomielitis o raquitisme). 

 

Per a cada paraula de les llistes, els informants han de construir un enunciat en 

mandinga que respongui a la pregunta “què li passa a X?” i que s’utilitzi per atribuir una 

malaltia, dolença, signe o símptoma a una persona. A l’hora d’explicar als informants el 

desenvolupament de l’entrevista, hem intentat que la nostra explicació no interferís en la 

seva producció: no preguntem, per exemple, “què té en Joan?” sinó “què li passa a en 

Joan?”. Per a cada paraula, a més, els informants han de dir primer l’enunciat que 

utilitzarien en català, castellà o francès per descriure l’estat i, després, l’enunciat que 

utilitzarien en mandinga. Ens hem adonat que podria ser útil, a l’hora d’analitzar les 

dades, conèixer també la construcció que utilitzarien en català, castellà o francès. Sovint 

els enunciats que utilitzen els informants en català, castellà o francès ens poden donar 

pistes sobre la manera d’analitzar les dades. Per exemple: davant de signes i símptomes 

que en català es poden expressar a través d’un substantiu (set, dolor o febre) o a través 

d’un adjectiu morfològicament relacionat (assedegat, adolorit o enfebrat, 

respectivament), els informants construeixen oracions tradicionalment anomenades 

“possessives” o oracions atributives amb el verbs ser o estar? Davant d’una paraula 

com refredat, que en català es pot considerar un adjectiu (en Quim està refredat) o un 

substantiu (tinc un refredat molt fort), quin enunciat solen utilitzar els informants? 
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Pel que fa a les tres preguntes de resposta oberta, plantegem als informants qüestions 

concretes sobre l’ús d’algunes paraules o d’alguns enunciats en mandinga. En primer 

lloc, els demanem la diferència que hi ha entre tres termes que hi ha en mandinga per 

designar el concepte de ‘malaltia’ (saasaa, kuuraŋo o jankaroo). En segon lloc, els 

qüestionem sobre l’ús del verb soto (tenir) i sobre la possibilitat que aquest verb 

aparegui en construccions que expressen malalties, dolences, signes i símptomes. Per 

últim, els demanem la diferència entre dos tipus d’enunciats atributius que hi ha en 

mandinga: per dir ‘és petit’ tant es pot utilitzar l’enunciat de (3a) com el de (3b): 

 

(3) 

a. A be  dooyaa-riŋ ne 

  ell PRED2  ser petit-RES PART 

   

b. A dooyaa-ta  le 

  ell ser petit-PRED PART 

 

Breument, la principal diferència que hi ha entre els enunciats (3a) i (3b) és el tipus de 

predicatiu3 que s’utilitza: en el primer enunciat apareix el predicatiu be que va 

acompanyat, en aquest cas, d’un mot derivat amb el sufix -riŋ, que forma qualificatius 

de sentit resultatiu (semblants a les formes de participi del català); en el segon enunciat, 

en canvi, el predicatiu és -ta, forma sufixal que s’adjunta a una base verbal. 

 

Les cinc entrevistes que hem fet les hem enregistrat amb una gravadora digital. Abans 

d’engegar la gravadora, però, sempre hem repassat i comentat el model d’entrevista amb 

els informants: creiem que és important que els informants puguin disposar de temps 

per pensar la paraula o l’enunciat que han d’utilitzar. A més, sovint hi ha paraules que 

no coneixen (en català) o que no saben en mandinga i, per tant, és important revisar les 

llistes amb els informants abans d’enregistrar-los. 

                                                 
2 Correspondència de les abreviatures: PRED = predicatiu; PART = partícula, en aquest cas d’èmfasi; 
RES = sufix que forma qualificatius de sentit resultatiu. 
3 En general, els predicatius són morfemes que expressen els valors modals, temporals i aspectuals de 
l’enunciat. En mandinga, la majoria de predicatius són morfemes independents que poden tenir un 
paradigma afirmatiu i un altre de negatiu, i que expressen valors aspectuals de perfectiu o imperfectiu, 
etc. Hi ha un predicatiu en mandinga, -ta, que no és una forma independent, sinó que té la forma d’un 
sufix que s’adjunta a una arrel verbal. 
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3.3.2. PROCEDIMENT PER RECOLLIR I ANALITZAR ELS TERMES 
QUE DESIGNEN PARTS DEL COS EN MANDINGA 
 

Per recollir i analitzar els substantius que designen parts del cos en mandinga, hem 

adaptat la metodologia que proposen Enfield (2006a), i van Staden i Majid (2006). 

Aquesta metodologia, que es basa en una tasca de coloració a partir de la imatge d’un 

cos nu (femení i masculí), és molt útil per conèixer l’extensió del referent de les parts 

del cos, per copsar la manera com els parlants d’una llengua interpreten les “fronteres” 

que té el referent d’un determinat terme per a una part del cos.  

 

Per dissenyar el material per a aquesta tasca de coloració, hem partit de les imatges de 

cossos nus que apareixen a Enfield (2006a). A partir d’aquestes imatges, hem fet 

diverses fitxes en què apareix la imatge del cos (o de la cara) al centre, i el terme 

mandinga que designa una part del cos a la part superior de la imatge. Hem pres com a 

model la imatge d’un cos femení i la d’un cos masculí, i en funció del sexe del parlant 

entrevistat, hem utilitzat una imatge o l’altra (per evitar que alguns informants, sobretot 

les dones, es poguessin sentir violents amb les imatges d’un cos nu del sexe contrari). A 

més, per a cada sexe hem dissenyat dos models de fitxes diferents: una per a les parts de 

la cara, i una altra per a la resta de parts del cos. Hem cregut necessari fer un model 

diferent per a les parts de la cara per poder observar amb més precisió les fronteres que 

tenen les parts d’aquesta zona (normalment són fronteres més acotades, de poca 

extensió i que, per tant, poden ser difícils d’observar en el dibuix d’un cos sencer). En 

total, hem elaborat dotze fitxes per als termes de les parts de la cara, i entre quaranta-

vuit i cinquanta fitxes per a la resta de parts del cos.  

 

En les entrevistes a parlants de mandinga, cada informant ha d’acolorir a la imatge la 

part del cos que designa el terme que apareix escrit a la part superior de la fitxa. En la 

majoria de vegades, hem intentat llegir el terme mandinga que apareix escrit a la fitxa 

en veu alta (sobretot quan l’informant tenia dificultats per llegir-lo per ell mateix). 

 

Hem complementat aquesta tasca amb qüestionaris orals sobre el significat d’algunes 

parts del cos, per tal de corroborar la certesa i fiabilitat dels termes per a les parts del 

cos que hem recollit en els lèxics mandinga. Aquests qüestionaris també ens han ajudat 



 11

a precisar els matisos de significat que aporta cada terme, i per determinar la freqüència 

d’ús que té cadascun d’aquests.  

 

4. RESULTATS DEL PROJECTE DE RECERCA DUT A 
TERME AL LDL 
 

Per una banda, com ja hem anat comentant, durant l’estada al LDL vàrem transcriure les 

cinc entrevistes que vàrem fer a parlants de mandinga. Durant l’estada de recerca, 

alguns dels membres del LDL van presentar programes de transcripció i d’anàlisi de 

dades com el Toolbox i el Filemarker, que proporcionen eines molt útils per organitzar i 

sistematitzar les dades. El Toolbox, programa creat per SIL International (Summer 

Institute of Linguistics), permet crear una base de dades que sistematitzi l’elaboració de 

les glosses dels enunciats seleccionats. Un cop omplerta una fitxa per a cada un dels 

mots, morfemes o altres partícules de la llengua (fitxa amb tota la informació lingüística 

que es desitgi), el programa permet desenvolupar la glossa dels exemples de manera 

automàtica. A més, també permet recollir totes les entrades de les fitxes i confeccionar 

un diccionari amb totes les especificacions lingüístiques que es vulguin (significat, 

categoria gramatical del terme o de la partícula, etc.). Aquest programa ens ha estat molt 

útil per transcriure les dades que tenim i per sistematitzar-ne l’anàlisi i la presentació. 

 

Durant l’estada de recerca al LDL, doncs, vàrem transcriure els enregistraments en 

català, castellà o francès, i en mandinga dels informants, sobre els enunciats que 

expressen estats patològics en mandinga. Normalment un cop per setmana ens reuníem 

amb el Dr. Creissels per comentar les transcripcions i per resoldre els possibles dubtes 

que teníem. A partir d’aquests transcripcions, vàrem elaborar una taula comparativa 

amb els diferents enunciats que utilitzaven els entrevistats per a cada paraula. 

 

Un cop transcrites i discutides totes les dades amb l’ajuda del Dr. Creissels, ens vàrem 

centrar en l’anàlisi d’una part d’aquestes dades: els substantius que designen parts del 

cos en mandinga. Abans d’analitzar i descriure el funcionament gramatical dels 

enunciats que expressen malalties, signes i símptomes en mandinga vàrem creure 

necessari estudiar els termes que designen parts del cos des d’un punt de vista 

morfosintàctic i semàntic; aquests termes apareixen freqüentment en les construccions 
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que expressen estats patològics, signes i símptomes, lesions, etc.: tinc una ferida a la 

cama, em fa mal el coll, en català; Joan bulukaŋo katita le ‘En Joan té el canell 

trencat’, Joan siŋoolu bataata le ‘En Joan té les cames cansades’, en mandinga. Vàrem 

crear una base de dades, doncs, amb tots els substantius que designen parts del cos que 

apareixien a les entrevistes, i amb d’altres termes que apareixien en els vocabularis i els 

reculls lèxics de què disposàvem (Lexique Mandinka – Français (Creissels, Jatta i 

Jobarteh, 1982), un vocabulari francès – mandinga amb terminologia sobre salut, 

higiene i prevenció, el Mandinka – English Dictionary (Peace Corps The Gambia, 

1995) i el vocabulari mèdic català - mandinga que està elaborant el GALI, Gabinet 

d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració, de la Universitat de Girona). El 

resultat d’aquesta primera aproximació als termes que designen parts del cos en 

mandinga és el que presentem en aquesta memòria (a les conclusions). 

 

A part de dur a terme el projecte de recerca que teníem previst, durant l’estada al LDL, 

per una banda vàrem assistir a les classes de sintaxi que el Dr. Creissels imparteix en el 

Màster de Lingüística. Per altra banda, també vàrem assistir a un seminari sobre els 

treballs de camp “Description et terrain”. Tant les classes com les reunions de seminari 

ens van servir per ampliar els nostres coneixements de tipologia sintàctica, per conèixer 

experiències molt diverses de persones que han realitzat treballs de camp en lingüística 

en països en què es parla la llengua que estudien, o per conèixer eines informàtiques, 

programes, etc. per a l’anàlisi de dades (el Toolbox o el Filemarker, per exemple). 

Gràcies a aquests programes hem pogut conèixer eines per a la transcripció i anàlisi de 

les dades que hem pogut utilitzar en el nostre estudi. 
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5. CONCLUSIONS: ANÀLISI DELS TERMES QUE 
DESIGNEN PARTS DEL COS EN MANDINGA 
 

En aquest apartat analitzem i descrivim els termes que designen parts del cos en 

mandinga i que apareixen en construccions sintàctiques per expressar estats patològics, 

lesions, signes i símptomes (equivalents a les del català ser diabètic, estar refredat, 

tenir una paràlisi, tenir dolor, tenir la grip, tenir mal de panxa, tenir mal a l’orella o fer 

mal l’esquena). 

 

Aquesta presentació està dividida en tres subapartats. En primer lloc, presentem una 

aproximació general dels termes que designen parts del cos en mandinga. En segon lloc, 

discutim la categorització semàntica dels termes mandingues que hem recollit tant en 

lèxics mandinga (Mandinga – English Dictionary (1995) i Lexique Mandinka – 

Français (Creissels, 1982)) com en les entrevistes a parlants nadius d’aquesta llengua. 

La llista de paraules que presentem no té, ni molt menys, un caràcter exhaustiu: no ens 

proposem recollir tots els termes que hi ha en mandinga per designar i categoritzar les 

parts del cos (o altres conceptes relacionats), sinó que volem oferir una descripció 

general sobre la segmentació i designació del cos i les seves parts. Hem organitzat 

aquesta descripció classificant els termes per a les parts del cos en vuit blocs diferents: 

 

1. El cap 

2. El tronc 

3. Les extremitats superiors i inferiors 

4. Els òrgans sexuals i reproductors 

5. Els òrgans interns 

6. Altres termes relacionats amb el cos humà 

7. Termes mentalistes associats a l’ésser humà 

8. Unitats de mesura 

 

En cada un d’aquests blocs, tractem alguns aspectes que es poden destacar dels termes 

que designen parts del cos en mandinga, i, a més, analitzem una mostra dels sintagmes o 

de les expressions idiomàtiques que es poden construir a partir d’algunes d’aquestes 

parts del cos. Al costat de l’explicació del fenomen per al mandinga, aportem, també, 

l’anàlisi d’algunes dades del català. 
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Per últim, a les conclusions plantegem i analitzem algunes de les diferències entre el 

català i el mandinga que observem en el procés de categorització de les parts del cos. 

 

Abans de començar l’anàlisi, però, concretem a què ens referim quan diem parts del 

cos. Considerem que són parts del cos: 

 

- les parts externes i internes del cos humà: incloem en aquest grup parts del cos 

externs (cama, sofraja, pèl o pell) i òrgans interns, teixits i altres parts 

constitutives del cos humà (ronyó, cor, vena, grassa o omòplat); 

- líquids, masses o emanacions que constitueixen el cos humà o que aquest (o 

algun dels òrgans) pot secretar (sang (i menstruació), bilis, suor, esperma, mocs 

o cera); 

- lesions o anomalies que pot tenir el cos humà (gra, ferida o berruga); 

- termes mentalistes que es poden relacionar amb l’ésser humà (ànima, 

consciència o esperit).  

 

5.1. ASPECTES GENERALS DELS TERMES QUE DESIGNEN 
PARTS DEL COS 
 

En mandinga, com en totes les llengües, els substantius que designen parts del cos 

poden ser, des d’un punt de vista morfològic, substantius simples, formats per un sol 

lexema o arrel (ñaa ‘ull’, kuŋ ‘cap’), o bé substantius complexos formats per un procés 

de composició, combinant dues o més arrels (daa+jii ‘boca+líquid, aigua’ ‘saliva’, 

nun+huu ‘nas+forat’ ‘nariu, forat del nas’), o per un de derivació, adjuntant un afix a 

una arrel (musu-yaa ‘dona-SUF’ ‘òrgan sexual femení’). 

 

5.1.1. SUBSTANTIUS SIMPLES 
 

En mandinga hi ha termes simples per a parts que es localitzen tant al cap, com al tronc, 

a les extremitats superiors o a les inferiors. 
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Pel que fa al cap, els termes simples indiquen, sobretot, les parts que es consideren més 

rellevants i que solen tenir una funció característica, com la boca (daa), l’ull (ñaa) o 

l’orella (tulu), o parts bàsiques que formen la constitució física de la cara, com el front 

(foŋ) o la galta (kaaraa o kenteŋ/centeŋ). Entre els termes simples per a les parts del cap, 

també hi ha termes que designen les parts internes de la boca, com el paladar (naaliŋ), 

les dents o els queixals (ñiŋ), la llengua (neŋ) o la geniva (timi). 

 

Pel que fa als termes simples per a les parts del tronc, aquests també indiquen les parts 

bàsiques que constitueixen el cos central de l’home: de dalt a baix i de davant a darrere, 

el coll (kaŋ), l’espatlla (daba), el pit i els pits (sisi i sunju respectivament), el ventre 

(kono) i la cintura (tee); la nuca (toŋ), l’esquena (koo) i el cul (juu). En aquest cas, els 

termes simples designen seccions del tronc que o bé són zones d’unió, juntures (com el 

coll, que uneix el cap amb el tronc, o l’espatlla, que uneix el tronc amb les extremitat 

superiors), o bé són segments que tenen una frontera més o menys marcada (com els 

pits o el cul). Entre els termes simples que designen parts del tronc, també hi ha termes 

per referir-se a les diferents parts en què en mandinga se segmenten l’esquena i el 

ventre: la part de dalt (saña) i la part de baix (koboŋ) de l’esquena i el sotaventre (ŋene). 

En contra del que podríem esperar partint del català, aquests mots no són mots 

compostos a partir de koo (esquena) o kono (ventre, panxa) i de termes que indiquin la 

localització (duuma ‘baix’ o santo ‘cim’, per exemple). Pel que fa als òrgans interns i 

externs de l’ésser humà que es localitzen al tronc, com el fetge, el cor o el ronyó, 

l’intestí i l’estómac també es designen amb termes simples (jusu, sundiŋ/sunduŋ, nuu i 

ñàa respectivament), igual que la majoria d’òrgans sexuals o reproductors: foto, kete, 

soli o jala (eufemisme per a penis que vol dir ‘cordó, cinta’); kaya i kili per a ‘testicle’; 

bee, butu per a ‘vagina’ i tumbaa per ‘himen’. 

 

Pel que fa a les extremitats superiors i inferiors, en mandinga hi ha termes simples que 

designen tant l’extensió que va des de sota l’espatlla fins a la punta dels dits de la mà 

(bulu) com la que va des de sota l’engonal fins a la punta dels dits del peu (siŋ). A més, 

hi ha termes per a algunes de les seccions que componen tant les extremitats superiors 

com les inferiors: tuu designa la part de dalt del braç i wulu la part de dalt de la cama (la 

cuixa); nonkoŋ, la juntura de l’extremitat superior (‘colze’) i kumbaliŋ, la de l’extremitat 

inferior (‘genoll’); ŋosiŋ, ŋoriŋ, ŋooriŋ, les ungles, tant les dels dits de la mà com les 

dels dits del peu. En contra del que ens podríem esperar a partir de la reflexió que 
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presenta Andersen (1978) sobre la preponderància de la part superior del cos, la majoria 

de termes simples del mandinga per a parts de les extremitats designen seccions de les 

extremitats inferiors: de dalt a baix i de davant a darrere, wulu ‘cuixa’, kumbaliŋ 

‘genoll’, keleŋ/celeŋ ‘tíbia, canella’, toroŋ ‘taló’, dafata ‘planta del peu’; dese ‘panxell 

de la cama’. 

 

Andersen (1978: 353) esmenta alguns punt recurrents a través de les llengües4 pel que fa 

a la categorització de les parts del cos a partir de termes simples: 

 
 The catergories in the present data that are usually given morphologically simple expression 

 include the following: HEAD (always labeled by a basic, unanalyzable term); ARM (the one 

 exception to this is the Finnish kasivarsi, or “hand handle”); LEG, if labeled; FACE; EYE; 

 MOUTH; and EAR. 

          

Segons l’autor, el cap, el braç, la cama, la cara, l’ull, la boca i l’orella se solen designar 

amb termes simples. Normalment, però no sempre, el dit de la mà i el del peu, i l’ungla 

del dit de la mà i la del dit del peu també són parts que se solen designar amb termes 

bàsics (simples). Aquesta primera observació de l’autor no és del tot vàlida per al 

mandinga. És cert que el cap (kuŋ), el braç (i la mà bulu), la cama (i el peu siŋ), l’ull 

(ñaa), la boca (daa), l’orella (tulu) i l’ungla, tant la del dit de la mà com la del dit del 

peu (nosiŋ, noriŋ, nooriŋ), són parts del cos que es designen amb un terme simple; però 

en canvi el substantiu per etiquetar la cara és un substantiu, com veurem, compost 

(ñaa+daa ‘ull+boca’), igual que el terme que designa el dit de la mà i el del peu 

(bulu+kon+(n)o+ndiŋ ‘braç, mà+cap+POST+petit’ i sin+kon+(n)o+ndiŋ ‘cama, 

peu+cap+POST+petit’, termes compostos). El patró que presenta el mandinga per a la 

designació del dit de la mà i el del peu és el tercer patró que descriu Andersen (1978: 

353): “(3) the HUASTEC system (Figure 2) with different labels derived from the same 

root (also in MANDARIN CHINESE and HOPI)”. 

 

Ens podem preguntar per què hi ha parts del cos que es designen amb un terme simple i 

d’altres parts que es designen amb un terme complex, i podem proposar que és perquè 

                                                 
4 L’article d’Andersen (1978) es basa en les dades recollides per Brown (1976) sobre 40 llengües [12 
llengües ameríndies, 10 llengües europees, 5 llengües de l’Àfrica subsahariana, 4 llengües de l’est i l’oest 
asiàtic, 5 llengües del sud-est asiàtic, 2 de la Xina i 2 llengües de la Micronèsia], i en d’altres dades 
recollides per ell mateix [de llengües com el txec, l’hebreu o el hausa].  
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algunes parts es consideren més “sortints”, més rellevants o prominents que d’altres. 

Però què vol dir més sortints, més prominents?: 

 
 But what makes a part “most salient”? In the example from McClure cited above [a given term 

 referred to a ‘whole’ (e.g. BODY) and its most salient part (e.g. TRUNK)], size might make 

 TRUNK the most visually perceptible part of the BODY. In other cases, such as MOUTH/LIPS, 

 EAR/EXTERNAL EAR, visual perception is clearly involved. The majority of the examples 

 presented in Tables 1-4, however, suggest that perceptual salience of particular shapes (namely, 

 ‘round’, ‘long and thin’) and spatial dimensions (especialy the vertical dimension and its 

 positive, upward direction) underlie these lexical relationships. 

         [Andersen, 1978: 357] 
 

L’autor apunta que a partir d’alguns estudis fets sobre la semàntica de diferents camps 

lèxics es pot arribar a la conclusió que: 

 

a. es pot parlar de la preponderància de l’orientació vertical sobre la horitzontal, i 

del “dalt” i del “davant” sobre el “baix” i el “darrere”: 

   
 (2) There is a cognitively based organization of spatial dimensions that is reflected in languages 

 by universal marking relations and dominance hierarchies: (...) (b) certain natural dimensions are 

 perceptually more salient than others and are often reflected in real world objects, like the human 

 body –especially salient orientations are verticality (the dimension defined by gravity and 

 perceptually obvious in the human body as the line from head to toe), and, less so, horizontality 

 (corresponding to a front-back plane in the body); (c) there are natural directions to these 

 dimensions, such that “upward” (e.g. above, on top) and “forward” (e.g. in front) which are 

 optimally perceptible, are positive, or conceptually unmarked, directions. 

         [Andersen, 1978: 345] 

 

b. la percepció visual és un dels factors que pot influir a l’hora de considerar unes 

parts més sortints o més importants que d’altres (a l’hora de formar categories). 

La rodonesa i la forma llarga i prima d’un objecte, són, segons l’autor, propietats 

especialment sortints des del punt de vista de la percepció visual. 

 

Si apliquem aquestes observacions al cos humà (i a la seva designació), podríem dir que 

en general els termes simples per a parts del cos designen les parts més prominents que 

es troben a la part superior i davantera del cos (al cap, al tronc i a les extremitats 

superiors). Per designar les parts inferiors, es recorreria a termes complexos formats a 
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partir dels termes simples (establint un paral·lelisme entre les parts superiors i les 

inferiors: la mà és paral·lela al peu; el braç, a la cama, etc.). Aquesta hipòtesi és a la 

base de la reflexió que fa Andersen (1978: 356): 

 
 As in Table 1 [exemples de polisèmia basada en la similitud estructural, com el mot hausa dantsi 

 que designa l’avantbraç i el panxell de la cama], many examples in Table 2 [exemples de 

 formació de mots basada en la similitud estructural, com el mot hausa wuyarkafa ‘coll de la 

 cama/peu’ ‘turmell’ format a partir de wuya ‘coll’] capture the symetry between parts of the 

 upper and lower body. And in each case, the basic term refers to a body-part above the waist, the 

 derived term to one below it. The one exception is knee/elbow (e.g. HAUSA), where the term for 

 the ‘front’ body-part (KNEE) is basic, and the term for the analogous ‘back’ part (ELBOW) is 

 derived. 

          

A partir de les observacions d’Andersen (1978), ens podríem aventurar a dir que en 

mandinga els termes simples corresponen a parts del cos que es localitzen a la part 

superior (i davantera) del cos humà. Però si donem un cop d’ull a les dades que 

presentem en aquest mateix article, ens adonarem que no és així, que en mandinga hi ha 

termes simples tant per a parts dels cos que es troben al cap, al tronc o a les extremitats 

superiors, com per a parts del cos que es troben a les extremitats inferiors. La 

preponderància del “dalt” que Andersen observa en d’altres llengües sembla doncs que 

no és tant evident per al mandinga. El que sí que observem és que alguns dels termes 

simples del mandinga que intervenen en la formació de termes compostos que designen 

parts del cos (com kuŋ ‘cap’ a butu+kuŋ ‘vagina+cap’ ‘clítoris’ o kaŋ a bulu+kaŋ ‘braç, 

mà+coll’ ‘canell’), són termes simples que indiquen parts que es localitzen a la part de 

“dalt” del cos (cap o tronc). 

 

Andersen (1978) dóna compta d’aquest fenomen argumentant que els termes simples 

que designen parts del cos sovint són polisèmics, i també poden ser la base per formar 

termes complexos per a altres parts del cos. Aquests dos processos, recurrents en les 

llengües, es basen o bé en la similitud estructural (structural similarity) o bé en la 

contigüitat espacial (spatial contiguity).  

 

En la similitud estructural, el fet que un terme simple serveixi de base per formar un 

terme compost s’explica o bé per les propietats de forma o d’estructura, que són 

comunes als dos referents, o bé per la posició anàloga que ocupen (al final de les 
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extremitats superiors i inferiors, per exemple). En mandinga, hi ha molts termes simples 

que són la base per a la designació d’algunes parts del cos (amb un terme compost): el 

canell s’anomena bulu+kaŋ ‘braç, mà+coll’ perquè aquest té la forma allargada i prima 

del coll, és una part del cos mòbil i flexible, i, a més, uneix dues parts del cos (el canell 

uneix la mà amb el braç, de la mateixa manera que el coll uneix el cap amb el tronc).  

 

En la contigüitat espacial, el fet que un terme simple sigui polisèmic o sigui la base per 

formar un terme compost s’explica per la posició adjacent en el cos que ocupen els 

referents. És el cas, per exemple, dels termes bulu i siŋ del mandinga que designen dues 

parts adjacents, el braç i la mà o la cama i el peu, respectivament, que formen les 

extremitats superiors i inferiors. 

 

En mandinga també hi ha termes compostos que es basen en la relació de contigüitat 

anatòmica entre dues parts del cos: el terme daba+koto que vol dir, literalment, ‘el sota 

de l’espatlla’, designa l’aixella, part del cos contigua, anatòmicament, a l’espatlla. 

 

Segons aquestes observacions, doncs, el fet que algunes parts del cos es designin amb 

termes simples es pot explicar pels processos perceptius, comuns, segons Andersen, als 

éssers humans: en la percepció visual, se sol prioritzar l’orientació vertical, la posició 

“dalt” i l’estructura rodona i allargada (i prima) d’alguns objectes. Per al mandinga, 

però, s’han de postular d’altres explicacions perquè aquestes no són suficients. Podríem 

pensar que la freqüència d’ús dels termes i les funcions assignades a cada una de les 

parts del cos també poden intervenir a l’hora d’assignar-los una etiqueta. 

 

La freqüència d’ús pot ser un factor determinant per designar algunes parts del cos a 

través d’un terme simple: en general, els termes per a parts del cos que tenen una 

freqüència d’ús més alta es designen amb un terme simple. 
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5.1.2. SUBSTANTIUS COMPLEXOS 
 

En aquest apartat analitzem els substantius complexos que designen parts del cos en 

mandinga: els termes compostos, els derivats i els formats a partir d’un procés de 

reduplicació. 

 

5.1.2.1. LA COMPOSICIÓ 
 

La majoria de substantius compostos del mandinga que designen parts del cos tenen dos 

formants. L’estructura que presenten aquest tipus de compostos sol ser o bé una 

estructura de nucli a la dreta (equiparable a una construcció genitival en mandinga), o 

bé una estructura de nucli a l’esquerra (equiparable a una construcció qualificativa en 

mandinga).5 

 

5.1.2.1.1. Compostos nominals [N+N]N: estructura de nucli a la dreta 
 

En els termes compostos de nucli a la dreta, el primer dels formants és el complement, i 

el segon, el nucli del compost: daa+tii, per exemple, vol dir, literalment, ‘boca+pèl’ 

(‘pèl de la boca’, ‘bigoti’). La relació que observem en aquest tipus de compostos és 

paral·lela a la relació que trobem en sintagmes nominals genitivals com els de (4): 

 

(4) 

musoo kuŋo  ‘dona + cap’    ‘el cap de la/una dona’ 

ninsoo jatoo  ‘vaca + pell’    ‘la pell de la/una vaca’ 

 

(5) 

butu+kuŋo  ‘vagina+cap’    ‘clítoris’ 

ñaa+jatoo  ‘ull+pell’    ‘parpella’ 

 

                                                 
5 A partir d’ara, i per glossar els exemples, utilitzem el signe “+” (sense cap espai entre el mot i el signe) 
per separar els diferents formants d’un terme compost (bulu+kaŋ ‘braç, mà+coll’), i el guionet curt per 
separar una arrel d’un sufix (musu-yaa ‘dona-SUF’). També utilitzem el signe “+” (amb espais entre els 
mots i el signe) per glossar els casos en què dos elements es poden combinar però no formen un mot 
compost.  
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La principal diferència entre els sintagmes nominals de (4) i els substantius compostos 

de (5) és que en els exemples de (4) el morfema -o s’adjunta als dos substantius, tant al 

complement com al nucli del sintagma nominal, mentre que a (5) aquesta marca apareix 

al final del conjunt complement + nucli. Quan la marca -o s’adjunta tant al complement 

com al nucli, el substantiu que fa de complement s’ha d’interpretar com un substantiu 

que té una lectura específica (equival a sintagmes nominals definits o indefinits del 

català com la vaca o una vaca a la pell de la/una vaca); en canvi, quan la marca -o 

s’adjunta a tot el terme compost, el substantiu que fa de complement rep una lectura 

inespecífica o genèrica (com el substantiu vaca del català, que podem trobar a 

sintagmes com pell de vaca).6 

 

Els compostos [N+N]N del mandinga són compostos del tercer tipus que descriu 

Benveniste ((1967) 1974: 149): “Le troisième type de cette classe est le composé de 

dependance, dont les termes sont deux substantifs en rapport de détermination: angl. 

arrow-head “pointe de flèche” (...)”. Les relacions que presenten els dos substantius que 

formen aquest tipus de compostos poden ser relacions de continent – contingut, part – 

tot, etc.: normalment, el nucli d’aquest tipus de compostos és un terme relacional no 

autònom que exigeix un complement. En el cas dels compostos [N+N] del mandinga 

que designen parts del cos, la relació que s’estableix és una relació de part – tot, del 

tipus de l’exemple anglès que dóna Benveniste arrow-head ‘punta de fletxa’, ja sigui a 

través del sentit literal o del sentit figurat (metafòric): kuŋ+tii ‘cap+pèl’ ‘cabell’ o 

nuŋ+huu ‘nas+forat’ ‘nariu, forat del nas’. 

 

En els substantius compostos [N+N] amb nucli a la dreta, el primer dels formants, el 

complement (daa en l’exemple daa+tii ‘boca+pèl’ ‘bigoti’), que especifica la referència 

del segon formant (el nucli), sol ser un substantiu simple que designa una part del cos 

(la part del cos en la qual es localitza el referent del compost). El segon formant (o 

nucli) d’aquests compostos pot designar conceptes molt diversos. 

 

                                                 
6 El sufix -o és la marca de “definitud” en mandinga. Segons Creissels (1981: 33),  
 Le système nominal du mandinka repose essentiellement sur l’opposition entre la base lexicale 
 dépourvue de tout affixe apparent (modalité nominale “generique”) et la base lexicale affectée 
 d’un suffixe -ò (modalité nominale “spécifique”), ce suffixe ayant la particularité de 
 s’amalgamer à la voyelle finale des bases nominales.  
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En primer lloc, el nucli del compost nominal pot ser un terme genèric que designi parts 

del cos, com pèl o os: daa+tii (‘boca+pèl’, ‘bigoti’) o kara+kulu (‘costat+os’, 

‘costella’). En aquest cas, podríem dir que el compost nominal expressa un referent 

específic del substantiu genèric que és complementat: una ‘costella’ és un os que es 

localitza als costats del tronc.  

 

També podríem incloure en aquest grup exemples com juu+daa (‘cul+boca’, ‘anus’), 

nonkon+kuŋ (‘colze+cap’, ‘punta del colze’) o bulu+kaŋ (‘braç, mà+coll, gola’, 

‘canell’). Quan apareixen com a segon formant d’aquest tipus de compostos, alguns 

substantius que normalment designen parts del cos com daa ‘boca’, kuŋ ‘cap’ o kaŋ 

‘coll’ solen passar a designar una propietat o característica (la més destacable) 

d’aquestes parts del cos (6): 

 

(6) 

daa ‘boca’  ‘obertura, entrada’  juu+daa ‘cul+boca’, ‘anus’ 

kuŋ ‘cap’  ‘punta, extrem’  dampan+kuŋ ‘ala+cap’, ‘espatlla’ 

kaŋ ‘coll, gola’ ‘element allargat que   sin+kaŋ ‘cama, peu+coll,   

   uneix dues parts’  gola’ ‘turmell’   

koo  ‘esquena’ ‘part posterior d’un cos’ bulu+koo ‘braç, mà+esquena’ 

       ‘cara dorsal o posterior de la mà’ 

tee ‘cintura’ ‘part central o del mig  bulu+tee ‘braç, mà+cintura,   

   d’un cos’   part del mig d’un cos’, ‘palmell de  

       la mà’ 

 

De fet, l’estratègia d’aplicar la referència d’un substantiu que designa una part del cos a 

altres objectes o entitats és molt freqüent, també, en català. Paraules com boca, cap, 

dent, esquena o coll poden designar parts del cos, però també poden designar objectes o 

parts d’objectes que tenen una semblança amb aquestes parts del cos, o que en 

comparteixen un dels trets. Així, podem trobar oracions com les de (7): 

 

(7) 

 Es va trencar una dent de la cadena de la bici 

 Quedem a la boca del metro 

 Per obrir l’ampolla bé, l’has d’agafar pel coll 
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A través del llenguatge figurat, identifiquem una part del cos amb una característica 

física o una propietat i l’apliquem a altres objectes o entitats del món. 

 

En segon lloc, el segon formant dels compostos nominals que expressen parts del cos 

pot ser un substantiu que designi un element, normalment de la naturalesa, que té una 

certa semblança amb la part del cos que designa el compost. En aquests casos, 

normalment s’associa la forma o la mida d’un element del món real amb la forma o la 

mida d’una part del cos. La comparació (i metaforització), doncs, és una altra de les 

estratègies que s’han utilitzat en mandinga per etiquetar les parts del cos. Substantius 

com kolo (‘caverna’), soo o huu (‘forat’), kese (‘gra, llavor; punta punxeguda’), jamba 

(‘fulla’), kala (‘tija, màniga’), miraŋ (‘carabassa’), etc., apareixen normalment com a 

segons formants d’alguns compostos que designen parts del cos en mandinga: 

 

- kolo (‘caverna’) s’utilitza per formar compostos que designen parts del cos que 

tenen forma de cavitat òssia (el crani, per exemple, kun+kolo ‘cap+caverna’); 

- soo i huu ‘forat’, per a orificis o obertures del cos humà (nun+soo o nun+huu 

‘nas+forat’ o tulu+huu ‘orella+forat’); 

- kese ‘gra, llavor’, per designar parts del cos de mida petita que tenen una forma 

arrodonida (ñaa+kese ‘ull+gra, llavor’, ‘globus ocular’); 

- jamba, per formar compostos nominals que designen parts del cos laminades 

que s’assemblen a una fulla (bulu+jamba ‘braç, mà+fulla’, ‘mà’); 

- kala (‘tija, màniga’), per designar parts de forma allargada i prima (bulu+kala 

‘braç, mà+tija’, ‘braç’); 

- miraŋ (‘carabassa’), per a parts del cos de mida mitjana o gran i de forma 

arrodonida (kumbalin+miraŋ ‘genoll+carabassa’, ‘ròtula’). 

 

Alguns referents del source domain o ‘domini font’ (en aquest cas, la naturalesa), es 

projecten al target domain o ‘domini meta’ (les parts del cos) a través d’un procés de 

metaforització. Com esmenten Brown i Witkowski (1981), s’observen regularitats 

interlingüístiques en l’ús del llenguatge figurat (metafòric) per designar parts del cos. 

Els autors analitzen les semblances que han observat en la formació d’alguns compostos 

en una mostra de 118 llengües tipològicament, genèticament i geogràficament molt 

diverses. En concret, se centren en els substantius (simples o complexos) que s’utilitzen 



 24

per designar parts del cos com pupil·la, dits de la mà i del peu, múscul i testicle. A 

continuació analitzem alguns dels apartats d’aquest estudi en relació amb el mandinga. 

 

Pel que fa als substantius que designen la pupil·la, Brown i Witkowski (1981) apunten 

que en el 36.2% dels casos aquesta part del cos s’associa a un ésser humà (o a un 

objecte que té la forma d’un ésser humà) d’estatura petita (nen, nina, joguina, etc.). 

Segons els autors, la semblança de les figures que apareixen reflectides a la pupil·la amb 

un ésser humà (o un objecte antropoide) d’estatura petita (nen, nina, etc.) justifica 

aquesta associació. En català, per exemple, col·loquialment la pupil·la s’anomena nineta 

dels ulls. La segona etiqueta més freqüent (15.9% dels casos) és la que associa la 

pupil·la a un gra o una llavor. En aquests casos, l’explicació ve donada, segurament, per 

la semblança de forma (arrodonida) i dimensió (petita) d’aquests elements de la 

naturalesa i de la pupil·la. En les dades que hem recollit a partir de lèxics mandinga, i a 

partir dels parlants de mandinga que hem consultat, en mandinga no hi ha una paraula 

que equivalgui a pupil·la7; sí que hi ha, però, un substantiu que s’utilitza per designar el 

globus ocular: ñaa+kese (‘ull+gra, llavor’). Com podem veure, aquest terme 

exemplifica l’associació de l’ull a una llavor o a un gra. 

 

Pel que fa a les expressions figuratives per a testicle, Brown i Witkowski (1981) 

esmenten que en el 25.9% dels casos aquesta part del cos s’associa a un ou. Aquesta 

associació es justifica, també, per la semblança en la forma; segons els autors, hi ha una 

altra raó que fa molt freqüent l’associació entre un testicle i un ou: ambdós es 

relacionen, d’alguna manera, amb la fertilitat. En català, per exemple, és aquesta 

associació la que dóna nom, col·loquialment, als testicles (els ous). La segona de les 

expressions més freqüents (8.6%) és la que iguala el testicle a una pedra. La forma 

justifica, en aquest cas, la comparació (la forma i, segurament, la rigidesa que prenen els 

testicles en algunes situacions). Pel que fa al mandinga, hi ha almenys tres paraules per 

designar els testicles: kaya, kili i bere+kili. El segon (kili) i el tercer (bere+kili) 

d’aquests lexemes que s’utilitzen per designar els testicles volen dir, literalment, ‘ou’ i 

‘pedra+ou’, respectivament. En el cas de bere+kili, doncs, es combinen les dues 

metàfores que hem vist en una mateixa expressió. 

                                                 
7 Una de les informants que hem consultat ens ha dit que no coneix cap terme per a pupil·la, però que si 
hagués de designar aquesta part del cos segurament utilitzaria un terme que contingués la paraula fiŋ 
‘negre’. En aquest cas, doncs, el tret que la informant fa sobresortir més de la pupil·la és el color. 
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De fet, recórrer al llenguatge figurat per designar parts del cos és una estratègia que 

trobem en moltes llengües, també en català. Només hem de donar un cop d’ull a alguns 

substantius que utilitzem per etiquetar algunes parts del cos, i de seguida ens adonarem 

que la ‘cavitat situada entre el cap i l’abdomen’ és la caixa toràcica, que ‘l’úvula’ 

s’anomena, col·loquialment, campaneta, o que la ‘part central interna de l’orella’ és el 

vestíbul de l’orella. 

 

Però sovint la utilització del llenguatge figurat com a estratègia per designar parts del 

cos en català no és tan evident perquè té origen en els termes del llatí. Com a parlants, 

ens pot costar de relacionar una paraula com múscul amb la forma de diminutiu del 

substantiu mus ‘rata’. Originàriament, doncs, com apunten Brown i Witkowski (1981), 

es va utilitzar la paraula llatina per ratolí (musculus) per etiquetar els òrgans carnosos 

que donen mobilitat al nostre cos. La semblança dels músculs (quan es mouen sota la 

pell) amb els moviments ràpids d’un animal petit i esmunyedís com el ratolí van 

fomentar aquesta comparació i, per tant, l’adopció de musculus per designar aquesta 

part del cos. Un altre exemple és la paraula ròtula, que ve del llatí rotula, diminutiu de 

rota (‘roda’). En aquest cas segurament va ser la forma arrodonida d’una roda el que va 

motivar l’adaptació (per designar una part del cos). 

 

A part dels compostos nominals [N+N] que acabem de descriure, en mandinga hi ha un 

altre tipus de compostos nominals, que presentem a (8), que tenen algunes 

particularitats: 

 

(8) 

a. daba+koto  ‘espatlla+part inferior, el sota’ ‘aixella’ 

 daba+koto+tii ‘espatlla+part inferior, el sota+pèl’ ‘pèl de l’aixella’ 

  

b. kan+konoto  ‘coll, gola+interior’   ‘gola’ 

  

c. santo+ŋaaŋaa  ‘cim, la part superior+mandíbula’ ‘mandíbula superior’ 

 

El mandinga és una llengua en què el nucli dels sintagmes sol anar a la dreta dels 

complements i, com preveu l’universal 4 de Greenberg (1963: 79), té posposicions: 
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“Universal 4: With overwhelmingly greater than chance frequency, languages with 

normal SOV order are pospositional”. És interessant remarcar, però, que algunes de les 

posposicions del mandinga són, originàriament, substantius que designen parts del cos: 

bala ‘cos’i ‘contra, prop de’; bulu ‘braç, mà’ i ‘dins l’esfera de, sota la dependència de’; 

kono ‘ventre, panxa’ i ‘dins’. 

 

És un fenomen paral·lel al que ja hem descrit a l’apartat 6.1.2.1.1.: s’associa un 

substantiu que originàriament designa una part del cos a un tret característic d’aquesta 

part del cos: kono ‘ventre, panxa’, per exemple, s’ha associat amb la idea d’interioritat i 

s’ha gramaticalitzat com un partícula relacional, una posposició que significa ‘dins’. 

 

Al costat dels substantius que designen parts del cos (com bulu ‘braç, mà’ o kono 

‘ventre, panxa’) que s’han gramaticalitzat i han donat lloc a partícules relacionals (‘dins 

l’esfera de, sota la dependència de’ i ‘dins’ respectivament), hi ha altres paraules, que 

designen elements molt diversos, que també s’han gramaticalitzat i es poden utilitzar 

com a posposicions: koto ‘(N) dessous, signification, (relateur) sous’ (Creissels, 1982: 

95) n’és un exemple (8a). 

 

Com veiem als exemples de (8), en la terminologia per a parts del cos en mandinga, hi 

ha termes complexos formats a partir d’un substantiu que designa una part del cos i 

d’una d’aquestes partícules gramaticalitzades que poden tenir un ús o bé nominal o bé 

posposicional. A (8b) i (8c), els termes complexos estan formats a partir d’un terme que 

designa una part del cos, kan ‘coll, gola’ o ŋaaŋaa ‘mandíbula’, i de dues partícules 

complexes formades a partir d’un terme nominal, kono ‘ventre, panxa’ o san ‘la part 

alta, el cel’ i de la posposició locativa to ‘a’ (són complexos posposicionals com els que 

han descrit Zabala i Odriozola (2004: 296) per al basc). El primer d’aquests complexos 

posposicionals, kono+to, s’ha gramaticalitzat com a substanitu. El segon, sant+to, en 

canvi, pot tenir un ús nominal o posposicional (vol dir, segons Creissels (1983), 

‘sommet, au-dessus’). A l’exemple (8c), a diferència dels de (8a) i (8b), el terme que 

designa una part del cos, ŋaaŋaa, és el nucli del compost, i el complex posposicional, 

que té un ús nominal, san+to, n’és el complement. 

 

En tots els exemples de (8), koto, konoto o santo indiquen la localització de la part del 

cos que expressa el compost: koto ‘la part inferior, el sota’, a daba-koto ‘espatlla+la part 
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inferior, el sota’ ‘aixella’; konoto ‘interior’ a kan-konoto ‘coll, gola+interior’, ‘gola’ o 

santo ‘cim, la part superior’, a santo-ŋaaŋaa ‘cim, la part superior+mandíbula’ 

‘maxil·lar superior’.  

 

Odriozola (2004) presenta exemples de mots compostos del basc que designen parts del 

cos i que s’han format a partir del que anomena ‘noms locativorelacionals’ com azpi 

‘zona inferior’, gain ‘zona superior’ o ondo ‘zona posterior, propera’. A (9) en recollim 

alguns exemples: 

 

(9) 

 bekain   ‘ull+zona superior’   ‘cella’ 

 bezaspi  ‘braç+zona inferior’   ‘aixella’ 

 besondo  ‘braç+zona propera’   ‘húmer’ 

 

Els noms locativorelacionals són “componentes de una clase cerrada dentro de la 

categoría nominal que pueden denotar un lugar (o período de tiempo) por su situación 

relativa con respecto a otra entidad de referencia.” (Odriozola, 2004: 569). Podem 

pensar que alguns dels elements mandingues que hem analitzat, com koto ‘sota’ o ‘el 

sota, la part inferior’, es podrien incloure, quan tenen un ús nominal, en el grup dels 

‘noms locativorelacionals’: igual que els noms del basc, són noms relacionals que 

indiquen una localització.   

 

5.1.2.1.2. Compostos qualificatius: estructura de nucli a l’esquerra 
 

Pel que fa als compostos qualificatius, l’ordre complement – nucli que trobem en els 

compostos de nucli a la dreta s’inverteix. El primer dels formants sol ser un substantiu 

(el nucli) i el segon, un element modificador: bulu+kon+(n)o+ndin+labaŋ ‘braç, 

mà+cap+POST+petit+final’, ‘dit petit’ o bulu+kum+baa ‘braç, mà+cap+gran’ ‘dit gros 

de la mà’. En aquest compostos hi ha un substantiu que designa una part del cos i un 

altre element que n’expressa una qualitat o bé física (com gran o petit) o bé de 

“localització” (com final). Baa ‘gran’ i ndiŋ ‘petit’ són dos dels elements qualificatius 

més productius per formar termes compostos per a parts del cos. Com apunta Creissels 

(1982 i 1983: 96, 97), tot i que aquests dos elements tradicionalment s’han considerat 
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sufixos derivatius (de diminutiu i d’augmentatiu), és més encertat considerar-los 

elements especialitzats en la qualificació: 

 
 Si ce choix a été fait ici, c’est qu’en les définissant comme morphèmes dérivatifs on débouche 

 sur une contradiction due au fait que, à l’instar d’un certain nombre de lexèmes aptes à la 

 fonction de qualifiant, ils sont aptes à supporter la suffixation d’un morphème -ke et à donner 

 naissance à des formes appelées ici “qualifiants de verbe” (la grammaire traditionnelle parlerait 

 là “d’adverbes de manière”): sur le même schème que bete-ke “bien”, jawu-ke “trop”, kensen-ke 

 “vainement”, etc., on a aussi en effet baa-ke “très”, “beaucoup” et ndin-ke “un peu”. Une telle 

 aptitude est évidemment en contradiction avec la notion même de morphème dérivatif. 

          

Així doncs, considerem les unitats baa i ndiŋ elements qualificatius que signifiquen, 

respectivament, gran i petit. 

  

Els compostos qualificatius tenen la mateixa distribució i estructura que els sintagmes 

qualificatius del mandinga, en què un substantiu (arrel nominal o verbo-nominal) és 

modificat per un element qualificatiu (10): 

 

(10)  ninsi koyoo    

  vaca blanc-DEF 

  ‘una/la vaca blanca’ 

 

Com podem veure a (10), el nucli del sintagma nominal, ninsi ‘vaca’, no porta la marca 

de “definitud” -o: com esmenta Creissels (1983: 94),  

 
 (...) - la séquence “base nominale qualifiée + qualifiant” est globalement équivalente à une base 

 nominale du point de vue du fonctionnement des marques de spécification: elle peut supporter 

 les mêmes marques de spécification qu’une quelconque base nominale et ces marques se placent 

 immédiatement devant ou immédiatement après la séquence, selon qu’il s’agit de marques qui 

 précèdent ou qui suivent la base nominale qu’elles affectent; (...) 

          

A diferència del que hem dit per als compostos nominals de nucli a la dreta, en els 

compostos qualificatius la presència o absència de la marca de definitud (-o) no és un 

criteri vàlid per diferenciar les seqüències qualificatives que formen un sintagma 

nominal de les que formen un mot compost. Tant si la seqüència és un compost 

qualificatiu com si és un sintagma nominal amb un element qualificatiu, la marca -o 
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s’adjunta al final absolut de la seqüència. Per diferenciar, doncs, els casos en què una 

seqüència [N+Qualificatiu] forma un mot compost dels casos en què és un sintagma 

qualificatiu, hem de recórrer a un altre criteri: el criteri de la tonaliat. Normalment les 

seqüències [N+Qualificatiu] que formen un mot compost tenen una tonalitat compacta. 

Segons Creissels (comunicació personal), les regles de compacitat tonal per a les formes 

complexes del malinké, llengua del grup mandé, igual que el mandinga, són les 

següents (són les mateixes regles que es poden aplicar al mandinga): 

 

- tots els tons baixos, exceptuant el de la primera síl·laba del primer formant del 

mot complex, s’eliminen; 

- si la primera síl·laba del primer formant té un to baix, aquest s’estén fins a la 

frontera amb el segon formant. 

 

No és la nostra intenció entrar en detalls; només volem apuntar que el to és, en les 

seqüències qualificatives [N+Qualificatiu], un criteri per diferenciar les seqüències 

qualificatives que formen un compost de les que no. 

 

5.1.2.2. LA DERIVACIÓ 
 

Un altre recurs per formar paraules complexes que designin parts del cos en mandinga 

és la derivació. Tot i que no és un recurs tan productiu com la composició, trobem 

diversos exemples en què un sufix s’adjunta a una arrel nominal per designar una part 

del cos: a musu-yaa ‘dona-SUF’ o kee-yaa ‘home-SUF’, per exemple, el sufix -yaa, que 

segons Creissels (1982: XXV), té el valor de ‘gaudir de/exercir la qualitat de ...’, 

s’adjunta a un lexema nominal (musu ‘dona’ o kee ‘home’) per designar els òrgans 

sexuals femenins o masculins. 

 

Alguns dels sufixos que trobem més freqüentment en la terminologia per a parts del cos, 

i per a altres termes relacionats que analitzem en aquest article (que normalment 

expressen una qualitat de la persona) són els següents: 

 

- -maa (ABT): aquest sufix, que sovint aporta el significat de ‘proveït de ...’, 

forma termes abstractes: hakili-maa ‘esperit, cervell, ment-ABT’ ‘savi’; 
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- -ntaŋ (SEN): ‘desproveït de ...’: kun-(n)tan-yaa ‘cap-SEN-ABT’ ‘estupidesa, 

insensatesa, irresponsabilitat, mandra’; 

- -yaa (ABT): sufix que forma noms de qualitat abstracta i que sovint apaorta el 

significat de ‘gaudir de/exercir la facultat de ...’: musu-yaa ‘dona-ABT’ ‘òrgans 

sexuals femenins’; kuŋ+bete-yaa ‘cap+ser bo, bonic, agradable-ABT’ 

‘intel·ligent, ràpid d’aprenentatge, de pensament’; 

- -ri, -li (PRO): sufix que forma noms de procés a partir de bases verbo-nominals: 

kun+jaa-ri ‘cap+assecar, ser sec, dur-PRO’ ‘tossut, testarrut’; 

- -riŋ, -diŋ (RES): sufix que forma qualificatius de sentit resultatiu a partir de 

bases verbo-nominals (una mena de “participi”): tulu+tee-riŋ ‘orella+tallar, 

travessar, trencar-RES’ ‘que es fa el sord’. 

 

5.1.2.3. LA REDUPLICACIÓ 
 

Un altre mecanisme que forma substantius compostos que designen parts del cos en 

mandinga, a part de la composició i de la derivació, és la reduplicació. En la majoria de 

casos, sembla clar que la paraula s’ha format a partir de la repetició d’un lexema. El 

problema, però, és que sovint aquest lexema no correspon a cap paraula del mandinga 

(en el seu estat actual, des d’un punt de vista sincrònic): ŋaa+ŋaa ‘mandíbula’, fee+fee 

‘omòplat’, keren+kereŋ ‘engonal’, etc. En el cas de kuufu+kaafa ‘pulmó’, sembla que 

també hi ha hagut un procés de reduplicació, però no es reduplica tot el mot exacte sinó 

que sembla que només es redupliqui l’estructura k + vocal llarga + f + vocal (la vocal 

llarga i la vocal essent les mateixes).8 

 

Considerem substantius complexos els termes formats a partir d’un procés de 

reduplicació, encara que el lexema que es reduplica no correspongui a cap terme en 

l’estat actual de la llengua, i separem amb el signe “+” els dos formants de la 

reduplicació. 

 

En alguns exemples, com bulu+tee+tee ‘palmell de la mà’ o sin+tee+tee ‘planta del 

peu’, el terme que es repeteix és un substantiu que designa una part del cos (tee ‘cintura, 

part del mig’). En alguns casos, en mandinga hi ha dos termes sinònims per designar 

                                                 
8 En català també hi ha exemples de reduplicació amb alternança de les vocals o apofonia: nyigui-nyogui, 
baliga-balaga, etc. 
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una part del cos: un que es forma a partir de la reduplicació d’un lexema, fee+fee 

‘omòplat’, i l’altre que es forma a partir de l’adjunció d’aquest lexema reduplicat a un 

substantiu que designa una part del cos, com daba+fee+fee ‘omòplat’. Ambdós termes 

designen la mateixa part del cos; l’única diferència és que en el cas en què el terme 

reduplicat s’adjunta a un terme que expressa una part del cos (daba+fee+fee), el terme 

compost pot tenir cert valor redundant: fee+fee designa l’omòplat, l’os que es troba a la 

part posterior de l’espatlla, i daba+fee+fee també, però especificant, de manera 

redundant, la localització del referent de fee+fee. És com si diguéssim, en català, 

‘l’omòplat de l’espatlla’. Trobem el mateix fenomen amb altres doblets de termes 

sinònims, un dels quals (el terme compost) aporta una informació redundant respecte a 

l’altre (el lexema simple): tuu i bulu+tuu són dos termes que designen la ‘part de dalt 

del braç’. En el cas de bulu+tuu, és com si diguéssim, en català ‘part de dalt del braç del 

braç’. 

 

En el cas de kunan+kunaŋ ‘bilis, vesícula biliar’, substantiu compost, també, per 

reduplicació, el lexema que es repeteix, kunan ‘amarg’, designa una propietat gustativa 

relacionada amb la part del cos que expressa el compost. Fins ara hem vist que el 

mecanisme més utilitzat per formar substantius compostos que designen parts del cos en 

mandinga és el recurs a la similitud física que es pot copsar visualment (la forma, la 

mida, etc.). En aquest cas, però, la base del compost és la identificació de la part del cos 

amb un tret gustatiu (amargor). 

 

5.2. CATEGORITZACIÓ DE LES PARTS DEL COS 
 

Com veurem en les taules que presentem a continuació, sovint una mateixa part del cos 

es pot designar en mandinga amb diferents lexemes (simples o complexos). És el cas, 

per exemple, de cervell, que es pot dir kun+keŋ (‘cap+grassa’) i kun+yuu (‘cap+moll, 

medul·la’), o de cos, en mandinga bala, jaata o bala+jaata. 

 

En alguns casos, el context extralingüístic és el que determina quina de les paraules 

s’utilitza per designar una part del cos. Per una banda, en mandinga hi ha substantius 

d’ús habitual, i altres termes, d’ús més restringit, que són ‘de respecte’: ull es pot 

designar o bé amb un substantiu d’ús habitual, ñaa, o bé amb un terme de respecte 
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kuluma. Els termes de respecte, que trobem només per a algunes parts del cos (com ull, 

braç, cama, etc.), s’utilitzen en situacions concretes en què o bé es parla de la part del 

cos d’una persona respectable (una persona d’edat avançada, per exemple) o bé es parla 

de la part del cos d’una persona qualsevol davant d’un membre de la comunitat que 

mereix el respecte del parlant. En aquestes dues situacions, s’utilitza normalment un 

terme de respecte per designar algunes parts del cos i, també, algunes accions: verbs 

com domo ‘menjar’ també compten amb un terme de respecte equivalent (koni 

‘menjar’). Val a dir que tot i que aquests termes de respecte apareixen en els lèxics que 

hem consultat (Creissels, 1982), la majoria d’informants ja no n’identifiquen el referent. 

Potser és una mostra del retrocés que estan patint aquests termes.  

 

Per altra banda, en mandinga també hi ha algunes parts del cos que es poden designar 

amb un terme injuriós: penis i anus són dues de les parts del cos que compten amb un (o 

més d’un) terme d’ús habitual, neutre, i un altre terme que té una connotació pejorativa, 

que se sol utilitzar per ofendre el posseïdor de la part del cos. 

 

De fet, en català també podem utilitzar diferents termes per designar una mateixa part 

del cos (sovint termes que estan determinats, també, pel context o pel registre). Al costat 

d’una paraula d’ús habitual com forat del nas hi ha un terme més especialitzat, nariu; hi 

ha nombrosos termes per designar els òrgans sexuals, tant de l’home com de la dona: 

testicles vs. pebrots, ous; vulva vs. patata, figa. 

 

5.2.1. EL COS I LES SEVES PARTS 
 

En mandinga hi ha, almenys, tres paraules per referir-se al cos humà: bala, jaata i 

bala+jaata. Les dues primers són paraules simples; la tercera, en canvi, és una paraula 

composta formada a partir de la combinació de dos lexemes que designen, també, el cos 

humà. L’estructura d’aquest compost fa pensar en els compostos tautològics que es 

descriuen a Pérez Gaztelu, Zabala i Gràcia ((eds.), 2004: 137-139) per al basc: són 

compostos formats per dos substantius que tenen la mateixa referència com errai+mami 

‘entranyes+entranyes’, larru+azal ‘pell+pell’. Com esmenten les autores, aquest tipus 

de compostos s’han utilitzat en el llenguatge especialitzat per delimitar el significat de 

paraules que són massa genèriques o polisèmiques. A larru+azal ‘pell+pell’, per 
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exemple, azal pot significar ‘pell dels animals o de les persones’ però també ‘escorça’, 

‘pela’ (dels fruits), ‘superfície, part externa’; larru, en canvi, desinga la ‘pell’. En el 

llenguatge tècnic, el compost tautològic format per aquestes dues arrels nominals 

designa la pell dels mamífers: el compost tautològic té un significat molt més precís i 

especialitzat que el dels dos components. En mandinga, el compost bala+jaata també 

està format per dues paraules que designen el cos bala i jaata. Segons alguns dels 

parlants de mandinga que hem consultat, hi ha algunes diferències de matís entre 

aquestes dues paraules simples que designen el cos. Jaata, a diferència de bala, sol 

designar el físic d’una persona, l’aparença física. La combinació d’aquests dos mots 

simples designa, també, el cos. 

 

A la taula (11) recollim termes de sentit genèric que designen el cos o algunes parts del 

cos que poden ser a diferents segments del cos, com os o pèl: 

 

(11) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
bala ‘cos’   
cokki ‘articulació’   
fasa ‘nervi, vena, tendó, 

múscul’ 
  

fata ‘pell’   
jaata ‘cos’   
keŋ, ceŋ ‘grassa’   
kúlu ‘os’   
tii ‘cabell, pèl’   
yele ‘sang’   
yuu ‘moll, medul·la’   
 
COMPLEX    
bala+fata ‘pell’ cos+pell  
bala+jaata ‘cos’ cos+cos  
bala+tii ‘pèl corporal’ cos+pèl, cabell  
yele+sila ‘vena, vas sanguini’ sang+via, ruta  
yele+sila+baa ‘artèria’ sang+via, ruta+gran  
    
 

Com podem veure a la taula (11), la paraula mandinga fasa pot designar un nervi, una 

vena, un tendó o un múscul. Una mateixa paraula pot designar parts del cos molt 

diferents que només tenen en comú que es troben per sota de la pell i que, per tant, són 

internes. En el cas dels termes que es poden referir a més d’una part del cos, Enfield 

(2006a: 155) apunta que alguns poden ser vagues i d’altres, ambigus. 
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Els termes que són vagues tenen, semànticament, un significat general. En canvi, els 

termes que són ambigus tenen més d’un significat. Segons l’autor, hi ha dos tipus de 

termes ambigus: els termes ambigus per metonímia i els ambigus per sinècdoque. En el 

primer cas, l’ambigüitat ve donada perquè dues parts del cos que estan relacionades per 

juxtaposició es designen amb el mateix terme “(...) for example if a word referred in one 

sense to ‘lower back’ and in another sense to ‘upper back’”. En el cas de l’ambigüitat 

per sinècdoque, els dos elements als quals es refereix el substantiu estan relacionats per 

inclusió “(...) for example if a word referred in one sense to ‘lower back’ and in another 

sense to ‘back’ (i.e., ‘whole back, including lower back)”. 

 

Una de les proves que exposa l’autor per diferenciar els termes que són vagues dels que 

són ambigus és el test de “I-saw-two-X”. Quan podem dir en una llengua que “he vist 

dos X” (en què el terme X es refereix a dues parts del cos diferents), el terme X és un 

terme vague (i no ambigu), és a dir, un terme que té un significat general. Agafant el 

català com a exemple, el terme dit seria un terme vague: pot designar tant els dits de la 

mà com els dits del peu i admet la construcció “vaig veure dos dits” amb el sentit de 

“vaig veure un dit de la mà i un dit del peu”. En canvi, el terme braç és un terme 

ambigu: no podem dir “vaig veure dos braços” amb el sentit de “vaig veure un braç i un 

avantbraç”. En aquest cas, el terme braç del català és ambigu per sinècdoque perquè pot 

designar o bé la porció de braç compresa entre l’espatlla fins al colze (oposat a 

avantbraç) o bé la part de l’extremitat superior que s’estén des del canell fins a 

l’espatlla. 

 

5.2.2. EL CAP 
 

A la taula (12) recollim alguns substantius del mandinga que designen parts del cap 

(tant externes com internes): 

 

(12) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
booraa ‘barba’   
daa ‘boca’   
duukaa ‘sota el mentó’   
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foŋ ‘front’   
karankamee ‘patilla, pèl que neix 

al voltant de la cara’ 
  

kaaraa ‘galta’   
kenteŋ, centeŋ ‘galta’   
kuluma ‘ull’  terme de respecte 
kuŋ ‘cap’   
naaliŋ ‘paladar’   
neŋ ‘llengua’   
nuŋ ‘nas’   
ñáa ‘ull’   
ñiŋ ‘dent, queixal’   
sari ‘interval entre les 

incisives superiors’ 
  

tama ‘galta, costat de la 
cara’ 

  

tankaa ‘molar’   
timi ‘geniva’   
tulu ‘orella’   
 
COMPLEX    
bom+boŋ  ‘mentó’ RED-mentó  
daa+tii ‘bigoti’ boca+pèl, cabell  
daa+turu ‘llavi’ boca+cim  
duuma+ŋaa+ŋaa ‘maxil·lar inferior’ baix+RED-mandíbula  
fon+daa ‘front’ front+boca  
kun+keŋ ‘cervell’ cap+grassa   
kun+kolo ‘crani’ cap+caverna  
kun+tii ‘cabell, pèl del cap’ cap+pèl, cabell  
kuŋ+yuu ‘cervell’ cap+moll, medul·la  
nun+soo ‘forat del nas, nariu’ nas+forat  
nun+tii ‘pèl del nas’ nas+pèl, cabell  
nuŋ+huu ‘forat del nas, nariu’ nas+forat  
ñaa+daa ‘cara’ ull+boca  
ñaa+fata ‘parpella’ ull+pell  
ñaa+kese ‘globus ocular’ ull+gra, llavor; punta 

punxeguda 
 

ñaa+kulu ‘globus ocular’ ull+os  
ñaa+kubombu ‘parpella’ ull+escorça  
ñaa+kun+kun+tii ‘cella’ ull+RED-cap+pèl, 

cabell 
 

ñaa+kun+kuŋ ‘arc de la cella’ ull+RED-cap  
ñaa+timpa/timba ‘pestanya’ ull+??  
ñin+kese ‘peça de dent’ dent, queixal+gra, 

llavor; punta 
punxeguda 

 

ŋaa+ŋaa ‘mandíbula’ RED-mandíbula  
santo+ŋaa+ŋaa ‘maxil·lar superior’ cim+RED-mandíbula  
tanka+daŋ ‘molar’ molar+final  
tulu+fita ‘lòbul de l’orella’ orella+fulla, arbustos 

baixos i espinosos 
 

tulu+huu ‘forat de l’orella, 
passatge de l’orella’ 

orella+forat  
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Entre els substantius simples que designen parts de la cara (en aquest cas de la boca) en 

mandinga, n’hi ha un, sari ‘interval entre les incisives superiors’, que no equival a cap 

substantiu del català: hi ha substantius, com dent, queixal, molar, queixal del seny, etc. 

que designen les diferents peces de la dentadura, però no hi ha, en català, cap substantiu 

per etiquetar l’espai que hi ha entre una peça i l’altra; per traduir el substantiu mandinga 

sari, hem d’utilitzar, per tant, una expressió descriptiva. 

 

Pel que fa als substantius complexos que designen parts de la cara en mandinga, podem 

analitzar el cas de ñaa+daa ‘ull+boca’, ‘cara’. La relació que s’estableix entre els dos 

formants d’aquest compost no sembla ni una relació en què el primer formant, ñaa 

complementi el segon, daa, ni una relació en què el segon formant modifiqui o 

qualifiqui el primer. Sembla, més aviat, la juxtaposició de dos substantius que expressen 

o bé l’extensió que té la part del cos designada pel compost que en resulta (‘cara’ = 

‘extensió dels ulls a la boca’), o bé les dues parts de la cara que són percebudes com a 

més rellevants (els ulls i la boca). Wegener (2006), que analitza la designació de les 

parts del cos en savosavo, una llengua no austronèsia que es parla a les illes Salomó 

(Papua Nova Guinea), recull la paraula nito+nyoko que vol dir, literalment, ‘ull+nas’, 

‘cara’. Aquesta paraula ens fa pensar que la hipòtesi més viable és que els dos 

substantius que es juxtaposen per designar la ‘cara’ expressen les dues parts del cos que 

cada cultura entén com a més destacables de la cara (els ulls i la boca o els ulls i el nas, 

etc.). De fet, a partir de la tasca de coloració de les parts del cos, hem pogut comprovar 

que l’extensió del mot ñaa+daa ‘cara’ en mandinga no només abasta la zona entre els 

ulls i la boca, sinó que sovint també s’estén cap al front i el mentó. 

 

Podríem pensar que és un compost representatiu del que Benveniste ((1967) 1974: 147) 

i Ferrater (1981: 56) anomenen el tipus dvandva (mot sànscrit que vol dir ‘parella’): 

 
 On comptera ici, d’abord, pour la simplicité de sa structure binomique, le type dit dvandva 

 (“paire”), joignant deux substantifs équipotents en une unité que nous appellerons couplante. Le 

 védique en donne les exemples classiques: (...) pitára-matára “père-mère” (...); en grec 

 νυχθήµερον “(durée de) nuit-jour”. La particularité du dvandva est que les deux membres sont 

 équipotents. (...) Ils ne forment donc pas ensemble une construction syntaxique, au sens strict, 

 mais ils sont unis par un rapport de coordination qui ne pourrait être analysé que dans le cadre 

 d’une théorie générale de la coordination asyndétique. 
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És l’exemple grec que dóna Benveniste, νυχθήµερον ‘(durée de) nuit-jour’, el que ens fa 

pensar que el compost ñaa+daa ‘ull+boca’ ‘cara’ del mandinga es pot considerar un 

exemple del tipus dvandva. En basc també hi ha exemples de compostos dvandva 

formats per dues arrels nominals, la suma de la referència de les quals dóna el significat 

del mot compost: senar+emazteak ‘espòs+esposes’, neska+mutilak ‘noia+nois’ (Pérez 

Gaztelu, Zabala, Gràcia (eds.), 2004: 132).   

 

Un altre terme que mereix una atenció especial és ñaa+timba/timpa ‘pestanya’. El 

primer formant d’aquest compost nominal designa l’ull. El segon formant, timba/timpa 

designa un animal (en francès ‘oryctérope’ [Creissels, 1982: 179]) que excava galeries 

sota terra i que, segons un dels informants, pot picar, com un escorpí, de manera 

violenta i ràpida. Segons aquesta definició (i la interpretació d’un dels informants), la 

pestanya s’assimila a aquest animal perquè quan aquesta cau dins de l’ull provoca una 

picada ràpida i violenta. Segons Creissels (comunicació personal), aquesta metàfora 

segurament és fruit d’una etimologia popular: els informants mandinga estan 

acostumats a descodificar les metàfores (freqüents) a partir de les quals es formen gran 

part dels substantius compostos. L’informant consultat segurament ha establert, de 

manera incorrecta, un lligam entre la paraula que tenia identificada (timpa un animal 

que excava galeries sota terra) i el lexema que apareix al substantiu compost 

ñaa+timba/timpa.  

 

Algunes parts de la cara, normalment les parts que són percebudes com a més 

rellevants, tenen associades unes funcions o uns trets expressius que les diferencien de 

les altres parts. Aquesta observació és vàlida tant per al català com per al mandinga. La 

llengua i la boca, dos dels òrgans que participen de manera més activa en l’acte de parla, 

són parts de la cara que intervenen més freqüentment en expressions que designen una 

manera de parlar (o de callar). En català trobem expressions com les de (13) o (14) en 

què es veu clarament que la principal funció atribuïda a la llengua i a la boca és la de la 

parla: 

 

(13) Avui sembla que en Xevi hagi menjat llengua (‘xerrar molt’) 

 Ja se m’escapava! M’he hagut de mossegar la llengua (‘reprimir-se per no 

 parlar’)  
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 No té pèls a la llengua, diu sempre el que pensa (‘dir les coses clares, sense 

 eufemismes’) 

 Té la llengua molt llarga, aquest! (‘ser un llengut’) 

 

(14) Em sembla que se n’ha anat de la boca (‘dir allò que convenia callar’) 

 No ha badat boca en tot el sopar (‘no dir res’) 

 Té una boca d’or (‘bon orador, persona que diu coses encertades’) 

 Noi, m’ho has tret de la boca! (‘anticipar-se a dir el que una altra persona volia 

 dir’) 

 

En mandinga, trobem termes compostos (o expressions idiomàtiques) formats a partir 

de daa ‘boca’ i neŋ ‘llengua’ que també expressen maneres de parlar.9 El primer 

formant d’aquest tipus de compostos és un substantiu que designa una part de la cara; el 

segon, sol ser o bé un verb qualificatiu que expressa una qualitat de la part de la cara, o 

bé un verb transitiu que expressa una acció que es fa, de forma metafòrica, sobre la part 

de la cara: 

 

(15) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
daa+jaa ‘denegar, denegació’ boca+assecar, ser sec, 

dur 
 

daa+siyaa ‘parlador, xerraire’ boca+ser nombrós, 
abundant 

 

daa+tiñaa-riŋ  ‘insolent, mal educat, 
groller’ 

boca+destruir-RES  

nen+diyaa10 ‘fanfarró, eloqüent’ llengua+ser bo, 
agradable 

 

nen+tariyaa ‘ràpid de paraula, 
ràpid a l’hora de 
xerrar les coses’ 

llengua+accelerar, ser 
ràpid; rapidesa 

 

nen+muta ‘mantenir en secret’ llengua+agafar  
    
 

                                                 
9 En moltes llengües, com esmenta Radden (2004: 554), el mot per a llengua també designa el concepte 
abstracte d’idioma: en català, llengua es refereix tant a la part del cos com a l’idioma, igual que en 
espanyol (lengua), francès (langue), finès (kieli), hebreu (lashon) o hausa (harshèe).  
10 Segons Creissels (1982), arrels com dii-, kuu- o fee- només apareixen en mots derivats com: 

- diyaa (V) ‘ser o esdevenir agradable’ / diimaa (Nqual) ‘agradable’; 
- kuyaa (V) ‘ser o esdevenir desagradable’ / kuumaa (Nqual) ‘desagradable’; 
- feeyaa (V) ‘ser o esdevenir àgil, lleuger, fàcil’ / feemaa (Nqual) ‘àgil, lleuger, fàcil’. 

A partir d’ara, i per simplificar la presentació de les dades, els glossarem com si fossin un sol mot. 
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En alguns casos, com a daa+siyaa ‘boca+ser nombrós, abundant’ o a nen+diyaa 

‘llengua+ser bo, agradable’, s’apliquen a les parts de la cara uns trets qualificatius que 

són més propis d’altres dominis (sinestèsia): dient que la boca és abundant (o 

nombrosa) i que la llengua és bona, deliciosa se sobreentén que són les paraules que 

surten de la boca les que són abundants (per ‘parlador, xerraire’) o que són les paraules 

que articula la llengua les que són bones (per ‘eloqüent’). 

 

Ñaa ‘ull’ i tulu ‘orella’ són dos substantius que designen parts de la cara que també 

poden aparèixer com a primers formants de compostos (o expressions idiomàtiques) que 

indiquen una acció o una qualitat del subjecte: 

 

(16) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
ñaa+kandi-riŋ  ‘inquiet, atrafegat, 

prest, precipitat’ 
ull+ser calent, calent-
RES 

 

ñaa+meŋ ‘ser intel·ligent, astut’ ull+créixer, ser 
madur, fort, crescut 
del tot 

 

ñaa+moo-riŋ  ‘ocupat, prest, 
atrafegat’ 

ull+madurar, coure-
RES 

 

ñaa + bo ‘atractiu, enveja, cosa 
bona’ 

ull + sortir, deixar  

ñaa + kuyaa  ‘sever, amenaçador; 
estar de mal humor’ 

ull + ser dolent, 
desagradable 

 

tulu+faa ‘ignorar’ orella+morir  
tulu+tee-riŋ  ‘que es fa el sord’ orella+tallar, 

travessar, trencar-
RES 

 

 

El segon formant dels compostos de (16) sol ser una forma verbal (transitiva, 

intransitiva o d’un verb qualificatiu). Per una banda, la inquietud o l’estat apressat d’una 

persona es pot identificar, d’una manera metafòrica, amb una sensació de calor als ulls. 

Taylor (2003) comenta que sovint la calor s’associa amb estats emocionals o fisiològics 

que impliquen excitació: l’ira, l’enuig, la impaciència, el desig sexual, etc. són exemples 

d’estats que s’identifiquen, metafòricament parlant, amb la calor. En català hi ha 

exemples d’aquesta associació en oracions com L’Oriol està molt encès; serà millor que 

hi parlis demà o Anava tan calent que només d’entrar a l’habitació ja se li va tirar a 

sobre. Segons l’autor (Taylor, 2003: 140), aquesta metàfora sol estar basada en els 

canvis físics que experimenta el nostre cos quan estem en un d’aquests estats: 

normalment augmenten la temperatura del cos i els batecs del cor, etc. L’estat d’una 
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persona que està inquieta o té pressa, doncs, s’associa, en mandinga, amb la sensació 

física de tenir calor als ulls (excitació). 

 

Per altra banda, els ulls també es poden relacionar amb la intel·ligència o l’astúcia: una 

persona que té els ulls madurs, crescuts, forts és, en mandinga, una persona intel·ligent, 

astuta. De fet, l’òrgan de la vista ajuda a copsar i comprendre la realitat i, per tant, no és 

d’estranyar que es pugui relacionar amb l’astúcia o la intel·ligència. En català, per 

exemple, tenim l’expressió tenir ull que vol dir ‘tenir aptitud especial per a comprendre 

una cosa o per a fer-la correctament’. 

 

Pel que fa a l’orella, la principal funció que se li atribueix, tant en català com en 

mandinga, és l’escolta. En català, per exemple, tenim expressions com tenir l’orella fina 

o tenir l’orella dura que expressen la capacitat auditiva, més o menys bona, de la 

persona. En mandinga, l’acció de tallar o trencar l’orella, o l’estat de tenir l’orella 

morta es relacionen amb l’acció d’una persona que ignora o fa veure que no sent les 

paraules d’un parlant. Compostos com tulu+faa ‘orella+morir’ o tulu+tee-riŋ 

‘orella+tallar, travessar, trencar-RES’ representen gràficament el tall, normalment 

voluntari, que es produeix en la percepció auditiva de les paraules del parlant. 

 

A part de daa, neŋ, ñaa o tulu, el substantiu que designa el cap en mandinga, kuŋ, també 

pot aparèixer en moltes expressions o sintagmes nominals idiomàtics que expressen una 

qualitat de la persona. La majoria de vegades, la funció que s’atribueix al cap és la de 

pensar o raonar (funció que correspondria, més aviat, al cervell): el cap s’entén com la 

seu del seny, de la saviesa, de l’habilitat per raonar, etc. La majoria de metàfores que 

apareixen a la taula (17) es basen, doncs, en una sinècdoque: el substantiu que designa 

el tot (el cap) s’utilitza per fer referència a una part d’aquest tot (el cervell): 

 

(17) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
kun-(n)tan-yaa ‘estupidesa, 

insensatesa, 
irresponsabilitat, 
mandra’ 

cap-SEN-ABT  

kun+jaa-ri ‘tossut, testarrut’ cap+assecar, ser sec, 
dur-PRO 

 

kuŋ+bambaŋ  ‘tossut’ cap+RED-ser sòlid, 
fort 
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kuŋ+bete-yaa ‘intel·ligent, ràpid 
d’aprenentage, de 
pensament’ 

cap+ser bo, bonic, 
agradable-ABT 

 

kuŋ+faa ‘madur, seriós’ cap+estar ple, 
omplir(-se) 

 

kuŋ+feeyaa ‘bogeria, fluixesa’ cap+ser simple, fàcil, 
lleuger-ABT 

 

kuŋ+soroŋ ‘lent de pensament’ cap+tancar, bloquejar  
    
 

Una persona que té el cap bo (kun+bete-yaa) o el cap ple (kun+faa) és una persona 

intel·ligent, madura, seriosa; en canvi, una persona que no té cap (kun-(n)tan-yaa), que 

té el cap tancat, bloquejat (kuŋ+soroŋ) o simple, fàcil (kuŋ+feeyaa) és una persona 

estúpida, lenta de pensament, a qui costa de raonar, o bé una persona boja, 

irresponsable. Per altra banda, una persona que té el cap fort, dur (kun+jaa-ri, 

kuŋ+bambaŋ) és una persona obstinada en les seves decisions i opinions, tossuda, 

testarruda. 

 

En català trobem exemples molt semblants en què el cap es considera la seu de 

l’intel·lecte. A (18) recollim algunes expressions, sintagmes idiomàtics o lexemes del 

català que es construeixen al voltant de cap (o d’alguna paraula relacionada): 

 

(18) 

cap buit: ‘neci, ignorant’ 

mal cap: ‘persona perduda, disbauxada’ 

no tenir res al cap: ‘ésser un neci, un ignorant’ 

perdre el cap: ‘perdre el seny, enfollir-se’ 

tenir el cap dur: ‘tenir dificultats a comprendre les coses’ 

 

tossut: derivat de tos, occípit, part inferoposterior del cap 

testarrut: derivat de testa, cap d’una persona o d’un animal 

 

Com podem veure, doncs, el cap es considera, tant en català com en mandinga, la seu de 

la intel·ligència o de l’estupidesa, de la bogeria o de la lucidesa, de la rapidesa o lentitud 

de raonament, etc. 
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5.2.3. EL TRONC 
 

A (19) recollim alguns termes mandingues que designen parts del cos que formen part 

del tronc, el cos pròpiament dit de l’ésser humà excloent el cap i les extremitats. 

Incloem en aquest apartat la descripció, també, del coll i les seves parts. 

 

(19) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
belly ‘abdomen’  de l’anglès belly 
burudee ‘anus’   
daba, kaba ‘espatlla’   
juu ‘cul’   
kaŋ ‘coll, gola, gorja, 

veu’ 
  

koboŋ ‘part de baix de 
l’esquena’ 

  

kono ‘ventre, panxa’   
ŋene ‘sotaventre’   
saña ‘part de dalt de 

l’esquena’ 
  

sisi ‘pit’   
sunju ‘pits (de l’home i de 

la dona)’ 
  

tee ‘cintura, part del mig’   
toŋ ‘nuca’   
 
COMPLEX    
bata+kuŋ ‘llombrígol’ carabassa que té una 

obertura estreta+cap 
en bambara bata vol 
dir ‘llombrígol’ 

buu+daa ‘anus’ defecar; 
excrement+boca 

 

daba+fee+fee, 
fee+fee 

‘omòplat’ espatlla+RED-
omòplat 

feefee també és el 
nom que reben 
algunes eines del 
camp (aixades) que 
tenen, igual que 
l’omòplat, una 
superfície plana 
(relació de similitud) 

daba+koto ‘aixella’ espatlla+sota  
daba+koto+tii ‘pèl de l’aixella’ espatlla+sota+pèl, 

cabell 
 

daba+kun+kuŋ ‘punta de l’espatlla’ espatlla+RED-cap  
dampan+kuŋ, 
kampan+kuŋ  

‘espatlla’ ala+cap  

juu+daa ‘anus’ cul+boca  
juu+dembeleŋ ‘natja’ cul+bloc de 

substància tova 
 

juu+teleŋ ‘natja’ cul+peça  
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juu+tii ‘pèl púbic’ cul+pèl, cabell  
kan+fala ‘coll (part externa)’ coll, gola+espiga, 

bastó 
 

kan+konoto ‘gola, gorja’ coll, gola+interior  
kan+koro ‘gola, nou del coll’ coll, gola+??   
kara+kese ‘costella’ costat+gra, llavor; 

punta punxeguda 
 

kara+kulu ‘costella’ Costat+os  
keren+kereŋ ‘engonal, pelvis’ RED-engonal, pelvis  
kono+bata ‘part exterior del 

ventre’ 
ventre, 
panxa+carabassa 

 

kono+futu ‘ventre’ ventre, panxa+??   
koo+kulu ‘columna vertebral’ esquena+os, idea de 

línia recta 
 

kutu+daa ‘anus’ ??+boca terme injuriós 
ñara+tiña / ñar+tiya ‘pèl púbic’ ??+pèl, cabell  
ton+kuŋ ‘punta de la nuca’ nuca+cap  
    
 

Com podem veure a la taula (19), en mandinga hi ha almenys quatre termes per designar 

l’esquena i les seves parts: al costat del genèric koo ‘esquena’, hi ha també tee ‘cintura, 

part del mig’, koboŋ ‘part de baix de l’esquena’ i saña ‘part de dalt de l’esquena’. Tots 

aquests lexemes són lexemes simples. En català les paraules cintura, lumbars (o zona 

lumbar) i cervicals (respectivament) recullen bastant bé el significat d’aquests mots 

mandingues. El mot cervical (que normalment s’utilitza, com a substantiu, en plural) 

designa, col·loquialment, la regió superior de l’esquena adjacent al coll (on hi ha les 

vèrtebres cervicals); la paraula lumbar, per la seva banda, fa referència als lloms, part 

del cos que s’estén a cada costat de la columna vertebral. 

 

Pel que fa a la cara davantera del tronc, observem que en mandinga, igual que en català, 

també hi ha més d’un lexema per designar la zona que està per sota del tòrax: kono 

‘ventre, panxa’, ŋene ‘sotaventre’; kono+bata ‘part exterior del ventre’, kono+futu 

‘ventre’. En aquest cas, dos dels lexemes són simples i els altres dos estan formats a 

partir de kono ‘ventre, panxa’. 

 

Pel que fa a la part del cos que es troba entre el cap i el tronc (el coll), en mandinga hi 

ha un nom genèric, kaŋ ‘coll, gola, gorja, veu’, i, paral·lelament, altres lexemes, formats 

a partir de kaŋ, que especifiquen la diferència entre la part exterior del coll (kan+fala 

‘coll, gola+espiga, bastó’) i la part interior (kan+konoto ‘coll, gola+interior’ o 

kan+koro ‘coll, gola+??’). Com ja han destacat alguns autors per a altres llengües 

(Radden, 2004: 547), sovint el mateix lexema que designa el coll expressa, també, la 



 44

producció d’aquest òrgan, la veu, o, fins i tot, el concepte de llengua o idioma. En 

mandinga, doncs, el lexema kaŋ designa una part del cos (coll), la producció d’aquesta 

part del cos (veu) i l’abstracció d’aquesta producció (llengua/idioma). En català, és un 

altre òrgan de la parla, la llengua, el que dóna nom al concepte abstracte de 

llengua/idioma. 

 

Kono ‘ventre, panxa’ és un dels lexemes que designen parts del tronc que apareix més 

freqüentment en expressions o sintagmes nominals idiomàtics. A (20) en recollim 

alguns exemples: 

 

(20) 

Terme Traducció Glossa Informació 
gramatical 

kono + diyaa ‘ser gentil, generós’ ventre, panxa + ser 
bo, agradable 

 

kono + faa ‘estar fart, satisfet, 
inflat; ser arrogant’ 

ventre, panxa + estar 
ple, omplir(-se)  

 

kono+fiŋ  ‘dolent, malèvol’ ventre, panxa+negre, 
ser negre 

 

kono+moo, 
kono+moo-yaa 

‘golafre, fartaner’ ventre, panxa+ésser 
humà-(ABT) 

 

konoto+kuyaa ‘ser cruel, malvat, 
avar’ 

interior+ser dolent, 
desagradable 

 

kono+wara ‘gola, golafreria’ ventre, panxa+ser 
gran; grassa 

 

    
 

La majoria d’expressions parteixen de la imatge del ventre com la cavitat que conté els 

òrgans de l’aparell digestiu: quan es diu, en mandinga, que una persona té (molt de) 

ventre o que té el ventre gros, s’entén que és una persona que menja molt, que té un 

apetit insaciable. És el cas de kono+moo (o kono+moo-yaa) ‘ventre, panxa+ésser humà’ 

o kono+wara ‘ventre, panxa+ser gran; grassa’. Una persona que té el ventre ple, per 

altra banda, és una persona que ha saciat la seva gana i que, per tant, ha quedat satisfeta. 

Però, de la mateixa manera, quan es diu d’una persona que té el ventre ple, que està 

farta també es pot entendre, metafòricament, que és arrogant, orgullosa (kono + faa 

‘ventre, panxa + estar ple, omplir(-se)’). 

 

El ventre també es pot entendre, en mandinga, com la seu d’algunes qualitats de la 

persona, la seu d’alguns sentiments. Diyaa i kuyaa són dos verbs que apareixen sovint 
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en formes compostes i que tenen un significat oposat: diyaa significa ‘ser o esdevenir 

bo, agradable’ i kuyaa, ‘ser o esdevenir dolent, desagradable’. Si es diu d’una persona 

que té el ventre agradable, doncs, s’interpreta que és una bona persona, generosa, 

gentil, etc.; en canvi, si es diu que té el ventre desagradable, s’entén que és cruel, 

malvat, avar, etc. Aquestes mateixes qualitats que s’expressen amb una forma composta 

com konoto+kuyaa també es poden expressar a través de la imatge de kono+fiŋ ‘ventre, 

panxa+negre; ser o esdevenir negre’ ‘dolent, malèvol’. El negre és, en aquest cas, el 

color que s’associa a sentiments o actes malvats i dolents, tràgics.  

 

El fet que alguns sentiments es relacionin amb el ventre o amb alguna part del ventre no 

és propi només del mandinga: en català (i en altres llengües) les entranyes (‘òrgans 

continguts en les cavitats principals del cos’) també poden representar metafòricament 

alguns sentiments. Quan diem que una persona no té entranyes expressem que no té 

sentiments, no té compassió; de la mateixa manera, una persona pot tenir bones 

entranyes (‘bons sentiments’) o males entranyes (‘mals sentiments’). En aquests 

exemples del català, els sentiments es localitzen a les entranyes, tot i que, normalment 

es tendeix a associar-los al cor.    

5.2.4. LES EXTREMITATS SUPERIORS I INFERIORS 
 

A la taula (21), recollim alguns termes del mandinga que designen parts que es 

localitzen en les extremitats superiors i inferiors: 

 

(21) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
bulu ‘braç, mà’   
dafata ‘planta del peu’   
dese ‘panxell de la cama’   
keleŋ, celeŋ ‘tíbia, canella’   
konjo ‘braç, mà’  terme de respecte 
kumbaliŋ ‘genoll’   
nonkoŋ ‘colze’   
ŋosiŋ, ŋoriŋ, ŋooriŋ ‘ungla’   
lakaree ‘dit petit; últim 

nascut’ 
  

siŋ ‘cama, peu’   
toroŋ ‘taló’   
tundu ‘cama, peu’  terme de respecte 
wutu ‘cuixa’   
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COMPLEX    
bulu+jamba ‘mà’ braç, mà+fulla  
bulu+kala ‘avantbraç’ braç, mà+tija, màniga  
bulu+kaŋ  ‘canell’ braç, mà+coll, gola  
bulu+kese ‘mà’ braç, mà+gra, llavor; punta 

punxeguda 
 

bulu+kon+(n)o+ndin+labaŋ ‘dit petit’ braç, 
mà+cap+POST+petit+final

segurament 
originàriament era 
bulukunandinlabaŋ 

bulu+kon+(n)o+ 
ndin+seede 

‘dit índex’ braç, mà+cap+POST+ 
petit+testimoni 

 

bulu+kon+(n)o+ndiŋ ‘dit’ braç, mà+cap+POST+petit segurament 
originàriament era 
bulukunandiŋ 

bulu+koo ‘cara dorsal o 
posterior de 
la mà’11 

braç, mà+esquena  

bulu+kum+baa ‘dit gros de la 
mà’ 

braç, mà+cap+gran  

bulu+kutu ‘canell’ braç, mà+formar un bony, 
nus 

 

bulu+tee, bulu+tee+tee ‘palma, 
palmell de la 
mà’ 

braç, mà+cintura, part del 
mig; braç, mà+RED-
cintura, part del mig 

 

bulu+tinsa/jinsa  ‘mà’ braç, mà+espiga d’arròs o 
de mill 

 

bulu+tuu, tuu ‘part de dalt 
del braç’ 

braç, mà+part de dalt del 
braç 

 

kelen+kulu  ‘tíbia’ canella+os  
kumbalin+miraŋ  ‘ròtula’ genoll+carabassa  
nonkon+kuŋ ‘punta del 

colze’ 
colze+cap  

sin+dafata ‘planta del 
peu’ 

cama, peu+planta del peu  

sin+jamba ‘peu’ cama, peu+fulla  
sin+kala ‘cama’ cama, peu+tija, màniga  
sin+kaŋ ‘turmell’ cama, peu+coll, gola  
sin+kese ‘peu’ cama, peu+gra, llavor; 

punta punxeguda  
 

sin+kon+(n)o+ndiŋ ‘dit del peu’ cama, 
peu+cap+POST+petit 

segurament 
originàriament era 
sinkunandiŋ 

sin+kum+baa ‘dit gros del 
peu’ 

cama, peu+cap+gran  

sin+tee, sin+tee+tee ‘planta del 
peu’ 

cama, peu+cintura, part del 
mig; cama, peu+RED-
cintura 

 

tali+kulu ‘turmell’ arbre salvatge que dóna un 
fruit comestible+os 

segons D. Creissels 
es diu així per 

                                                 
11 El personal de l’àmbit sanitari diferencia la cara dorsal o posterior del braç/mà de la cara palmar o 
anterior: normalment per a un examen mèdic els pacients es col·loquen amb el palmell de la mà mirant 
endavant; per això la cara anterior del braç és la part on hi ha el palmell de la mà i la cara dorsal, la part 
on hi ha els nusos dels dits.  
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analogia de l’os 
amb la forma 
rodona del fruit 
d’aquest arbre 

    
 

En mandinga hi ha una paraula per designar les extremitats inferiors i una altra per 

anomenar les extremitats superiors: bulu designa l’extremitat superior que abasta des de 

sota l’espatlla fins a la punta dels dits de la mà; siŋ designa l’extremitat inferior que 

s’estén des de l’engonal fins a la punta dels dits del peu. Serien dos mots amb el sentit, 

aproximadament, d’extremitat (superior o inferior) del català: ‘apèndix del cos dels 

vertebrats que serveix per al desplaçament i la prensió’. L’abast semàntic d’aquestes 

dues paraules simples del mandinga engloba, doncs, les parts del cos que es designen en 

català amb paraules com braç, colze, avantbraç, canell i mà o amb cuixa, genoll, cama, 

turmell, taló i peu. 

 

Però això no vol dir que no hi hagi en mandinga altres termes que serveixen per 

especificar cada una de les parts del cos que s’inclou en la referència de bulu i de siŋ. 

Com podem veure a (21), la majoria de substantius són complexos (compostos) el 

primer formant dels quals (el complement) és o bé bulu o bé siŋ. En el cas de bulu+koo, 

sembla que aquest mot compost només designa, a diferència del que podríem esperar de 

la combinació del significat dels dos lexemes (‘braç, mà+esquena’), la ‘cara dorsal o 

posterior de la mà’. En aquest cas, bulu pren un significat molt més restingit i 

denomina, només, la mà. Ens podríem preguntar si aquest fenomen és una mostra que el 

mot complex ha patit un procés de lexicalització, o una mostra que el significat original 

de bulu és només ‘mà’ (significat que posteriorment ha pres un abast més general i ha 

passat a designar, també, el ‘braç’). 

 

Pel que fa a la denominació dels dits de la mà i del peu, en català una mateixa paraula, 

dit, designa cada prolongació que tenim al final de les extremitats inferiors o superiors, 

a diferència d’altres llengües com l’anglès que té dos substantius per diferenciar les 

prolongacions de la mà (finger) de les del peu (toe). Per diferenciar unes prolongacions 

de les altres, hem de complementar el substantiu dit amb un complement que indiqui el 

lloc on es localitzen (el tipus de dit): dit de la mà o dit del peu. 

 



 48

Cada un dels dits de la mà es designa, en català, amb un nom diferent: per ordre, tenim 

el dit gros o polze, el dit índex (assenyalador, mestre, apuntador), el dit cor (del mig, 

llarg), el dit anular i dit petit (xic, menut). Per als dits del peu, però, segurament només 

utilitzaríem les designacions pel dit petit i el dit gros; els altres tres dits del peu no 

tenen, en català col·loquial, una denominació tan clara com els dits de la mà. El personal 

de l’àmbit sanitari (llenguatge especialitzat) utilitza els termes ‘segon dit’, ‘tercer dit’ i 

‘quart dit’ (o ‘segona falange’, ‘tercera falange’ i ‘quarta falange’) per designar, 

respectivament, el dit del peu que va després del dit gros, el dit del mig i el dit que va 

abans del dit petit.  

 

En català, la denominació dels dits de la mà i del peu respon a una descripció que es 

basa o bé en l’aparença física, o bé en la funció del dit, o bé en la seva posició respecte a 

la mà. El dit índex, per exemple, és el dit que utilitzem per indicar, de la mateixa 

manera que el dit anular és el dit en què solem posar l’anell de matrimoni, o el dit cor, 

el dit que és al mig de tots els altres. En el cas dels dits del peu, la terminologia per als 

dits que van entre el dit gros i el dit petit, es basa en l’enumeració dels dits a partir del 

dit gros (el ‘primer dit’). 

 

En mandinga trobem dues paraules complexes (compostes) per designar les 

prolongacions de la mà (bulu+kon+(n)o+ndiŋ) i les del peu (sin+kon+(n)o+ndiŋ). 

Aquestes dues paraules es formen a partir de *kon+(n)o+ndiŋ (‘cap+POST+petit’) i de 

la paraula que designa, respectivament, l’extremitat superior, bulu, i la inferior siŋ. En 

aquest sentit, el mandinga s’alinea al costat del català: trobem un substantiu genèric, dit 

o konondiŋ12 (que en mandinga no es pot utilitzar de manera aïllada), que es pot aplicar 

indiferentment a les prolongacions de les extremitats inferiors o superiors, i que va 

acompanyat d’un complement que designa la part del cos en la qual es troba. 

 

Pel que fa a la denominació dels diferents dits, en mandinga només hem pogut recollir 

el nom de tres dels dits de la mà: el dit petit, bulu+kon+(n)o+ndin+labaŋ (‘el dit final 

de la mà’ ‘dit petit’) o lakaree (‘últim nascut’ ‘dit petit’), bulu+kon+(n)o+ndin+seede 

(‘el dit testimoni de la mà’ ‘dit índex’) i bulu+kum+baa (‘el cap gros de la mà’ ‘dit gros 

                                                 
12 Segons Creissels (comunicació personal), el lexema konondiŋ, que forma les paraules compostes per 
designar els dits de la mà i els dits del peu, pot provenir, originàriament, de l’amalgama de kuŋ ‘cap’ + 
(n)a ‘POST’ + ndiŋ ‘petit’.  
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de la mà’). No hem pogut testimoniar ni el nom pel dit anular ni el nom pel dit cor. En 

mandinga, la denominació dels dits respon, igual que en català, o bé a la seva aparença 

física, o bé a la seva funció, o bé a la seva posició. La designació del dit petit en 

mandinga fa referència a la seva posició respecte als altres dits de la mà: s’anomena dit 

final o últim nascut perquè ocupa la darrera posició respecte als altres dits. El fet que en 

mandinga es consideri que és el dit del final, pot tenir a veure amb la concepció 

d’aquest dit respecte al dit gros o polze. De fet, no ens ha d’estranyar que el dit gros es 

consideri el primer dit de les cinc prolongacions: per les proporcions que té (un cap més 

gran) i per la posició que ocupa (clarament separada de la dels altres quatre dits, que li 

dóna una certa autonomia) el dit gros es considera el dit més important i, per tant, el dit 

a partir del qual s’organitzen els altres. 

 

Igual que en català, el dit més pròxim al dit gros s’anomena, en mandinga, 

bulu+kon+(n)o+ndin+seede que vol dir, literalment, el dit testimoni de la mà (dit índex 

en català). És el dit que té la funció d’assenyalar i de mostrar manifestament una realitat 

física. Per últim, la designació del dit gros en mandinga descriu físicament l’aparença 

d’aquesta prolongació: és, sens dubte, el dit que té un cap més gros (bulu+kum+baa, 

literalment, ‘el cap gros de la mà’). Pel que fa als dits del peu, només hem testimoniat, 

en mandinga, la paraula complexa que s’utilitza per designar el dit gros, que es forma a 

partir de kum+baa, igual que el substantiu pel dit gros de la mà, i del substantiu que 

designa la localització d’aquesta prolongació, siŋ ‘cama, peu’: sin+kum+baa. 

 

Bulu ‘braç, mà’ és un dels lexemes que designa una de les extremitats (superiors) que 

intervé en sintagmes nominals o expressions idiomàtics que tenen un significat figurat i 

que designen qualitats de la persona. En català, també hi ha expressions com “tenir la 

mà foradada” per a ‘ser malgastador’ o “tenir bones mans” per a ‘tenir habilitat per a fer 

les coses’ que es formen a partir del substantiu mà: 

 

(22) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
bulu+diimaa  ‘generós’ braç, mà+bo, 

agradable 
 

bulu + feeyaa / 
feemaa 

‘generós’ braç, mà + ser àgil, 
lleuger, fàcil / àgil, 
lleuger, fàcil 

 

bulu + jaa ‘avarícia, garreperia’ braç, mà + assecar,  
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ser sec, dur 
bulu + muta ‘ocupat, enfeinat’ braç, mà + agafar, 

atrapar, acceptar 
 

    
 

Com podem veure en els exemples de (22), la majoria d’expressions o sintagmes 

nominals idiomàtics formats a partir de bulu es basen, semànticament, en la funció que 

se sol associar a les extremitats superiors (a la mà, sobretot): la funció de retenir, de 

prendre o de donar. 

 

5.2.5. ELS ÒRGANS SEXUALS I REPRODUCTORS 
 

Els òrgans sexuals (masculins i femenins) són segurament les parts del cos que es poden 

designar de maneres més diverses. Sovint, al costat dels lexemes específics per 

expressar els òrgans sexuals, hi ha lexemes que s’utilitzen metafòricament per referir-se 

a aquestes parts del cos. En català, per exemple, al costat de penis/testicle i 

vulva/vagina, etc. hi ha un reguitzell de lexemes que normalment s’utilitzen com a 

eufemismes o termes injuriosos (tita, cigala; patata, castanya, figa, etc.). 

 

Com podem veure a la taula (23), en mandinga també hi ha molts termes per designar 

els òrgans sexuals masculins i femenins. Alguns d’aquests termes, sobretot els que 

designen els òrgans sexuals masculins, s’han format a partir d’un procés de 

metaforització: el penis es pot comparar, per exemple, a una corda o una cinta (jala), a 

un cordill del pantaló (kurtu+julu), etc.: 

 

(23) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
bee ‘sexe de la dona’   
butu ‘vagina, sexe de la 

dona’ 
  

foto ‘penis’   
jakari ‘penis’  terme de respecte 
jala ‘cordó, cinta; penis’  eufemisme 
kaya ‘testicle’   
kete ‘penis’  terme injuriós 
kili ‘testicle, ou’   
soli ‘penis’   
tookaa ‘parts privades’   
tumbaa ‘himen’   
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COMPLEX    
kee-yaa ‘parts sexuals de 

l’home; virilitat’ 
home-ABT  

bere+kili ‘testicle’ pedra+ou  
butu+kese ‘clítoris’ vagina+gra, llavor; 

punta punxeguda 
 

butu+kuŋ ‘clítoris’ vagina+cap  
kurutu/kurtu+julu ‘penis’ pantaló+corda eufemisme 
musu-yaa ‘òrgan sexual femení’ dona-ABT   
naa+ñoo ‘placenta’ venir+RECPR  
 

Tant per als òrgans sexuals masculins com per als femenins, en mandinga hi ha un 

lexema derivat a partir del terme per a ‘home’ kee o ‘dona’ musu, i del sufix -yaa que 

forma noms o verbs que signifiquen ‘gaudir de/exercir la qualitat de ...’ (Creissels, 

1982: XXV): kee-yaa i musu-yaa. El mateix terme que designa els òrgans sexuals 

masculins, kee-yaa, també significa ‘virilitat, ser viril’. 

 

A la taula (23), hi ha un terme compost que significa ‘placenta’ i que s’ha format a 

partir d’un verb, naa ‘venir’ i de la partícula ñoo que expressa un valor de reciprocitat. 

Aquesta partícula apareix en enunciats com els de (24) i es pot traduir com ‘l’un a 

l’altre’: 

 

(24) 

 I ye ñoo kontoŋ 

 Ells PRED. PART saludar 

 ‘S’han saludat (l’un a l’altre)’ 

 

En el cas del terme que designa la placenta, segurament la partícula amb valor de 

reciprocitat s’ha d’interpretar com una partícula “comitativa”: naa+ñoo significa, 

segurament, ‘venir l’un amb l’altre’ i fa referència a la relació que mantenen la mare i el 

fill durant el procés de gestació i el part (la placenta és l’òrgan en què es desenvolupa 

l’embrió i a través del qual s’estableixen els intercanvis entre aquest i la mare). 
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5.2.6. ELS ÒRGANS INTERNS 
 

La llista de substantius que designen òrgans interns (recollits a la taula (25)) és molt 

més reduïda que la llista de parts del cos externes. De fet, com esmenten alguns autors 

que han estudiat la designació i categorització de les parts del cos en diferents llengües 

(com Enfield (2006b) per al lao), sovint hi ha diferències “qualitatives” entre la 

designació de les parts del cos externes, que es poden percebre i localitzar visualment, i 

les parts internes. Molts parlants de català, per exemple, no dubtarien a dir on és el peu 

o el nas però, en canvi, tindrien problemes per localitzar el pàncrees o la melsa. Segons 

Enfield (2006b: 189): 

 
 If conceptual categories are built from experience, as I suppose they are, people’s concepts of 

 internal parts of the body must be qualitatively different to those of their visible parts. People 

 seldom if ever see or handle the internal parts of people’s bodies. Many people of course do 

 regularly see and handle internal body parts of other animals. But what is the average person’s 

 evidence that an animal’s insides are homologous to those of a human? 

 

En els vocabularis i els lèxics de mandinga que hem consultat no hem trobat, per 

exemple, les paraules equivalents a pàncrees, pleura, úter, trompes de Fal·lopi, ovari, 

diafragma, etc. Els parlants mandigues amb qui hem parlat tampoc no han sabut 

designar aquestes parts del cos. A través de la prova de coloració de les parts del cos, 

ens hem pogut adonar que alguns parlants o bé dubten de la designació d’algunes parts 

del cos internes, com cor o fetge, o bé, malgrat conèixer els termes que les designen, 

sovint no saben ben bé on localitzar-les. Els parlants mandinga, a més, com apunta 

Enfield (2006b) més en general, solen conèixer aquestes parts del cos internes a través 

de les parts equivalents dels animals. 

 
(25) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
buñu ‘fetge’  terme poc utilitzat 
fundu ‘esperit, cor’  terme de respecte (de 

hakili o jusu) 
jusu ‘fetge’  el fetge té el valor 

simbòlic que els 
occidentals atribuïm 
al cor 

nuu ‘intestí’   
ñàa ‘estómac’   
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sundiŋ, sunduŋ ‘cor, ronyó’   
 
COMPLEX    
bata+kun+julu ‘cordó umbilical’ carabassa que té una 

obertura 
estreta+cap+corda 

 

juu+huu ‘recte’ cul+forat  
koo+kili ‘ronyó’ esquena+ou   
kunan+kunaŋ  ‘bilis, vesícula biliar’ RED-amarg, picant  
kuufu+kaafa ‘pulmó’ RED-pulmó  
ñaa+booto ‘estómac’ estómac+bossa, sac  
sumunaa+booto ‘bufeta’ orina, orinar+bossa, 

sac 
 

    
 

Com podem veure a la taula (25), el cor es pot designar, en mandinga, a través de dos 

termes diferents: sundiŋ i fundu. Pel que sembla, cada un d’aquest termes pot designar 

el cor i alguna altra part del cos (els ronyons i l’esperit, respectivament). Sundiŋ és el 

terme que s’utilitza habitualment per designar la part del cos física, i fundu és el terme 

de respecte, que té un ús més restringit. A part d’aquests dos termes, jusu, mot que 

designa el ‘fetge’, rep el valor simbòlic que té el cor a la tradició occidental (la seu dels 

sentiments i de les emocions). És aquest últim terme el que apareix en la majoria de 

compostos que expressen un estat d’ànim, una emoció, etc.: 

 

(26) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
jusu+bambaŋ ‘valent, coratjós, 

atrevit’ 
fetge+ser sòlid, fort  

jusu+beŋ ‘ser valent, coratjós’ fetge+ajustar-se, 
reunir-se, retrobar-se 

 

jusu+bo ‘estar enfadat’ fetge+sortir, deixar  
jusu+dimiŋ  ‘còlera, ira, fúria’ fetge+fer mal, dolor  
jusu+diyaa  ‘estar content; 

generositat’ 
fetge+ser bo, 
agradable 

 

jusu+fara ‘angoixa’ fetge+esberlar, 
dividir, esquinçar 

 

jusu+jaa ‘valentia’ fetge+assecar, ser 
sec, dur 

 

jusu+kuyaa ‘preocupació, 
tristesa’ 

fetge+ser dolent, 
desagradable 

 

jusu+laa ‘estar content’ fetge+posar còmode, 
fer confortable 

 

jusu + sumuyaa ‘estar satisfet, 
content’ 

fetge + ser o 
esdevenir fred, no 
dolorós, calmat 

 

 



 54

Segons Creissels (1982: 70), jusu vol dir ‘fetge’, però el valor anatòmic que té és molt 

fluctuant i es pot referir, en algunes expressions, al cor (amb el valor simbòlic que té 

aquest òrgan en la majoria de llengües europees). En la majoria de substantius 

compostos de (26) que expressen un estat d’ànim o una emoció, el primer formant és 

una part del cos (jusu) i el segon, un verb (transitiu, intransitiu o qualificatiu). Quan el 

segon formant és un verb transitiu, normalment el primer formant s’interpreta com el 

complement directe d’aquest: jusu+fara ‘angoixa’ vol dir, literalment, ‘esberlar, dividir, 

esquinçar el fetge’; quan el segon formant és, en canvi, un verb intransitiu o qualificatiu, 

el primer formant actua com el subjecte d’aquest: jusu+bo ‘estar enfadat’ vol dir, 

literalment, ‘surt el fetge’. El terme que resulta de la combinació d’aquests dos lexemes 

(un substantiu i un verb) pot ser o bé un substantiu o bé un verb. 

 

Les accions o qualitats que s’atribueixen metafòricament al fetge expliquen la manera 

com s’entenen en mandinga alguns estats d’ànim. La valentia, per exemple, és una 

qualitat que s’atribueix a les persones que tenen el fetge dur, sec. En català tenim una 

expressió que té un valor molt proper: has de fer el cor fort per superar aquests 

entrebancs!. Fer el cor fort vol dir, en català, ‘tenir coratge’, ‘tenir força d’ànim’ per 

sobreposar-se a les adversitats. En aquest sentit, doncs, el català i el mandinga 

comparteixen un mateix esquema de metàfora (basat en dues parts del cos diferents): 

tenir el fetge o el cor fort o dur és un signe de valentia. No obstant això, en català tenir 

el cor dur o tenir el cor com una pedra vol dir, també, ‘no tenir sentiments, ésser una 

persona distant i inhumana’, igual que tenir el cor fred. En català, doncs, la duresa i la 

fredor del cor també es poden relacionar, de manera metafòrica, amb la insensibilitat. És 

interessant destacar que en català normalment el fred s’associa, en el sentit figurat, a la 

manca de passió, de sensibilitat, d’afecte: una persona freda és una persona que no 

mostra els seus sentiments, una persona afectuosament distant. En canvi, en mandinga 

el fred sembla que es relaciona més aviat amb la serenitat, amb la tranquil·litat i la 

calma: jusu + sumuyaa (‘estar content, satisfet’) vol dir, literalment, ‘fetge + ser o 

esdevenir fred, calmat’. Com apunta Taylor (2003: 141), en algunes cultures (com en els 

sotho, una comunitat del sud d’Àfrica) la calor, a diferència del que passa en català i en 

la majoria de llengües d’Europa, es relaciona amb estats d’ànim o amb sentiments 

negatius, i el fred amb tota una gama de sentiments positius: 
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 The experiential base of the metaphors is no doubt to be found in the physical environment of 

 the speakers. Traditionally, the Sotho live in a hot arid plateau, where the search for water is a 

 major concern. It is not unreasonable to suppose that, in this environment, heat gets 

 metonymically associated with negatively valued states (HOT IS BAD) and coolness with 

 positively valued states (COOL IS GOOD). 

          

La còlera, l’ira, l’enuig, etc. són sentiments que també es poden localitzar al jusu: 

metafòricament, quan en mandinga es diu que el fetge d’una persona surt (jusu+bo) o li 

fa mal (jusu+dimiŋ) se sobreentén que aquesta està experimentant un sentiment negatiu 

d’exaltació. Aquesta metàfora es basa, com moltes altres, en una experiència física: 

sovint quan ens enfadem, ens puja la temperatura, tensem la cara i les articulacions, etc. 

i podem tenir la sensació que un òrgan ens surt de lloc o ens fa mal. En català, per 

exemple, una persona pot estar encesa de ràbia, etc. (ens imaginem la cara vermella, 

(d’exaltació) i desencaixada d’una persona enfadada). Les sensacions que podem 

experimentar a causa de l’enuig, la còlera, etc. en relació amb el cor/fetge poden ser 

semblants a les que causen la tristesa i l’angoixa. Si amb l’ira podem tenir la sensació 

que l’exaltació extrema es localitza en un òrgan i provoca dolor (o provoca que surti), 

amb la tristesa o l’angoixa ens pot sembla que el cor/fetge se’ns esberla, se’ns divideix, 

se’ns trenca: jusu+fara ‘fetge+esberlar, dividir, esquinçar’, ‘angoixa’. De fet, en català 

les sensacions físiques que ens provoca la tristesa, la frustració, etc. sovint també es 

comparen amb la sensació de trencament d’un òrgan: en Joan li ha trencat el cor vol 

dir, metafòricament, que en Joan ha causat una pena molt intensa, un dolor molt fort a 

una altra persona. 

 

Tant en mandinga com en català hi ha, doncs, una sèrie d’accions que, aplicades a 

algunes parts del cos (com el cor, el fetge, etc.), expressen de manera figurada emocions 

o estats d’ànim: saltar (m’ha fet un salt el cor! ‘sofrir una emoció forta i sobtada’), 

trencar (en Joan li ha trencat el cor o jusu+fara ‘angoixa, tristesa’), sortir o treure 

(treu el fetge per la boca ‘cansar-se, esforçar-se’ i jusu+bo ‘estar enfadat’), etc. 

 

5.2.7. ALTRES TERMES RELACIONATS AMB EL COS HUMÀ 
 

A la taula (27) recollim termes que designen lesions, anomalies, deformacions, 

secrecions o emanacions del cos humà:   
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(27) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
barama ‘ferida’   
buu ‘caca, excrement’   
cuputu, cuputee ‘abscés, gra’   
dimiŋ ‘mal, llaga’   
dumu ‘ull de poll’   
duña ‘poll del cap’   
ferenteŋ  ‘gra’   
fiyi / fuyi ‘pus’   
foono ‘vòmit’   
henda ‘respiració’   
hidiki ‘singlot’   
jani ‘cremada’   
kaañi ‘ferida’   
kabaani ‘excrement’   
keeri ‘excrements de bebè’   
kokoto ‘gep’   
kulati ‘cicatriu gran’   
laada ‘regla, costum’   
maadii, maadimi(ŋ) ‘llaga, ferida’   
mallee ‘berruga’   
maniya ‘esperma’   
sokoji ‘singlot’   
sumunaa ‘orina, orinar’   
tara ‘suor’   
tele ‘llaga, ferida’   
waka ‘erupció’   
yiti ‘abscés’   
yooli ‘baba’   
 
COMPLEX    
barama+noo ‘cicatriu, marca d’una 

ferida’ 
ferida+marca  

cimpon+cimpoŋ  ‘erupció’ RED-erupció  
daa+jii ‘saliva’ boca+líquid, aigua  
daa+soo ‘tatuatge dels llavis’ boca+forat, tatuatge  
furu+furu ‘erupció’ RED-erupció  
jala+muta ‘orina, orinar’ corda, penis 

(eufemisme)+agafar 
 

kutun+kutuŋ ‘erupció’ RED-formar una 
bola, un gep 

 

kuu-ri  ‘regla, menstruació’ rentar, banyar-PRO  
maadii+fata ‘crosta’ ferida, llaga+pell  
maadii+noo ‘cicatriu’ ferida, llaga+marca  
num+buu ‘moc’ nas+caca, excrement  
nun+jii ‘moc’ nas+líquid, aigua  
ñaa+buu ‘lleganya’ ull+caca, excrement  
ñaa+jii ‘llàgrima’ ull+líquid, aigua  
ñin+soo ‘càries’ dent, queixar+forat   
tulu+buu ‘cera, secreció de orella+caca,  
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l’orella’ excrement 
tulu+jii ‘cera, secreció de 

l’orella’ 
orella+líquid, aigua  

 

Com podem veure, la majoria de termes són lexemes simples, i sovint hi ha més d’un 

terme per designar una mateixa lesió o anomalia. Per ferida, per exemple, hi ha termes 

com barama, kaañi, tele, maadii o maadimi(ŋ), etc. Segons alguns dels informats que 

hem consultat, aquests termes poden tenir petites diferències de matís. Mentre que 

maadimi(ŋ) sol designar una ferida que ens hem fet fa poc, tele designa una ferida que 

fa més temps que tenim i que sol ser més gran (abastar més extensió). 

 

Pel que fa als lexemes complexos (per derivació o composició), solen estar formats a 

partir d’un lexema que designa una part del cos (nuŋ ‘nas’, daa ‘boca’, etc.) i d’un 

substantiu genèric com jii (‘líquid, aigua’) o buu (‘caca, excrement’), per a les 

emanacions del cos; soo (‘forat, tatuatge’) per a lesions del cos; etc. Aplicats a les parts 

del cos, jii i buu designen, de manera genèrica, qualsevol ‘secreció líquida’ o ‘secreció 

pastosa’, respectivament. En català, la paraula aigua també pot designar qualsevol 

líquid orgànic semblant a l’aigua que produeix el cos humà: es pot dir, per exemple, té 

aigua als pulmons o té aigua al genoll, enunciats que expressen que una persona té un 

líquid (que no és aigua) en aquestes parts del cos.  

 

Podem esmentar el cas del substantiu mandinga que designa l’orina o l’acció d’orinar: 

jala+muta. Aquest terme complex significa, literalment, ‘agafar el penis’. Tot i que 

podria semblar que, segons el significat literal que té, només es pot aplicar als homes, 

sembla que hi ha hagut un procés de lexicalització: el terme tant es pot aplicar a l’acció 

(o a la secreció) que fan els homes com a la que fan les dones. Al costat d’aquest terme 

complex hi ha, en mandinga, un terme simple que també designa l’orina o l’acció 

d’orinar: sumunaa. 

 

5.2.8. TERMES MENTALISTES ASSOCIATS A L’ÉSSER HUMÀ 
 

A la taula (28) hem recollit alguns substantius del mandinga, que designen ‘l’esperit’, 

‘l’ànima’, termes mentalistes que tradicionalment s’han associat a l’ésser humà. Com 

podem veure a (28), en aquest cas tots els termes són termes simples: 
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(28) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
hakili ‘esperit, cervell, 

ment’ 
  

kiji, kija ‘seu de les 
sensacions’ 

 sembla que no es 
relaciona amb cap 
part del cos humà 

maa ‘estat d’esperit’  s’utilitza sobretot en 
termes compostos 
(més que de manera 
aïllada) 

nii ‘vida, ànima, 
respiració’ 

  

sondome ‘consciència, esperit, 
ment’ 

  

    
 

Com podem veure a la taula (28), en mandinga hi ha almenys tres paraules per designar 

l’ànima, l’esperit: hakili, nii i sondome. Una d’aquestes paraules, nii, recull el significat 

d’ànima i, també, el de respiració. En català, de fet, els termes per etiquetar l’ànima o 

l’esperit provenen d’un mot llatí que designa, també, l’alè, l’aire: anima i spiritus. 

 

Creissels (1982: 86) recull la paraula kiji/kija que designa, en mandinga, la seu de les 

sensacions. Segons l’autor, sembla que aquesta seu no es relaciona amb cap part 

concreta del cos humà. Alguns dels parlants que hem consultat o bé desconeixien 

aquesta paraula en un context aïllat o bé no sabien com expressar-ne la referència. 

 

Algunes sensacions, emocions o qualitats, com les de la taula (29), es poden expressar, 

en mandinga, mitjançant termes complexos que inclouen un dels substantius que 

designa ‘l’esperit’, ‘l’ànima’: 

 

(29) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
hakili+bataa ‘depressió’ esperit, cervell, 

ment+cansar-se; 
fatiga, cansament, 
preocupació 

 

hakili+diimaa ‘intel·ligent’ esperit, cervell, ment 
+bo, agradable 

 

hakili+janjaŋ ‘angoixa’ esperit, cervell, ment 
+dispersar-se 
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hakili+kuumaa ‘estúpid, no 
intel·ligent’ 

esperit, cervell, ment 
+dolent, desagradable 

 

hakili-maa ‘savi’ esperit, cervell, ment 
-ABT 

 

hakili-ntaŋ ‘estúpid’ esperit, cervell, ment 
-SEN 

 

kija+bambaŋ  ‘no espantar-se 
fàcilment’ 

seu de les 
sensacions+ser sòlid, 
fort 

 

kiji+bo ‘estar fortament 
sorprès, xocat, 
espantat, descoratjat’ 

seu de les 
sensacions+sortir, 
deixar 

 

kiji+fara ‘experimentar una 
por violenta, pànic’ 

seu de les 
sensacions+esberlar, 
dividir, esquinçar 

 

kiji+tee  ‘experimentar una 
por violenta’ 

seu de les 
sensacions+tallar, 
travessar, trencar 

 

maa+diyaa ‘estar de bon humor; 
bon humor, alegria, 
excitació’ 

estat d’esperit+ser bo, 
agradable 

 

maa+kuyaa ‘estar de mal humor; 
mal humor, 
infelicitat, tristesa’ 

estat d’esperit+ser 
dolent, desagradable 

 

nii+diyaa ‘satisfacció’ vida, ànima, 
respiració+ser bo, 
agradable 

 

nii+kuyaa ‘angoixa, tristesa 
profunda’ 

vida, ànima, 
respiració+ser dolent, 
desagradable 

 

nii+toora  ‘angoixa’ vida, ànima, 
respiració+fer patir, 
sofrir, turmentar 

 

sondome-ntaŋ  ‘persona mentalment 
immadura’ 

consciència, esperit, 
ment-SEN 

 

    
 

Per una banda, la majoria de substantius compostos que apareixen a la taula (29) s’han 

format a partir dels lexemes nominals que designen l’ànima, l’esperit, la seu de les 

sensacions o l’estat d’esperit, i d’un altre lexema nominal o verbal (un verb transitiu, 

intransitiu o qualificatiu) que n’expressa una qualitat o una acció. És freqüent que el 

segon formant d’aquest tipus de compostos sigui un terme format a partir de dii- o de 

kuu-. Com ja hem vist, aquests dos radicals, que no poden aparèixer de manera aïllada, 

són antònims i expressen la idea de ‘bondat, agradabilitat’ i la de ‘maldat, sentit 

desagradable, etc.’, respectivament. Aquests dos radicals poden formar termes com 

diyaa (segons Creissels (1982: 34), un verb) o diimaa (segons Creissels (1982: 34), un 

nom qualificatiu), kuyaa o kuumaa. Són, com hem anat veient al llarg d’aquest article, 
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dos dels radicals més productius a l’hora de formar substantius compostos que 

expressen un estat, una qualitat o una acció de l’individu. 

 

Per altra banda, a la taula (29) també trobem substantius complexos que s’han format a 

partir d’un procés de derivació. En aquest cas, -maa ‘proveït de ...’ i -ntaŋ ‘desproveït 

de ...’, que també tenen un significat antònim, són els sufixos més productius. 

 

Hakili ‘esperit, cervell, ment’ és un dels lexemes que trobem en els substantius 

complexos de (29). Aquest terme no només designa l’esperit, que es podria relacionar 

amb la part moral i emocional de la persona, sinó que també pot expressar la part 

intel·lectual de l’individu (la ment, el cervell). D’aquesta manera, alguns dels 

substantius complexos que es formen a partir d’aquest lexema es refereixen a estats de 

l’esperit i, d’altres, a estats de l’intel·lecte, qualitat de l’individu que tenen a veure amb 

la seva capacitat intel·lectual: hakili+bataa ‘esperit, cervell, ment+cansar-se; fatiga, 

cansament, preocupació’ o hakili+janjaŋ ‘esperit, cervell, ment+dispersar-se’ expressen 

estats com la ‘depressió’ o ‘l’angoixa’. En canvi, d’altres substantius complexos com 

hakili-maa ‘esperit, cervell, ment-ABT’ ‘savi’ / hakili-ntaŋ ‘esperit, cervell, ment-SEN’ 

‘estúpid’ o hakili+diimaa ‘esperit, cervell, ment+bo, agradable’ ‘intel·ligent’ / 

hakili+kuumaa ‘esperit, cervell, ment+dolent, desagradable’ ‘estúpid, no intel·ligent’ 

designen estats de l’intel·lecte. 

 

Pel que fa als substantius complexos formats a partir de kiji/kija ‘seu de les sensacions’, 

observem que la majoria de termes expressen un estat que té a veure amb la por o el 

pànic. Quan es diu, en mandinga, que la seu dels sentiments d’un individu s’ha esberlat, 

trencat o tallat, s’expressa, en sentit figurat, que aquest ha sentit una por molt forta, ha 

sentit pànic. En canvi, si l’individu té un kiji/kija fort, dur, vol dir, metafòricament, que 

no s’espanta fàcilment. 

 

Com ja hem dit, el fet de relacionar l’ànima, l’esperit amb la part emocional (o fins i tot 

intel·lectual) de l’individu és vàlid tant per al mandinga com per al català. Els exemples 

que trobem a (30) en són una prova (GDLC): 
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(30) 

  ànima de càntir: ‘persona curta d’enteniment i pusil·lànime’ 

 bona ànima: ‘persona de bons sentiments’ 

 caure l’ànima als peus (a algú): ‘tenir un gran desengany’ 

 mala ànima: ‘persona de mals sentiments’ 

 

5.2.9. UNITATS DE MESURA 
 

En mandinga hi ha una sèrie de substantius (simples i complexos) formats a partir de 

lexemes que designen parts del cos, que expressen configuracions del cos humà i que 

s’utilitzen, normalment, com a unitats de mesura (taula (31)). 

 

(31) 

Terme Traducció Glossa Comentari 
SIMPLE    
pampiŋ, wampiŋ ‘braça, unitat de 

mesura que s’obté 
obrint els braços, de 
la punta d’una mà a 
l’altra’ 

 unitat de mesura 

sibiri ‘distància del dit gros 
a la punta del dit 
petit, pam’ 

 unitat de mesura 

 
COMPLEX    
bulu+faa ‘puny, grapat’ braç, mà+estar ple, 

omplir(-se) 
unitat de mesura 

bulu+ñaa ‘puny, grapat’ braç, mà+el contingut 
d’alguna cosa 

unitat de mesura 

bulu+pampiŋ13  ‘braça, unitat de 
mesura que s’obté 
obrint els braços, de 
la punta d’una mà a 
l’altra’ 

braç, mà+separació, 
mesura que s’obté 
obrint els dos braços 

unitat de mesura 

daa+faa ‘mossegada, bocada’ boca+estar ple, 
omplir(-se) 

 

nonkon+kata ‘distància del colze a 
la punta del dit’ 

colze+pilota, bola, 
funda; apropar-se 

unitat de mesura 

sin+faa ‘peu, passa’ cama, peu+estar ple, 
omplir(-se) 

unitat de mesura 

    
 

                                                 
13 Com ja hem vist en altres apartats, bulu a bulu+pampiŋ aporta informació redundant respecte a pampiŋ 
perquè pampiŋ, per si sol, ja designa la ‘mesura que s’obté obrint els dos braços’.    
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En català, substantius com grapat o manat, pam, braça, glopada, passa, etc. són 

substantius que expressen unitats de mesura amb relació a alguna part del cos: un manat 

d’herba és un feix d’herba que es pot agafar i dur amb la mà, de la mateixa manera que 

un pam és la ‘distància que hi ha entre el cap del dit polze i el del dit petit, tenint la mà 

oberta i els dits estesos’ (GDLC). Manat deriva de mà, i pam prové de palmell (de la 

mà). 

 

En mandinga, els substantius complexos que designen configuracions del cos humà que 

s’utilitzen com a unitats de mesura normalment tenen dos formants. La majoria de 

vegades, el primer formant designa una part del cos (la part del cos que serveix de 

mesura) i el segon formant és un substantiu o un verb que expressa la noció de 

‘contingut’ o de ‘estar ple’. És el cas de substantius com bulu+faa o bulu+ñaa que 

volen dir, ambdós, ‘manat, grapat’. En aquests dos casos, igual que en el cas de 

daa+faa ‘glopada, mossegada’, podem dir que la unitat de mesura és la cavitat que es 

forma amb la part del cos que designa el primer formant dels substantius compostos. És 

a dir, podem dir que daa+faa designa la cavitat que es forma amb la boca, que pot 

contenir un cos (líquid o sòlid) i que s’utilitza com a unitat de mesura. En el cas de 

sin+faa ‘peu, passa’, però, el terme no designa la cavitat que es forma amb les cames o 

amb els peus, com podríem deduir a partir dels altres exemples formats amb el verb -

faa, sinó que designa la distància que hi ha entre el taló d’un peu i el de l’altre quan les 

cames estan ben obertes frontalment (una passa). 

 

Un altre aspecte que és interessant de remarcar de substantius com bulu+faa, bulu+ñaa 

i sin+faa és que tot i que bulu i sin designen, respectivament, la part del cos que abasta 

des de l’espatlla fins a la punta dels dits de la mà (‘braç, mà’), i la part del cos que 

abasta des de l’engonal fins a la punta dels dits del peu (cama, peu), quan entren a 

formar part dels compostos que designen una configuració limiten la referència i 

designen, només, la ‘mà’ i el ‘peu’ respectivament. Per això, bulu+faa no és, per 

exemple, la unitat de mesura que s’obté formant un cercle amb els dos braços (agafant-

nos la mà), com ens podríem imaginar a partir de la glossa ‘braç, mà+estar ple, omplir(-

se)’.  
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5.3. CONCLUSIONS 
 

És veritat que tots els éssers humans tenim un cos (que és bàsicament igual, deixant de 

banda les diferències sexuals); però també és veritat que no tots conceptualitzem i 

segmentem el cos de la mateixa manera. Tot i que partim d’un objecte únic, d’una 

experiència comuna, les llengües poden presentar maneres molt diferents d’entendre i 

de categoritzar el cos i les seves parts. Com defensen Enfield, Majid i van Staden (2006: 

140), sovint s’ha considerat que les experiències perceptives, sobretot la vista, són 

bàsiques per designar les parts del cos i s’assumeix que “body part categories will be the 

same in every culture because everyone’s perceptual apparatus is the same and 

everyone’s bodies are (more or less) the same.” 

 

Sembla clar que la manera com interpretem el que percebem visualment del cos humà 

és un dels aspectes que participa en la segmentació que en fem. La forma del cos i, en 

especial, la percepció de les discontinuïtats del cos poden ser un dels factors que 

expliquen la categorització del cos i de les parts: l’extensió del referent de molts termes 

que designen parts del cos pot estar determinada per les fronteres anatòmiques que hi ha 

entre diferents parts del cos (juntures, etc.): 
 

 Visual discontinuities in objects, including the human body, have been claimed to determine 

 segmentation into parts (e.g. Marr, 1982; Biederman, 1987). Thus, the leg will be a distinct body 

 part because there is a sharp discontinuity in the image where the leg joints the body 

      [Enfield, Majid i van Staden, 2006: 140, 141] 

 

En la llista de (32), podem veure que algunes paraules del mandinga no corresponen a 

cap terme que designi una part del cos del català: 

 

(32) bulu+tuu, tuu     ‘part de dalt del braç’ 

 daba+kun+kuŋ    ‘punta de l’espatlla’ 

 nonkon+kuŋ     ‘punta del colze’ 

 ton+kuŋ     ‘punta de la nuca’ 

 

A partir del exemples de (32) podem observar tendències generals en la categorització 

de les parts del cos del mandinga. Sovint aquestes tendències de categorització 

divergeixen de les del català. Com ja hem apuntat, la forma (la percepció visual) pot ser 
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un factor determinant a l’hora d’explicar la categorització de les parts del cos. Com 

apunta Andersen (1978), hi ha formes que percebem com a més “prominents” o més 

“importants”: la rodonesa o la forma llarga i prima són propietats que solen sobresortir a 

l’hora de percebre un objecte. Aquesta afirmació és vàlida tant per al català com per al 

mandinga; en el cas del mandinga, però, s’ha de matisar, perquè segurament també hi 

hauríem d’incloure, com a propietat que es considera rellevant per a la categorització, el 

fet que una part del cos tingui una punta, un extrem. 

 

En català hi pot haver la ‘punta del nas’, la ‘punta del peu’, la ‘punta de la llengua’, etc. 

perquè són parts del cos que tenen (o poden tenir, com la llengua) una forma allargada 

amb un extrem (normalment l’extrem del final, és a dir, l’extrem que no les uneix amb 

cap altra part). Díficilment, però, es diria, en català, la ‘punta del colze’, ‘la punta de la 

nuca’ o la ‘punta de l’espatlla’, perquè són parts del cos que tenen una continuïtat, és a 

dir, que estan al mig de dues parts (i no tenen un extrem “absolut”). En mandinga, en 

canvi, hi ha substantius compostos que designen aquestes parts del cos: daba+kun+kuŋ 

‘punta de l’espatlla’, nonkon+kuŋ ‘punta del colze’ o ton+kuŋ ‘punta de la nuca’. 

Sembla que el que tenen en comú les tres parts del cos que en mandinga es designen 

com la punta de (kuŋ) és que són ossos que, en funció de la postura que adoptem, poden 

tenir un extrem arrodonit: quan pleguem els braços, el colze sobresurt i pren una forma 

arrodonida que té forma de cap (nonkon+kuŋ), de la mateixa manera que quan abaixem 

el cap, sobresurt una de les vèrtebres de la columna vertebral i adopta una forma 

arrodonida (ton+kuŋ). 

 

Però la percepció visual (i la interpretació que en fem) no pot ser l’únic factor que 

intervingui en la categorització de les parts del cos. Com hem vist, en mandinga hi ha 

alguns termes que designen parts del cos que no estan delimitades per cap juntura i que 

es presenten d’una manera més o menys contínua en el cos. Tot i que l’esquena es pot 

designar, en mandinga, amb un nom genèric com koo, hi ha almenys tres termes més 

que designen parts concretes de l’esquena: koboŋ ‘part de baix de l’esquena’, saña ‘part 

de dalt de l’esquena’ i tee ‘cintura, part de mig’. Cap d’aquests termes, exceptuant, 

segurament, tee, no designen una part del cos que tingui una frontera anatòmica que la 

delimiti. 
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Segons Enfield, Majid i van Staden (2006: 142), es poden diferenciar quatre tipus de 

termes que designen parts del cos en funció de la seva delimitació anatòmica. En primer 

lloc, hi ha termes com dit, ull, boca, etc. que designen parts del cos que visualment es 

poden delimitar clarament. En segon lloc, termes com panxa, pit, sotaventre, etc. 

designen zones del cos humà que tenen una extensió poc evident i la percepció de les 

quals pot variar d’un parlant a l’altre (tenen una delimitació imprecisa). En català, per 

exemple, quan algú diu que té mal de panxa, el dolor pot provenir de l’estómac, dels 

intestins, dels ovaris, etc. En tercer lloc, hi ha termes com bufeta, pàncrees o vesícula 

biliar que designen parts del cos que normalment són difícils de percebre visualment. 

Un fet que demostra, precisament, que la percepció visual no pot ser l’únic factor que 

participi en la designació de les parts de cos és l’existència de termes per a les parts del 

cos internes. Com afirmen Enfield, Majid i van Staden (2006: 142), 

 
 From many people, human internal organs are never visually perceived. In addition, non-visual 

 modes of perception of many internal organs do not provide a sufficient degree of precision in 

 detremining how many or what organs there are. Most people only see illustrations of human 

 internal organs or see their analogues among the organs of butchered animals. Many English 

 speakers may have no visual image of the spleen or appendix, despite these being real parts of 

 the body to which linguistic reference is made. 

          

Per últim, hi ha termes que designen parts del cos que no són físiques i que, per tant, no 

es poden percebre de cap manera: en mandinga, la paraula kiji/kija, que designa la seu 

de les sensacions, no sembla que es pugui identificar amb cap part concreta de 

l’anatomia humana. En panjabi, com esmenta Majid (2006), la paraula kçDDi designa 

un òrgan de la cavitat pectoral que es considera el responsable de les malalties. 

 

En mandinga, com ja hem vist, hi ha dues paraules de sentit genèric que designen les 

extremitats superiors i les inferiors: bulu i siŋ són dos mots que designen el fragment del 

cos que va des de sota l’espatlla fins a la punta dels dits de la mà, i des de l’engonal fins 

a la punta dels dits del peu, respectivament. Hi ha, doncs, dos mots de sentit genèric per 

a les extremitats (superiors i inferiors) i, també, un mot per al cap (kuŋ). Sembla, però, 

que no hi ha cap mot per etiquetar el fragment del tronc, que englobi parts com el pit, el 

ventre, l’esquena, etc. El que sí que hi ha en mandinga són mots que designen seccions 

del tronc. Pel que fa al ventre, per exemple, hi ha diferents mots per designar aquesta 
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regió: kono ‘ventre, panxa’, ŋene ‘sotaventre’, kono+bata ‘ventre, panxa+carabassa’ 

‘part exterior del ventre’ i kono+futu ‘ventre, panxa+??’ ‘ventre’. Les dues paraules 

compostes d’aquesta llista posen de manifest que en mandinga un altre dels aspectes 

que es té en compte en la categorització de les parts del cos és la diferència entre 

l’interior i l’exterior de la zona que es designa. Aquesta diferenciació queda palesa en 

els mots per a ‘part exterior del ventre’ (kono+bata ‘ventre, panxa+carabassa’) i per a 

‘gola’ (kan+konoto ‘coll, gola+interior’) vs. ‘part exterior del coll’ (kan+fala ‘coll, 

gola+espiga, bastó’). En català també es fa aquesta distinció en el cas del coll (‘gola’ vs. 

‘coll’), però en canvi no queda tan clara en el cas del ventre. 

 

A part de la percepció sensitiva, doncs, hi ha d’haver altres factors que participin en la 

categorització del cos i les seves parts; altrament, aquesta seria igual per a totes les 

llengües. Un altre d’aquests factors és, segurament, la caracterització funcional que 

solem atribuir a determinades parts del cos. Les orelles són per escoltar i sentir; els 

pulmons, per respirar; els ulls per veure. Aquestes característiques també són bàsiques 

per delimitar i identificar algunes parts del cos. Com apunta Enfield (2006b: 196): 

 
 Previous authors such as Brown (1976) and Andersen (1978) among others, have stressed a 

 perceptual basis for body part distinctions. As they have suggested, it is possible that the 

 apparently significant cross-linguistic convergence of the meaning of many body part terms is 

 due to a natural convergence on salient preceptible distinctions. These perceptible distinctions 

 are also coupled with functional information, i.e. not only how a part of the body may be 

 distinguished on the basis of how it looks and feels, but also by the actions and postures its 

 structure affords its owner (e.g. legs being for walking, ears being for hearing) or an onlooker 

 (e.g. face being for seeing what someone is thinking and/or feeling).    

          

La diferència més evident, però, entre la categorització de les parts del cos del mandinga 

i la del català és “l’especialització”, per dir-ho d’alguna manera, de la terminologia. En 

mandinga, per exemple, una mateixa paraula, fasa, pot designar un nervi, una vena, un 

tendó i un múscul. Els lèxics i els parlants que hem consultat no recullen cap paraula per 

anomenar alguns òrgans interns com el pàncrees, l’esòfag, les trompes de Fal·lopi o la 

pupil·la. Aquesta diferència afecta tant els òrgans interns com alguns ossos, tendons, 

músculs, etc. 
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Pel que fa als ossos, per exemple, hem pogut recollir els que presentem a (33): 

 

(33) 

 daba+fee+fee, ‘espatlla+RED-omòplat’  ‘omòplat’ 

 fee+fee 

 duuma+ŋaa+ŋaa  ‘baix+RED-mandíbula’  ‘maxil·lar inferior’ 

 kara+kese  ‘costat+gra, llavor;   ‘costella’ 

    punta punxeguda’ 

 kara+kulu  ‘costat+os’    ‘costella’  

 koo+kulu  ‘esquena+os, idea de línia recta’ ‘columna vertebral’ 

 kelen+kulu  ‘canella+os’    ‘tíbia’   

 kumbalin+miraŋ  ‘genoll+carabassa’   ‘ròtula’ 

 kun+kolo   ‘cap+caverna’    ‘crani’  

 santo+ŋaa+ŋaa  ‘cim+RED-mandíbula’  ‘maxil·lar superior’ 

 tali+kulu   ‘arbre salvatge que dóna un fruit ‘turmell’  

    comestible+os’ 

 

Aquests són alguns dels mots (la majoria complexos) que designen ossos i que hem 

recollit en lèxics mandinga. En principi, els referents d’aquests mots no tenen res en 

comú (a part d’etiquetar ossos del cos humà). Els termes de (33) designen ossos que es 

localitzen al cap, al tronc o a les extremitats inferiors: 

 

a. el cap: 

  duuma+ŋaa+ŋaa ‘baix+RED-mandíbula’ ‘maxil·lar inferior’ 

  kun+kolo ‘cap+caverna’ ‘crani’ 

  santo+ŋaa+ŋaa ‘cim+RED-mandíbula’ ‘maxil·lar superior’ 

b. el tronc: 

  daba+fee+fee o fee+fee ‘espatlla+RED-omòplat’ ‘omòplat’ 

  kara+kese ‘costat+gra, llavor; punta punxeguda’ ‘costella’ 

  kara+kulu ‘costat+os’ ‘costella’ 

  koo+kulu ‘esquena+os, idea de línia recta’ ‘columna vertebral’ 
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c. les extremitats inferiors: 

  kelen+kulu ‘canella+os’ ‘tíbia’ 

  kumbalin+miraŋ ‘genoll+carabassa’ ‘ròtula’ 

  tali+kulu ‘arbre salvatge que dóna un fruit comestible+os’ ‘turmell’ 

 

Ens podríem preguntar quins factors interevenen en la designació dels ossos, i com és 

que no hem testimoniat cap mot que designi ossos del braç com el radi, el cubi, l’húmer 

o qualsevol altre os constitutiu de l’extremitat superior. La mida, per exemple, no 

sembla un factor determinant: els ossos que es designen a (33) són tant ossos de mida 

gran (com la tíbia) com de mida mitjana (l’omòplat, per exemple) o petita (turmell). Ara 

per ara, doncs, no podem avançar cap motiu que expliqui quins factors intervenen en la 

designació d’uns ossos o d’uns altres en mandinga. 

 

Pel que fa a “l’especialització” de la terminologia, també observem que en mandinga hi 

ha un sol terme per etiquetar tant les parts del cos humà com les parts d’entitats vegetals 

o animals. La paraula que etiqueta la cama/peu, siŋ designa, també, la pota d’un animal; 

la mateixa paraula per a pell, fata, designa també l’escorça d’un arbre (tot i que també 

hi ha el terme kubombu per designar l’escorça); tii pot designar el pèl humà o l’animal, 

i, fins i tot, les plomes dels ocells; etc. Els termes que designen parts del cos internes 

també es poden referir als éssers humans o als ens vegetals o animals: jusu ‘fetge’, 

sundiŋ ‘cor, ronyó’, kuufu+kaafa ‘pulmó’, etc. són alguns dels termes que designen 

parts del cos internes i que els parlants de mandinga solen conèixer a través dels 

animals. El fet que un mateix terme es pugui aplicar a entitats humanes i a entitats del 

món vegetal o animal ens podria fer pensar que més que designar una categoria concreta 

com peu o pell, els substantius com siŋ i fata designen, respectivament, les extremitats 

dels éssers animats que desenvolupen la funció locomotora, i la cobertura externa i 

superficial dels éssers del món vegetal i animal. Sembla que aquests substantius, doncs, 

tenen un significat genèric que s’aplica a un camp (el del cos humà) o a un altre (el del 

món vegetal o animal) en funció del context.  

 

En català hi ha el mateix fenomen d’adaptació: alguns termes que es poden aplicar al 

cos humà també s’han adaptat per designar altres realitats o elements del món. A (34) en 

presentem alguns exemples: 
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(34) 

En Carles té pèl fins i tot al llombrígol! El teu gos té un pèl molt fi! 

Tinc la pell plena d’estries   Té molta mania al tacte de la pell de préssec 

La Quila, la meva gossa, té una pota ferida La pota d’aquesta taula s’ha corcat 

Pensa que té el cul massa gros  Tot el pòsit va quedar al cul de l’ampolla 

 

Val a dir que la freqüència d’ús dels termes i la necessitat que tenen els parlants de 

referir-se a les diferents parts del cos són factors que sembla que s’han de tenir en 

compte: en català, per exemple, tot i que la majoria de parlants saben identificar el 

referent del terme avantbraç, aquest mot té poca freqüència d’ús en el llenguatge 

col·loquial. Igual que passa amb els termes que designen els tres dits del peu que hi ha 

entre el dit gros i el dit petit: en el llenguatge col·loquial, no hi ha cap terme que els 

designi, tot i que en el llenguatge especialitzat s’anomenen, a partir del dit gros, segon 

dit, tercer dit i quart dit. El grau d’especialització de la llengua, o dels registres, doncs, 

també intervé en la categorització de les parts del cos. 

 

Com veiem, doncs, hi ha diferents factors que intervenen en la categorització i 

designació de les parts del cos: la percepció visual i la importància que es dóna a unes 

formes o estructures per sobre de les altres (rodonesa, forma llarga i prima, el fet que 

una part tingui una punta, un extrem, l’interior vs. l’exterior, etc.); els trets funcionals 

que cada llengua assigna al cos i a les seves parts; el grau d’especialització de la 

terminologia, la necessitat de designar unes parts o unes altres, i de diferenciar-les 

d’altres objectes o entitats del món real (de la naturalesa, del cos dels animals, etc.). 
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