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L'Institut d'Estudis Catalans actualitza el DIEC2 en línea 
 
 

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha afegit cinquanta-un 
articles nous a la segona edició del Diccionari de  la llengua 
catalana (DIEC2) <http://dlc.iec.cat>. Entre les novetats que 
inclou es poden destacar entrades com ara ocupa, fabular, 
creuerista, commutativitat, esdevenimental, espàrec, 
fibromiàlgia, olivada i paradista. 

D’altra banda, s’han modificat prop de tres-
cents articles del diccionari, amb canvis 
que poden afectar des de la categoria 
gramatical fins als exemples, la informació 
morfològica o les definicions.  
També s’ha regularitzat la definició de 
totes les categories esportives: benjamí, 

aleví, infantil, cadet, juvenil, júnior i sènior (en algun cas, ha 
estat necessari donar d’alta l’accepció en qüestió).  
Aquesta actualització del DIEC2 en línia i també de les 
aplicacions per a iPhone i Android incorpora les modificacions 

aprovades pel Ple de la Secció Filològica del 17 
d’abril de 2015 i és rellevant perquè des del 
febrer de 2013 l’IEC no duia a terme cap 
actualització del seu diccionari normatiu. 

Podeu consultar les noves entrades i les modificacions 
incorporades al DIEC2 en aquest enllaç <http://
bit.ly/1DRiG6R>. 

Reconeixement a persones i col·lectius pel seu treball a favor de la llengua i la cultura 
 
 

 

Dins els actes de la Diada de Mallorca d’enguany, el Consell de Mallorca ha concedit una medalla d’or a 
Aina Moll, filòloga que és membre del Grup Català de Sociolingüística i, també, de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Moll, que va ser directora general de Política Lingüística de la Generalitat, ha col·laborat en els 
dos darrers volums del Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja 
Moll (pare de la filòloga) i gaudeix d’un gran prestigi internacional.  

 

Així mateix, també s’ha concedit aquesta distinció, a títol pòstum i quan es compleixen vint anys de la 
seva mort, al músic, rapsode i escriptor en llengua catalana Guillem d’Efak, l’obra del qual és un clam a la 
identitat de la nostra terra i a la història del nostre poble. 
 

La Institució Pública Antoni M. Alcover també ha rebut aquest guardó, per salvaguardar el llegat de 
l’intel·lectual manacorí i per la difusió de la seva figura. Un altre col·lectiu, l’Escola de Música i Danses de 
Mallorca, una associació sense ànim de lucre amb quatre dècades d’existència treballant per la protecció 
i la recuperació de la cultura tradicional i folklòrica de l’illa, ha rebut també una medalla d’or.  
 

La llista de guardonats es completa amb les distincions següents: Medalla d’Honor i Gratitud de Consell 
de Mallorca, Categoria d’Or, a Josep Maria Casasnovas Despujol; Medalla d’Honor i Gratitud de Consell 
de Mallorca, Categoria d’Or, al col·lectiu de Dones de Llevant; Fill Predilecte de l’illa de Mallorca a Gabriel 
Alomar i Villalonga; Filla Adoptiva de l’illa de Mallorca, a Monserrat Casas i Ametller. 

 

L'Optimot és a Twitter: @optimotcat 
 
 

Amb el nou perfil @optimotcat al 
Twitter, es vol estendre la difusió entre 
la ciutadania del cercador Optimot 
<www.gencat.cat/optimot>, un servei 
d’informació lingüística en línia que 

consta també d’un 
servei d’atenció 
p e r s o n a l i t z ad a , 
per ajudar a 
resoldre dubtes 

sobre la utilització de la llengua 
catalana amb l’objectiu de promoure’n 
l’ús i d’augmentar-ne la qualitat.  

Optimot va començar a funcionar 
l’octubre de 2007 i el servei d’atenció 
personalitzada, el febrer de 2008. 
El reforçament de la presència de 
l’Optimot a les xarxes socials ha de 
permetre crear una comunitat d’usuaris 
interessats en la llengua catalana, 
incrementar la utilització del cercador 
entre col·lectius d’{mbits diversos i 
revertir en un augment de l’ús qualitatiu 
de la llengua entre la ciutadania. 

http://dlc.iec.cat
http://dlc.iec.cat
http://dlc.iec.cat/esmenes_publiques_definitiu_2015.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diccionari_catal%C3%A0-valenci%C3%A0-balear
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Maria_Alcover
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Borja_Moll
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_de_Borja_Moll
https://twitter.com/optimotcat
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.gencat.cat/optimot


L’ús social de la llengua catalanaL’ús social de la llengua catalana 

  Apunts Apunts   

 
 

Interposició lingüística és el fenomen 
sociolingüístic segons el qual les relacions 
entre una comunitat lingüística i la resta 
del món, passen per la llengua dominant: 
una llengua se situa entre les altres. 
Aquest aspecte afecta l'estructura social 
de la llengua. 
 
 

El fenomen de la interposició generalment 
es produeix en situacions de conflicte 
lingüístic i el grup minoritzat es converteix 
en una mena de satèl·lit del grup 
dominant, ja que els seus membres fan 
servir generalment la llengua dominant, 
en lloc de la pròpia, per relacionar-se amb 
altres cultures, les quals accedeixen al 
grup minoritzat, generalment, a través de 
la llengua dominant. Així, per exemple, hi 
ha catalanoparlants que, quan han de 
traduir des d'una tercera llengua, 
tradueixen al castellà en lloc de traduir al 
català. Així mateix, quan els parlants d'un 
tercer idioma s'han de comunicar amb la 
comunitat catalanoparlant ho fan 
generalment en castellà. 

Si en l’apartat anterior fèiem referència a l’ús social de la llengua, ara volem fer una sèrie de propostes 
per fer-ne un ús més genuí i de més qualitat. 

Les llengües poc parlades o poc esteses converteixen un estrany en un veí. Si parles català, no privis Les llengües poc parlades o poc esteses converteixen un estrany en un veí. Si parles català, no privis 

ningú de conèixer la teva llengua. És tan important i tan útil com qualsevol altra. Parlaningú de conèixer la teva llengua. És tan important i tan útil com qualsevol altra. Parla--la! Ajuda els la! Ajuda els 

parlants d’altres llengües a aprendreparlants d’altres llengües a aprendre--la! Així compartiràs la teva manera de veure el món.la! Així compartiràs la teva manera de veure el món.  
[Adaptació del decàleg «Sigues lingüísticament sostenible» del GELA][Adaptació del decàleg «Sigues lingüísticament sostenible» del GELA]     

Interposició, intrusió i interferència lingüístiquesInterposició, intrusió i interferència lingüístiques  
  

 

La interposició és un aspecte del procés de substitució 
lingüística, i si aquest avança, fa que cada cop més 
l'idioma dominant esdevingui necessari i indispensable, 
mentre que l'idioma propi és cada vegada més 
innecessari i prescindible.  
 

Quan l'idioma dominant s'interposa en algunes funcions 
lingüístiques entre els mateixos parlants de la llengua 
minoritzada, parlam d’intrusió lingüística: un 
catalanoparlant, per exemple, escriu una nota al seu 
company de feina, també catalanoparlant, en castellà. 
 

La interferència lingüística, conseqüència directa de la 
interposició, fa referència als canvis en l’estructura 
lingüística de l'idioma originats per la influència de 
llengua dominant.  
 

Hi ha interferències fòniques (informe, pronunciat amb e 
tancada, i no amb vocal neutra; Granollers, mantenint la 
erra final, en lloc d’emmudir-la...), morfosintàctiques 
(*una compta corrent per un compte corrent; *olor a gas 
per olor de gas; *sí tenc per sí en tenc; *es té que partir per 
cal partir...), lèxiques i semàntiques (*freno per fre; *em 
dónes la teva direcció? per em dónes la teva adreça?...) i, 

fins i tot, gràfiques (*inmòbil per immòbil; *Ramón per 

Ramon…). 

  Partició de mots a final de línia 

Recordem que cal dividir els mots per síl·labes i, 
també, tenint en compte que alguns dígrafs es 
poden separar i d'altres no. Dels dígrafs següents, 
es poden separar únicament els de la columna de 
l'esquerra (convé remarcar, pel que fa a la ela 
geminada, que a final de retxa el guionet 
substitueix el punt volat), mentre que els de la 
columna de la dreta no es poden partir. 

 
La h i la x no palatal no se separen de la vocal que 
precedeixen: tot-hom, te-xans. 

 

Si la paraula que es vol separar està formada per 
un prefix, s’aconsella de fer la partició respectant-
ne el prefix: des-envolupar, nos-altres (en lloc de: 
de-senvolupar, no-saltres).  

 

Si la paraula que es vol separar conté un guionet, 
es recomana aprofitar aquest guionet per fer-ne 
la separació: corre-cuita, escura-xemeneies.  

 

Es recomana que no quedi una lletra sola ni a prin-
cipi ni a final de línea: ova-lat, cièn-cia (en lloc de: o
-valat, ciènci-a). 

 

Però sí que podem deixar a final de línia una vocal 
apostrofada: l’e-nunciat (en lloc de: l’-enunciat). 

 
 

 

ix (en-cai-xa-ment)  
l·l (col-le-gi)  
rr (car-re-ra)  
ss (as-ses-so-ra-ment)  
tx (des-pat-xar) 

 

gu (se-gui-ment)  
ll (da-va-lla-da)  
ny (cam-pa-nya)  
qu (es-quer-da) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comunitat_ling%C3%BC%C3%ADstica


En xarxaEn xarxa    

  El camí de les paraulesEl camí de les paraules   

Propostes Propostes   

Sàpiens edita el número 
especial 11 de setembre dedicat 
a la llengua catalana. La revista 
repassa la història mil·lenària 
del català amb detall, des dels  
orígens fins al retrobament del 
camí per normalitzar la llengua. 
El monogràfic 
també fa una 
radiografia de la 
situació actual 
del català als 
territoris on es 
parla, donant veu a alguns dels 
especialistes més rellevants en 
la matèria. 

http://www.gencat.cat/llengua/agafaelmicro 
Voleu interpretar aquella cançó que tant us agrada i passar una bona 
estona? Agafau el micro i cantau sense por amb «Agafa el micro.cat», un 
recull en línia de cançons per cantar en català.  
De moment, teniu disponibles vint videoclips de temes catalans de gran 
èxit, com ara «País petit», «Bon dia», «Boig per tu», «Qualsevol nit pot 
sortir el sol» o «Jean-Luc». Preparats? 

L’explicació de la procedència d’una paraula o d’una expressió, a més de ser atractiva —és com un 
conte o una llegenda—, referma la voluntat de no deixar perdre els tresors que les paraules contenen i 
fomenta l’ús de mots nostrats en comptes de manlleus d’altres llengües. Us detallam a continuació la 
procedència de la paraula grifó. 
 

Grifó  
La paraula grifó és un paraula derivada del llatí. En català medieval griu, grif, grifó o grifoll (del llatí 
gryphus) és el nom d'una criatura mitològica meitat àguila i meitat lleó. Diuen que la pràctica de posar el 
cap d'aquest animal en algunes sortides d'aigua (gàrgoles, fonts públiques) va fer que tant el català 
grifó com l'occità grifo o grifol agafassin el significat de 'sortida d'aigua' o 'raig d'aigua emergent'. 
 

En tot cas, l'aixeta amb clau de guies, que és la que ha arribat fins avui, va ser inventada pel comerciant 
anglès Thomas Grill el 1800. Abans, les úniques aixetes que hi havia eren les de les bótes i altres 
recipients que a Mallorca es deien aixetes (o xetes). Alguns lingüistes sostenen la tesi que grifó és un 
castellanisme, introduït al catal{ quan es va estendre l’ús de les aixetes a les cases mallorquines, 
moment de forta castellanització i just coincidint amb el desplegament de la paraula castellana grifón.  

http://lexicografia.blogspot.com/  
Us agrada atresorar les paraules? Gazophylacium, mot llatí, gazofilaci en 
català, que significa 'tresor' o 'lloc per guardar els tresors', és també el 
nom d’un blog amateur que té entrades molt variades i amenes dedicades 
a la lexicografia en general i a la catalana, en particular. Vegeu, per 
exemple, El diccionari més antic del món i la substitució lingüística, Antoni 
Maria Alcover a Londres fa cent anys o les entrades dedicades a les cançons 
o als col·leccionistes de diccionaris, entre d’altres. Ben interessant! 

Infinir  és el darrer treball de 
T o n i  Go mi l a . 
D e s p r é s  d e 
consagrar-se amb 
Acorar, Gomila 
signa un nou text 
dramatúrgic que 
p l a n t e j a  u n 

escenari surrealista que se situa 
entre la diversió i el desconcert, 
entre el mirall i la paret, entre el 
conflicte generacional i la 
generació sense conflicte. Hi ha 
programada una gira de l’obra 
teatral per Mallorca durant 
l’hivern. 

La Casa Museu Llorenç Villalonga 
de Binissalem exhibeix una nova 
col·lecció de Joan Bennàssar. El 

pintor utilitza la 
paraula en el seu 
sentit més poètic, 
com un element 
pictòric més. 
Sota el títol «La 
paraula pintada», 

Bennàssar interpreta a través del 
llenguatge pictòric texts de la 
literatura catalana i universal. 
L’entrada a l’exposició, que es 
podrà visitar fins al 8 de 
novembre, és gratuïta. 

http://www.sapiens.cat/ca/notices/2015/09/dossier-especial-onze-de-setembre-mil-anys-de-catala-5721.php
http://www.gencat.cat/llengua/agafaelmicro
http://lexicografia.blogspot.com/
http://lexicografia.blogspot.com/2011/01/el-diccionari-mes-antic-del-mon-i-la.html
http://lexicografia.blogspot.com/2012/12/antoni-maria-alcover-londres-fa-100-anys.html
http://lexicografia.blogspot.com/2012/12/antoni-maria-alcover-londres-fa-100-anys.html
http://lexicografia.blogspot.com/search/label/Can%C3%A7ons
http://lexicografia.blogspot.com/search/label/Col%C2%B7leccionistes


  Jocs de llenguaJocs de llengua  

    
octubreoctubre––desembre 2015 desembre 2015   

 

  

Recordau que, com a treballadors del Consell de Mallorca, teniu a la vostra disposició el Recordau que, com a treballadors del Consell de Mallorca, teniu a la vostra disposició el 

Servei de Normalització Lingüística per resoldre els dubtes lingüístics que tingueu i per Servei de Normalització Lingüística per resoldre els dubtes lingüístics que tingueu i per 

corregir els texts escrits que origineu en la feina diària. També us podeu assessorar corregir els texts escrits que origineu en la feina diària. També us podeu assessorar 

sobre els vostres drets lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu sobre els vostres drets lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu 

electrònic (electrònic (nlinguistica@conselldemallorca.net).nlinguistica@conselldemallorca.net). 

Amb l’ajuda d’aquestes imatges, descobreix el nom d’una escriptora catalana autora d’aquest poema: 
 
DivisaDivisa  
  
A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,  
  
de classe baixa i nació oprimida.de classe baixa i nació oprimida.  
  
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.  
  

Cau de llunes Cau de llunes   

  

 __________  -  __________     __________   i   __________   

 

  + ia - Mercè 

 
 
        i 

mailto:nlinguistica@conselldemallorca.net

