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Recursos per consultar les novetats normatives de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)  
 

Optimot – Nova gramàtica i ortografia   
 

L’eina ‘Optimot – Nova gramàtica i ortografia’ és una selecció de continguts del cercador de l’Optimot que 
ensenya les novetats normatives, arran de l’aparició, el novembre del 2016, de la Gramàtica de la llengua 
catalana i de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment s’hi poden consultar les 
novetats ortogr{fiques i, progressivament, a mesura que s’actualitzin els continguts del cercador, s’hi 
aniran recollint la resta de canvis normatius.   

 

Els continguts d’ortografia es presenten en dos apartats: «Ortografia» i «Entrades del DIEC2 amb canvis 
ortogràfics». 
 
 

Ortografia  
 

Els continguts d’ortografia es classifiquen en temes concrets: 
 

 Mots amb accent diacrític 

 Supressió de la dièresi en els derivats cultes en '-al' 

 Apostrofació de l’article femení 'la' davant del prefix 'a-' de negació 

 Mots derivats i compostos cultes amb el segon formant començat per 'r-' (r/rr) 

 Duplicació de 'r' a 'erradicar' 

 Mots derivats i compostos com 'arterioesclerosi', 'geoestacionari', etc. 

 Guionet o espai en el grup 'no' + nom/adjectiu 

 Expressions lexicalitzades aglutinades i sense guionet com 'sensepapers', etc. 

 Guionet entre prefix i nom compost 

 Escriptura dels compostos que són manlleus 
 
 

Entrades del DIEC2 amb canvis ortogràfics  
 

En aquest apartat, s’hi apleguen les entrades del diccionari normatiu, el Diccionari de la llengua catalana de 
l’IEC (DIEC2), que queden modificades per les noves indicacions ortogr{fiques, seguint el 
document Modificacions en les entrades del DIEC2.  

Acord per a la creació de la Direcció Insular de Política Lingüística 
 

El 1982, es va crear el Servei d’Assessoria Lingüística per assessorar el Consell en matèria de llengua. El 2001, 
va passar a denominar-se Servei de Normalització Lingüística, i actualment aquest 
Servei té dues seccions, la de Dinamització i la d’Assessorament.  
 

El Ple del Consell de Mallorca de dia 16 de març de 2017 aprovà una moció 
presentada pel grup El Pi-Proposta per les Illes Balears que instava el Departament 
de Cultura, Patrimoni i Esports a crear la Direcció Insular de Política Lingüística, 

desapareguda durant la legislatura passada.  

http://llengua.gencat.cat/ca/eines_i_serveis/optimot/optimot-nova-gramatica-i-ortografia/
https://goo.gl/Ih081x
https://goo.gl/Ju7PvP
https://goo.gl/sPfJJo
https://goo.gl/TE9WmT
https://goo.gl/W5NXKT
https://goo.gl/oa2z8A
https://goo.gl/2J9FlC
https://goo.gl/bGmPON
https://goo.gl/oMuAc2
https://goo.gl/NUGydI
http://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Modificacions%20entrades%20DIEC2.pdf


L’ús social L’ús social dede  la llengua catalanala llengua catalana 

ApuntsApunts  
Si en l’apartat anterior fèiem referència a l’ús social de la llengua, ara volem fer diverses propostes per fer-
ne un ús més genuí i de més qualitat. A continuació, us anirem exposant les novetats que presenta 
l’Ortografia catalana de l’IEC. 

Quan dues llengües entren en contacte hi ha el risc que una de les dues acabi mossegada. Quan dues llengües entren en contacte hi ha el risc que una de les dues acabi mossegada.     

Glotofàgia  
La glotofàgia (del grec glosa, ‘llengua’; i phagos, ‘menjar’) és el conjunt d’accions mitjançant les quals 
s’intenta que la llengua d'una determinada cultura desaparegui parcialment o totalment, víctima de la 
influència, en major part directa i coercitiva, d'una altra cultura. 
 

El pensament glotofàgic pauta el comportament lingüístic que han de seguir el poder, les classes 
dominants, els grups hegemònics... Així doncs, amb la voluntat d’anihilar una llengua com a vehicle 
d’expressió, en un procés glotof{gic s’apliquen patrons sobre la llengua que es vol substituir o minortizar,  
com ara els següents:  
 

 Absència del reconeixement clar del principi d’igualtat entre llengües oficials, i atac i persecució 
sistemàtica contra la utilització de la llengua dominada. 

 

 Regulació de la presència de la llengua dominada, amb la promulgació de normes per assegurar la 
preeminència de la llengua dominant, prescindint dels drets lingüístics.  

 

 Ridiculització de l’obstinació dels pobles que persisteixen a defensar el dret de viure en la llengua pròpia.  
 

 Foment de la disgregació o fragmentació idiomàtica de les llengües diferents a la llengua dominant 
(defensa de les modalitats lingüístiques, negació de la unitat de la llengua, etc.). 

  

 Foment de la glotofòbia (odi lingüístic) envers la llengua dominada i la comunitat que la parla. Cal 
esmentar que l’odi lingüístic es teoritza i es reprodueix a les altes esferes de la política —sol ser un 
argument de gran rendibilitat electoral— i de l’{mbit acadèmic i intel·lectual i, gr{cies als mitjans de 
comunicació, va a parar a la massa social, fins al punt que es generalitza l’animadversió prou {mpliament. 
Grups o individus, impregnats d’autoodi, que tenen com a llengua materna la minoritzada també la 
fomenten. 

 

 Exhortació de la idea que la llengua dominant és perseguida en els territoris amb llengua pròpia, i 
tergiversació de la història d’aquests territoris. 

 

 Defensa del bilingüisme —des de la falsa visió que dues llengües poden conviure eternament, i que la 
societat se'n beneficia—, però apareixen parlants monolingües en la llengua dominant i els que tenen 
com a llengua pròpia la dominada són tots bilingües (bilingüisme unidireccional).  

  

Contra la glotofàgia cal aplicar polítiques lingüístiques i mesures de convivència social.  

Ajuntaments dinàmicsAjuntaments dinàmics  
Consultau en aquest enllaç les activitats de dinamització lingüística (projectes, publicacions, cursos, 
subvencions, etc.) que les corporacions locals que formen part de la Xarxa de Dinamització Lingüística duen 
a terme per fomentar l'ús de la llengua catalana.  

La dièresi dels mots derivats acabats en –al 
 

Fins ara, els cultismes derivats acabats en –al s'havien escrit amb dièresi.  
 

A partir de l'aparició de l'Ortografia catalana de l'Institut d’Estudis Catalans (IEC) de l'any 2016, se suprimeix 
la dièresi dels cultismes derivats acabats en –al (menys la dels mots proïsmal i veïnal) atès que es manté el 
diftong del mot primitiu.  
 

Així doncs, no s’escriuen amb dièresi mots com coital, col·loidal, esferoidal, fluidal, helicoidal, laical, 
romboidal, trapezoidal, etc.  

http://www.conselldemallorca.net/?id_section=17237&id_parent=10618&id_class=1852


En xarxaEn xarxa    

  El camí de les paraulesEl camí de les paraules  

Propostes  Propostes    InteressantInteressant  

http://www.dadescat.info/ 
Dades dels Països Catalans és un web amb el m{xim d'informació 
sobre les terres de parla catalana, per tal de construir un directori per 
consultar-les d'una manera clara, senzilla i gratuïta.  
  

Hi trobareu curiositats sobre personatges o altres fets interessants, i 
també poesia, literatura, cançons…, i un calendari amb totes les 
efemérides diàries, i un altre amb les mensuals.  
 

55.000 dades actualitzades al vostre abast! 
 

http://www.nuvol.com/ebooks/ 
 

En la biblioteca de Núvol, diari digital de cultura, hi trobareu la col·lecció de 
llibres digitals que s’han anat publicant des de l’any 2012 fins avui. Us 
podreu descarregar els llibres electrònics gratuïtament. Només heu de fer 
clic sobre una coberta i registrar-vos com a lectors de Núvol per iniciar 
sessió. Provau-ho! 

 

 

Us detallam a continuació la procedència del mot cobalt. 
 

Cobalt 
 

Els obrers alemanys de les mines de plata tenien la creença que corria per dins les galeries un follet 
(Kobalt o Kobold) que es dedicava a prendre'ls la plata i a deixar-hi, per befa, un metall de color semblant, 
una mica rogenc. Quan trobaven aquest mineral —un material inútil fins que se'n van descobrir propietats 
terapèutiques— cridaven Kobalt!, enfadats, fent referència al gnom que s'havia rigut d'ells. Aquesta 
denominació es va estendre a altres zones, de tal manera que, per exemple, a la vall de Gistau, prop de 
Benasc, on hi ha unes mines de cobalt, se l'anomena també koból. 

 

Font: http://www.cal.cat/wp-content/uploads/2015/02/Etimologies-interessants-per-explicar.pdf 

I si parlem català?  
D'uns anys ençà, David Vila i Ros  

imparteix  una 
conferència, titulada 
«L'aventura del 
català», que té 
l ' o b j e c t i u  d e 
despertar l'interès 
dels assistents 
envers les llengües i, 
així, esperonar-los a 

utilitzar amb més normalitat la 
pròpia del país, el català.  
 

I d'aquesta conferencia, n'ha sortit el 
llibre I si parlem català?, publicat per 
Tallers per la Llengua. Un breu assaig 
concís i fàcil de llegir, i de preu 
reduït,  que ens farà reflexionar 
sobre el nostre comportament 
sociolingüístic.  

Incerta glòria 
 

L’obra de l'escriptor i editor Joan Sales, publicada per primer cop el 
1956 i ampliada en les successives edicions posteriors 
fins a l'edició definitiva l'any 1971, és una novel·la que 
l’autor va escriure al llarg de més de vint anys.    
 

Ara, Incerta glòria té també la versió cinematogràfica. 
Amb el mateix títol que la novel·la, el film, dirigit per 
Agustí Villaronga i produït per Isona Passola, ha 
arribat en català als nostres cinemes. 

 

De l’obra, se n’ha dit que és la 
gran novel·la sobre la guerra 
civil i una de les millors 
novel·les sobre l'experiència de 
viure una guerra; de la 
pel·lícula, que és un film potent 
que funciona amb admirable fluïdesa i timing que aconsegueix anar 
a l’essencial i dibuixar un retaule impactant, després d’un treball de 
guió tit{nic de síntesi a partir d’una obra que supera, en segons 
quina edició, les vuit-centes o nou-centes pàgines. 
 
 

http://www.dadescat.info/
http://www.dadescat.info/
http://www.nuvol.com/ebooks/


  Jocs de llenguaJocs de llengua  

  

Recordau que, com a treballadors del Consell de Mallorca, teniu a la vostra disposició el Servei de 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 corregir els texts escrits que Normalització Lingüística per resoldre els dubtes lingüístics que tingueu i per corregir els texts escrits que 

origineu en la feina diària (origineu en la feina diària (assessoramentling@conselldemallorca.netassessoramentling@conselldemallorca.net). També us podeu assessorar sobre els vostres drets ). També us podeu assessorar sobre els vostres drets 

lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu electrònic (lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu electrònic (nlinguistica@conselldemallorca.netnlinguistica@conselldemallorca.net).). 

  
  
  
  
  

abrilabril––juliol 2017juliol 2017  
  
    

  
Trobau els paranys lingüístics que hi ha en aquesta fotografiaTrobau els paranys lingüístics que hi ha en aquesta fotografia. .   

 

Paranys lingüístics 

mailto:mailto:nlinguistica@conselldemallorca.net

