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Miquel Ensenyat, pel vicepresident segon i 
conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència, Jesús J. Jurado, i per la directora 
insular de Política Lingüística, Aina Sastre—, hi 
varen ser presents representants institucionals, 

a s s o c i a c i o n s 
culturals, editors i 
escriptors que fan 
feina per la difusió de 
les lletres catalanes. 
Els assistents varen 
gaudir de la lectura 

de fragments de les obres premiades, a càrrec de 
Blanca Ballester, Miquel Reynés, Pilar Tous i Toni 
Pol —integrants de clubs de lectura de la Xarxa de 
Biblioteques del Consell—, acompanyada per la 
música del grup Le Carromato. 
 

A part de la quantitat assignada a cadascun dels 
premis, el Departament de Participació Ciutadana i 
Presidència destinar{ 10.000 € a l’edició i la 
promoció de cada una de les obres premiades i 
dels seus autors.  
 

El Premi Mallorca d’Assaig, convocat enguany per 
primera vegada, es declarà desert.  

Torna El pic, un apunt sobre paraules 

 
 

El Servei de Normalització Lingüística recupera un 
espai radiofònic que va néixer ara fa una dècada a 
Ona Mallorca.  
 

Aquesta nova edició és fruit d’una col·laboració entre 
la Direcció Insular de Política Lingüística i la ràdio 
autonòmica de les Illes Balears, IB3 R{dio. L’espai té 
un format diferent de l’anterior, perquè s’obre a la 
resta d’illes, i comença a col·laborar amb els tècnics 
d’assessorament lingüístic dels consells i dels 
ajuntaments de la Comunitat. Guanya així en 
pluralitat de visions i d’accents, per poder continuar 
oferint pinzellades lingüístiques que enllacin paraules 
amb experiències, vivències, usos, curiositats, 
projectes i actualitat. 
 

Carme Planells, tècnica de la Secció d’Assessorament 
Lingüístic, és la conductora de l’espai, i dona veu als 
tècnics dels consells d’Eivissa, de Menorca i de 
Formentera, i també als assessors lingüístics dels 
municipis. 
 

Podeu escoltar el programa el primer dimarts de 
cada mes a les 11.40 h a IB3 Ràdio. 

Guia d’estil de llenguatge no sexista per a una 
comunicació igualitària i inclusiva 
 
 
 

Recentment, el Consell de Mallorca ha reeditat la 
Guia d’estil de llenguatge no sexista i ha duit a 
terme jornades de formació en comunicació 
igualitària. 
 
 

Aquest manual, que és una actualització i 
ampliació d’una primera guia 
que es va editar l’any 2010, 
pretén ser una eina de treball 
útil que permeti al personal 
del Consell revisar i redactar 
els documents administratius 
amb llenguatge igualitari, amb la finalitat de 
regular i fomentar un ús del llenguatge que 
desterri la invisibilització de les dones.  

 
 

La guia també dedica un apartat a la feminització 
dels noms de professions que inclou una relació 
dels llocs de treball de la institució i un recull de 
normativa sobre llenguatge no sexista en les 
administracions. 

Pere Joan Martorell i Josep Lluís Roig, guanyadors 
dels Premis Mallorca de Creació Literària 2017  
 

La veu del silenci, de Pere Joan Martorell, que per 
voluntat expressa de l’autor es publicar{ amb el títol 
La memòria de l’oracle, és l’obra guanyadora del 
Premi Mallorca 2017 de Creació Literària de 
Narrativa, dotat amb 25.000 €. 
 

El jurat, presidit per Maria Antònia Oliver, valorà que 
es tracta d’una obra amb una trama molt barroca, 
complexa i laberíntica, amb un bon fil conductor; un 
vertader exercici de llengua i d’introspecció 
psicològica que recrea una atmosfera inquietant i 
que té un component al·legòric molt suggeridor. 
 

El Premi Mallorca de Poesia est{ dotat amb 15.00o €. 
El jurat, presidit per Lucia Pietrelli, declarà 
guanyadora l’obra La llum del curtcircuit, de Josep 
Lluís Roig, valorada com una obra incòmoda, i alhora 
amb gràcia, amb un ritme trepidant i unes imatges 
expressives plenes d’una força que impacta i que no 
deixa indiferent.  
 

El lliurament dels dos guardons va tenir lloc dilluns, 
18 de desembre, a la Sala de Plens del Consell de 
Mallorca. A l’acte —presidit pel president del Consell, 



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. 

«Mai no dic res sobre la llengua que els altres parlen. Els altres que parlin el que vulguin, mentre a mi em «Mai no dic res sobre la llengua que els altres parlen. Els altres que parlin el que vulguin, mentre a mi em 

respectin la meva llengua. Ni tan sols els animo que parlin català, senzillament predico amb l’exemple: respectin la meva llengua. Ni tan sols els animo que parlin català, senzillament predico amb l’exemple: 

deixo que siguin els fets que parlin per mi.»                                                                  deixo que siguin els fets que parlin per mi.»                                                                    
Hexàleg de Lluís Gon Saga (adaptació)Hexàleg de Lluís Gon Saga (adaptació)  

Ajuntaments dinàmicsAjuntaments dinàmics 

Consultau 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.  
Enllaç: http://www.conselldemallorca.net/?id_section=17237&id_parent=10618&id_class=1852&id_lang=0  

 

Infrastructura o infraestructura?  Autoscola o autoescola?  
 

Formes com autoescola, infraestructura, poliesportiu i contraespionatge s'han derivat de les paraules 
catalanes escola, estructura, esportiu i espionatge afegint-hi al davant un prefix. Aquests mots s'escriuen 
junts i sense guionet, i no perden la e– inicial de les paraules originàries. 

Altres mots formats a partir d'aquest procés de derivació són: arterioesclerosi, bioespeleologia, 
cardioespasme, corticoesteriode, exoesquelet, feldespat, geoestacionari, supraestructura, teleespectador, 
termoestable, etc.  

Aquest criteri també afecta els mots prefixats amb un manlleu adaptat que ha passat a formar part de la 
llengua i, per tant, ja és una paraula catalana. És el cas del mot anglès stop, que en català s'ha adaptat amb 
e– inicial, estop, i forma el derivat autoestop. 

Mots compostos com ara arterioesclerosi, cardioespasme, electroestàtic, endoesquelet, exoesquelet, 
geoestacionari i termoestable s'havien escrit sense e– fins a l'aparició de l'Ortografia catalana de l'IEC de 
l'any 2016.  

 
 

 
 

Trenquem tòpics 
 

«Quan algú et parla en castellà és de bona educació respondre-li en castellà»  
 

Aquest prejudici lingüístic té l’origen a la Revolució Francesa, època en què mentre s’atribuïen qualitats 
positives al francès (era la llengua de la Il·lustració, del progrés, de la ciència...), a les altres llengües que es 
parlaven a França (bretó, cors, alemany, occit{, catal{, basc…) se’ls atribuïen qualitats negatives (eren, 
paral·lelament, les llengües del passat, del feudalisme, de la superstició, etc.). En aquest context de forta 
connotació lingüística, parlar francès passava a ser cosa de persones ben educades.  
 

El model lingüístic de l’Estat espanyol es va anar construint com una còpia del francès. A l’Espanya 
pretesament liberal s’impos{ el jacobinisme lingüístic —de caràcter centralitzador—, de manera que feia 
de bona educació parlar en castellà, especialment si hom parlava amb algú que utilitzava aquesta llengua.  
 

Ara bé, aquesta pauta de comportament lingüístic es basa en consideracions de caire estrictament polític, i 
no de caire lingüístic, ja que l’abandonament de la llengua pròpia es fa, en moltes ocasions, sense que 
l'interlocutor hagi fet cap referència explícita a problemes en la comprensió de la llengua catalana. Així 
doncs, el canvi d’idioma no prové d’una necessitat de comunicació. La persona amb qui parlam est{ tan 
capacitada com nosaltres per expressar amb claredat allò que vol o allò que no vol. No suposem, aleshores, 
que no ens entén, que no li agrada com li parlam, que se sent incòmoda, etc. A més a més, si donam per 
suposat que qualsevol persona que ens pali en castellà no comprèn el català, aquesta pot sentir que la 
menyspream. 
 

Per desmuntar aquest prejudici convé que donem una oportunitat a la realitat de manifestar-se d’una altra 
manera, i comprovar que la conversa bilingüe és una manera de facilitar la pràctica del català i de contribuir 
a no a eclipsar la llengua pròpia.  

Font: Trenta prejudicis lingüístics, de Bernat Joan i Marí.pdf (adaptació) 

http://www.conselldemallorca.net/?id_section=17237&id_parent=10618&id_class=1852
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2759387


En xarxaEn xarxa    

  El camí de les paraulesEl camí de les paraules  

Propostes Propostes   
 

Més d'un centenar de monedes del món, en el nou 
diccionari en línia 
  

El diccionari en línia Monedes del món recull un 
centenar de termes 
d’unitats monet{ries i 
també de monedes 
fraccionàries del món: la 
majoria de monedes 

d’Europa, força monedes d’Amèrica i, en menor 
mesura, monedes d’Àsia, Àfrica i Oceania. Cada 
entrada conté les denominacions catalanes, els 
equivalents en castellà, francès i anglès, el codi 
internacional, la definició i, en alguns casos, notes. 
El codi internacional és un codi de tres lletres que 
identifica unívocament totes les monedes del món i 
que estableix l’Organització Internacional per a 
l’Estandardització, coneguda per la sigla en anglès 
ISO. 
 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Monedes del món [en línia]. 
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017 (Diccionaris 
en Línia) 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/243/> 

http://www.elnacional.cat/lallanca/ca/tag/test 
 

Com anau de català? Comprovau-ho! 
 

Posau a prova els vostres coneixements de català i, alhora, millorau la vostra 
qualitat lingüística amb els tests de llengua que us ofereix La llança, el 
suplement d’oci i cultura del diari digital elnacional.cat. 
 

Cada test —que us permetrà repassar i posar-vos al dia de qüestions 
ortogràfiques, gramaticals i lexicogràfiques— consta d’un total de deu 

preguntes, agrupades sota un títol suggeridor. Cada pregunta té una única resposta correcta. 
 

 http://www.gentcomtu.com/ 
 

A GentComTu! és molt fàcil conèixer gent amb qui tenir afinitat, fer amics o 
trobar parella, en català. Podeu cercar perfils compatibles segons diferents 
criteris, intercanviar missatges, fer un xat en línia o participar en qualsevol de les 
moltes activitats que s'organitzen setmanalment.  
Hi ha molts de camins, fàcils, divertits i gratuïts, per conèixer gent. Feis amics i 
trobau parella en català! 

 

Us detallam a continuació la procedència del mot parxís. 
 

Parxís 
 

El mot parxís prové de l’anglès parcheesi, i aquest, de pachisi, d’origen s{nscrit. El significat d’aquest mot 
és ‘vint-i-cinc’, perquè era la puntuació m{xima que s’aconseguia antigament en aquest joc.  

 

Els orígens del parxís es troben a l'Índia, on els seus habitants es divertien des del s. XVI amb aquest joc. El 
tauler del joc respecta la forma de l’original, que representava el jardí de l’emperador mongol Akbar I el 
Gran, el tron del qual ocupava la casella central. Encara avui es poden contemplar als palaus d'Agra i 
Allahabad taulers gegantins on el sobirà disputava partides del joc utilitzant com a fitxes setze concubines 
del seu harem. 

Versió millorada del Diccionari de dubtes del català 
oral (DDCOR) 
 

La Xarxa Vives d'Universitats disposa d’una versió 
millorada del Diccionari de dubtes del català oral 
(http://www.llengua.info/ddcor/) que va estar 
allotjat al web del Grup 62 entre el 2009 i el 2013. 
 

El DDCOR és una eina de 
consulta dels diferents 
accents de l’est{ndard 
oral de la llengua catalana, 
que ofereix les indicacions 
de pronúncia generals i 
específiques de cadascun 
d’aquests accents (alguerès, central, mallorquí, 
nord-occidental, rossellonès i valencià) i també un 
conjunt de fitxers d’{udio que n’exemplifiquen la 
realització. 

 

Els materials es presenten d’una manera intuïtiva i 
accessible per a un usuari amb uns coneixements 
lingüístics bàsics. 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/243/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/243/Fitxes/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/243/
http://www.elnacional.cat/lallanca/ca/tag/test
http://www.elnacional.cat/lallanca/ca/tag/test
http://www.vives.org/
http://www.llengua.info/ddcor/


  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).). 
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  Mots encreuatsMots encreuats  

1. Tenir-ne un de bo ajuda a no haver de 

recórrer a un terrible clixé. 

6. El de la ciutat de Sopa de Cabra. 

10. La lepra perd la pell. 

13. Té cura dels animals de la masia. 

15. Mantinc a la superfície. 

17. Seguides d'esquitllentes. 

18. Dona brillantor. 

20. Veïnes d'Andratx. 

21. Aportar beneficis malgrat la fatiga. 

23. Faig una petita esmena. 

25. Dirigeixo. 

26. Una cara bonica. 

28. Torna la lira. 

29. Posposa la idea de comprar-se un 

garatge. 

31. Se'ls necessita per fer el ple. 

33. Una de Talamanca. 

34. El nucli de Maials. 

35. A punt de solfa. 

37. El setrill de l'oli. 

39. A l'est de l'Edèn. 

40. Creu que si alguna cosa pot anar 

malament, anirà malament. 

42. Successives a successió. 

43. Abaixa el cap. 

45. Principis llibertaris. 

46. Rosades. 

48. Ens acompanya quan ens deixen. 

49. Rialler. 

52. Acabes amb tots els maldecaps. 

53. Posin arreus. 

55. Apunto els punts que faig quan jugo a 

bàsquet. 

57. Sense ella, la cabra no surt gaire a 

compte. 

58. Podar el bonsai és una manera de fer 

país. 

60. Fa diners. 

62. Fàcil de trobar al ventre de la balena. 

63. Fet malbé el tall de l'eina. 

65. Lamenti. 

66. Deixat de banda. 

68. Es troben a la majoria de platges 

franceses. 

70. Al centre de les galàxies. 

1. Composició musical. 

2. Emparedat alimentari. 

3. Xut acrobàtic. 

4. Són presents als inicis de 

l'impressionisme. 

5. Calent, calent. 

6. Traguejarà. 

7. Les riqueses de Xènius. 

8. Si l'aconseguim, estarem a un sol pas de 

tenir un país. 

9. L'estació de França. 

10. Temps incalculable. 

11. Tenalli. 

12. Anares per terra. 

14. Polida. 

16. Donar guerra. 

19. Segueix la tradició a mitges. 

22. Ha establert una norma. 

24. Navegui proa al vent. 

25. Colla de criatures terriblement animada. 

27. En alguns llocs, fa misto. 

30. Grup de primats antropoides que no 

hem de confondre amb els habitants de 

Qatar. 

32. És habitual veure'l a les platges verges 

de les Balears. 

36. Escruto, observo. 

38. Monedes europees avortades. 

40. Protegeixo les cobertes d'un llibre. 

41. Ciutat italiana monocromàtica. 

44. Vinclem. 

47. Porto la contrària. 

50. No són exactament cínics, però són 

bastant injustos. 

51. Trencà el pomer. 

54. Són bastant burgesos. 

56. Semblants. 

57. Cantant greu. 

59. Fan malabars i ens deixen amb la boca 

oberta. 

61. Una senyora escurçada. 

62. El català que es va mantenir neutral fins 

a principis del segle XX. 

64. El mig del Santboià. 

67. Habitual en el gènere. 

69. L'all la repeteix. 

Horitzontals Verticals 

Solucions 

Font: «El passatemps de l’Ara» Font: «El passatemps de l’Ara»   

<http://participacio.ara.cat/passatemps/motsencreuats/><http://participacio.ara.cat/passatemps/motsencreuats/>  

mailto:mailto:nlinguistica@conselldemallorca.net

