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La col·lecció «Llocs i Mots», elaborada per la Secció de Dinamització, s’ha ampliat amb 
més de 250 termes nous 
 

La Secció de Dinamització del Servei de Normalització 
Lingüística continua amb l’edició de làmines noves de la 
col·lecció «Llocs i Mots», material nascut en el marc del Pla 
d'Actuacions per al Foment i la Millora de l'Ús de la Llengua 
Catalana a la Residència Mixta de Pensionistes La Bonanova,  
amb la finalitat d’augmentar la competència lingüística dels 
treballadors. 
 

En el darrer trimestre s’ha duit a terme la impressió de quatre 
làmines: «La sala d’actes», «La biblioteca»,   «El vestidor i el vestuari» i «La farmàcia», la versió 
digital de les quals podeu consultar, juntament amb la resta de làmines que formen la col·lecció, 
al web del Consell de Mallorca —lloc en què es publica el material per a tot el personal del 
Consell i per al públic en general— o directament a la intranet (Imascat), si sou treballadors de 
l’IMAS.   

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Des d'aquestes pàgines volem agrair la participació de la Secció de Biblioteques del Consell i de la 
farmacèutica de La Bonanova en la selecció dels termes que formen part de les làmines «La 
biblioteca» i «La farmàcia», respectivament. 

 

Softcatalà ha presentat una guia col·laborativa d'aparells en català 
 

Softcatalà —associació sense afany de lucre que treballa per a la difusió de la llengua catalana en 
el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies— ha elaborat una guia 

completa que recull 180 aparells electrònics (mòbils, tauletes tàctils, lectors de 
llibres electrònics...), dels quals 148 es poden configurar en català i 99 tenen 
correcció ortogràfica en aquesta llengua.  
La guia d'aparells és col·laborativa. Tothom que ho desitgi pot aportar informació 
de qualsevol aparell o corregir informació incorrecta, des del mateix web de 
l’associació. 
 

http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=7825&id_son=7834&id_grandson=9603#12812
http://www.softcatala.org/wiki/Aparells


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

ExpressarExpressar--se en una llengua amb més parlants que la nostra no és sinònim se en una llengua amb més parlants que la nostra no és sinònim 
de tenir més oients. És més important la gent que vertaderament ens de tenir més oients. És més important la gent que vertaderament ens 
escolta que la gent que ens podría entendre.escolta que la gent que ens podría entendre.  
  

No s’ha de confondre l’audència real amb la potencial!No s’ha de confondre l’audència real amb la potencial!  

Apunts Apunts   

 
 
 
 
 

El Diccionari de sociolingüística defineix el 
secessionisme lingüístic com una ideologia 
lingüística que propugna la separació estructural 
d’una o més varietats geogràfiques d’una llengua 
determinada. Dit en altres paraules, l’objectiu del 
secessionisme lingüístic és separar una varietat 
geogràfica d’una llengua del tronc comú.  
 

En la mateixa entrada en què es defineix el terme 
secessionisme lingüístic s’explica que quan aquest 
tipus de contraplanificació lingüística apareix en el 
marc d’un conflicte lingüístic —pugna entre dues 
comunitats lingüístiques per ocupar àmbits d’ús—, 
aquesta ideologia actua com un instrument per 
esmicolar la comunitat lingüística que usa la llengua 
minoritzada i incorporar-la més fàcilment a l’ús de la 
llengua dominant. 
 

Els actors dels secessionisme lingüístic —amb un 
discurs d’exaltació simbòlica de la llengua o en nom 
de l’afecte, el respecte o la protecció a la cosa local i 
a les varietats dialectals, etc.— construeixen un 
discurs antisociolingüístic que se centra en el combat  

El secessionisme lingüístic 
 

  

contra la unitat de la llengua i produeix 
efectes diversos: disminució de l’ús 
social de la llengua minoritzada i 
alentiment de la seva normalització, 
afavoriment de la supremacia de la 
llengua dominant, acceleració de la 
substitució lingüística...  
 

La normalització d'una llengua 
consisteix, però, en la implantació en la 
vida pública de la varietat codificada i 
estandarditzada que s'ha elaborat 
precisament per a aquestes funcions. 
Una altra cosa és que aquesta llengua 
unificada s'enriqueixi amb aportacions 
de totes les varietats geogràfiques. 
 

La negació de la unitat del català és un 
exemple d’aquesta ideologia. Però, la 
unitat de la llengua catalana, amb 
independència del nom que se li doni en 
cada territori concret, és un fet 
universalment reconegut per la 
romanística i la filologia mundials.  

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

 

Concordança entre un adjectiu i dos o més noms del mateix gènere  
Quan un adjectiu afecta dos o més noms en singular i amb el mateix gènere, l’adjectiu ha d’anar 
en plural i en el mateix gènere que els noms: la llengua i la cultura xinenes; el jersei i l’abric 
vermells. 
 

Concordança entre un adjectiu i dos o més noms de gènere diferent 
Quan un adjectiu complementa dos o més noms que tenen gènere diferent, l'adjectiu s'escriu en 
masculí i en plural: conferències i debats excel·lents; un sobre i una bossa reciclats; un home i una 
dona feliços. 
 

Si es vol evitar el contacte entre un nom femení i un adjectiu masculí, es pot repetir l'adjectiu o 
bé invertir l'ordre dels noms per tal que el masculí aparegui immediatament abans de l'adjectiu: 
un sobre reciclat i una bossa reciclada; una dona i un home feliços.  
  

Quan l’adjectiu va davant de noms coordinats, la concordança de gènere i nombre només es fa 
amb el primer nom: Actuava amb màxima imparcialitat i tacte; Actuava amb màxim tacte i 
imparcialitat. 



En xarxaEn xarxa    

El camí de les paraulesEl camí de les paraules  

Propostes Propostes   

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187/Presentacio/ 
 

Quina és la forma preferent: llibre electrònic, llibre digital, lector de llibres 
electrònics, lector de llibres digitals o e-book? Com es pronuncia la paraula 
Ebola? Si voleu tenir una resposta a aquestes preguntes us recomanam el 
Diccionari de criteris terminològics, que ofereix als interessats les eines 
adequades per poder decidir autònomament quina solució pot ser la més 
convenient davant un dubte terminològic complex. 

http://www.ub.edu/retrucs/ 
Si el que desitjau és tenir a l’abast un conjunt variat d’eines i de trucs 
que poden ser-vos útils per facilitar l’edició, la redacció, la traducció i 
la verificació ortogràfica de documents i texts, aleshores visitau 
Retrucs, un blog elaborat per la unitat d’Assessorament Lingüístic i 
Terminologia dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.   

L’explicació de la procedència d’una paraula o d’una expressió 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 cotxe. 

El periodista musical Jordi Bianciotto ens ofereix una selecció de cançons de tots els temps i de 
tots els gèneres, comentades amb tot luxe de detalls i d’anècdotes sorprenents i 
acompanyades de declaracions inèdites dels mateixos artistes. 
501 cançons catalanes que has d'escoltar abans de morir és un llibre per saber-ho tot de 
les cançons més emblemàtiques i dels músics de capçalera; per conèixer com es van 
gestar les melodies i les lletres que han marcat les nostres vides; per descobrir les 
noves veus del panorama musical català... En definitiva, és una creació que ens 
permetrà recórrer de la mà de la música la història del nostre paisatge emocional.  

L’agost de 2013 naixia a Facebook Rescatem paraules de l’oblit, un grup en el qual 
tothom podia participar. A dia d’avui, el grup, que segueix actiu, té gairebé 3.700 
usuaris, milers de paraules i, sota el braç, un llibre, Paraules en xarxa, sorgit de les 
aportacions d’usuaris de les xarxes socials. Juli Jordà, membre del grup i autor de 
l’obra, va tenir la idea de fer-ne un recull imprès —l’edició del qual es va dur a terme 
mitjançant el micromecenatge— i donar-lo a conèixer. 
 

Paraules en xarxa és un llibre ple de curiositats, dites, receptes de cuina, cançons, records, olors, 
saviesa popular… i, sobretot, de les paraules que la gent s’estima; un llibre que neix dels parlants 
de la nostra llengua.  

Cotxe 
Hi ha moltes paraules que prenen el nom de ciutats, de zones geogràfiques o de països. Així, 
podem beure un xerès (nom d'una ciutat andalusa), abrigar-nos amb un jersei (nom d'una illa 
atlàntica) o canviar una bugia (nom d'una ciutat algeriana). El cotxe, un aparell ben comú del 
nostre temps, també té nom geogràfic. Sembla que, a partir del segle XVI, es coneixen uns 
carruatges de cavalls fets a Cotx (Kósice, una ciutat d'Eslovàquia). Duien una placa amb el nom 
de la ciutat que els fabricava i la gent els va anomenar amb aquesta designació. Fins i tot l'anglès 
ha incorporat aquest mot i anomena coach i no car les carrosses. En català el mot cotxe ha passat 
a designar amb el temps un transport motoritzat.   

 

Font: Sense por de perdre els orígens <http://www.cal.cat/Backend/Upload/Company/Didactic/RVy49KR1aj11mi5x+XPo6Conatus3ZI8Y1h5mMjE+LU=.pdf> 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187/Presentacio/
http://www.ub.edu/retrucs/
https://www.facebook.com/groups/372678222859868/?fref=ts
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/01/quadern/1412180620_397395.html


Jocs de llenguaJocs de llengua  

    
  

genergener--març 2015 març 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)sobre els vostres drets lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581)   o bé per correu o bé per correu 

electrònicelectrònic  ((nlinguistica@conselldemallorca.net).nlinguistica@conselldemallorca.net). 

Completau les paraules a partir de les definicions que us donam.  

   

Definicions: 
   

1. Darrera lletra de l’alfabet. 
2. Símbol químic del zinc.  
3. Recinte espaiós on s’exposen animals 

a la vista del públic. 
4. M o v i m e n t  d ’ a p r o x i m a c i ó  o 

allunyament aparent d’un objecte 
filmat. 

5. Persona d’aire absent, sense voluntat, 
encantada.  

6. Dirigible, rígid i ràpid, de forma oval i 
amb una cabina. 

7. Metall de transició, pulverulent, 
negrós (símbol, Zr).  

8. Temple en forma de torre escalonada 
i piramidal, erigit pels sumeris.  

9. Persona que practica la zincografia.  
10. Natural de Zanzíbar. 

   
   
   
   
   
   
   

111. . . ---------      
2. 2. 2. ZZZ   ---------   

3. 3. 3. ZZZ   ---------   ---------   
4. 4. 4. ZZZ   ---------   ---------   ---------      

5. 5. 5. ZZZ   ---------   ---------   ---------   ---------      
6. 6. 6. ZZZ   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------      

7. 7. 7. ZZZ   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------      
8. 8. 8. Z Z Z ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   

9. 9. 9. ZZZ   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   
10. 10. 10. ZZZ   ---------      ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   

mailto:nlinguistica@conselldemallorca.net

