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2015: efemèrides lingüístiques 

Enguany farà trenta anys el centre de terminologia de la llengua catalana Termcat, la 
missió del qual és el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana en 
els sectors especialitzats i en la societat en general, mitjançant la creació contínua 
d’eines i recursos innovadors i de qualitat. 

A més, farà deu anys que la Fundació PuntCat 
va crear el «.cat», domini web propi per a la 
comunitat lingüística i cultural catalana.  

Així mateix, es compliran trenta-cinc anys de la 
publicació del primer volum del Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana, la gran obra de 
caràcter crític, etimològic, històric i comparatiu, 
composta per nou volums, de Joan Coromines. 
Precisament enguany també farà cent deu anys que 
va néixer aquest filòleg català de gran prestigi 
internacional.  

També 
cal 
destacar 
que 
enguany 
el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, 
que promou Òmnium Cultural, ha 
recaigut en el gran dialectòleg 
Joan Veny i Clar (Campos, 1942),  
autor de llibres com Estudis de 
geolingüística catalana i Els parlars 
catalans, i codirector de l'Atles 
Lingüístic del Domini Català. El 
guardó es lliurarà al Palau de la 
Música (Barcelona), el 8 de juny. 

Malauradament, farà un any de la mort d’Antoni Maria Badia i 
Margarit, filòleg i lingüista que va desenvolupar una 
tasca fonamental en la investigació de la llengua 
catalana, sobretot en el camp de la lingüística 
històrica. Especialista en geografia lingüística, es 
dedicà també a la dialectologia, la sociolingüística i 
l’onomàstica. A més de participar activament en la 
fase inicial de l’elaboració de l’Atles lingüístic del 
domini català, és autor d’obres tan destacades com la Gramàtica 
històrica catalana, la Gramàtica catalana i la Gramàtica de la llengua 
catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica i diastràtica. 

També farà cinc anys 
de la mort del gramàtic 
Joan Solà, un referent 
en el món acadèmic i 
en el panorama 
intel·lectual català. 
Autor d'una quarantena de llibres 
sobre sintaxi, història de la 
llengua, lèxic, puntuació, 
tipografia, bibliografia i altres 
matèries de lingüística i 
sociolingüística, va ser també 
director de la Gramàtica del català 
contemporani, a més de dur a 
terme, paral·lelament, una 
extensa tasca divulgativa als 
mitjans de comunicació. 

I a més, amb motiu del setè centenari de la 
mort de Ramon Llull (Mallorca 1232-1315) les 
nostres principals institucions han previst 
que, entre el mes de novembre de 2015 i el 
mes de novembre de 2016, es duguin a 
terme conferències, exposicions, concerts i 
projectes editorials, acadèmics i educatius 

per divulgar la vida i l’obra, en tots els seus vessants, del creador de 
la prosa literària en llengua catalana i un dels màxims exponents de 
la cultura i el pensament a Europa.  



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

Apunts Apunts   

 
La comunitat lingüística 

 
 

La Declaració Universal dels Drets Lingüístics (article 1.1 del Títol preliminar) defineix comunitat 
lingüística com a «societat humana que, assentada històricament en un espai territorial determinat, 
reconegut o no, s'autoidentifica com a poble i ha desenvolupat una llengua comuna com a mitjà de 
comunicació natural i de cohesió cultural entre els seus membres».  
 

Com que el fet de conèixer una llengua no implica que s’usi, perquè el grup humà que comparteix una 
llengua estigui cohesionat, és imprescindible que els seus membres s’interrelacionin lingüísticament, és 
a dir, cal que s’intercomuniquin usant la llengua que els identifica.  
 

A més, determinades actituds compartides en referència a l’ús i valoració de la llengua també 
contribueixen a cohesionar la comunitat lingüística (o al contrari). Així doncs, la lleialtat lingüística 
activa i conscient que tenguin els seus membres per continuar fent ús de la llengua pròpia (també 
davant les interferències que s’hi poden produir per influència d’altres llengües) afavoreix la cohesió i la 
supervivència d’aquesta comunitat.  
 

Així mateix, un altre factor determinant per a la cohesió de la comunitat lingüística és que els integrants 
del grup comparteixin elements simbòlics. Així doncs, l’acceptació d’una normativa per a la llengua, la 
identificació amb un registre estàndard o l’adopció d’un nom específic global són instruments de 
cohesió interna, dotats d’un alt valor simbòlic i aglutinant, que contribueixen, alhora, a diferenciar la 
llengua de la comunitat de llengües veïnes o afins. 
 

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. 

Plural i derivats de mots amb accents diacrític 
 

Per què déus (plural de déu) duu accent, però en canvi mans (plural de mà) no en duu? Què hem 
d’escriure adeu o adéu? 
 

Abans de respondre les preguntes anteriors, convé recordar que el diacrític és un accent gràfic usat per 
diferenciar mots que tenen la mateixa forma gràfica (i a vegades la mateixa pronúncia), però significats 
diferents (ma mare; dóna’m la mà).  
 

Tanmateix, no ens centrarem a reproduir la llista de paraules que en duen, sinó que, a continuació, 
indicarem com s’han d’escriure el plural i els derivats d’aquests mots:  
 

quan les formes del plural d’un mot amb accent diacrític no es poden confondre, perden aquest 
accent: mà (part del cos) duu accent diacrític, perquè es pot confondre amb ma (possesiu: la meva); 
mans (el plural de mà), en cavi, no duu accent diacrític, perquè aquest mot no es pot confondre amb 
cap altre que s’escrigui igual; 

 

 en el cas dels derivats, es manté l’accent diacrític del molt primitiu: rodamón, adéu, redéu, 
contrapèl, entresòl, subsòl, besnét... Però si el plural del diacrític va sense accent, com vèiem abans amb 
el mot mans, el plural del derivat tampoc no n’ha de dur. Per tant, passamans (que prové de mà, que fa 
el plural mans) no duu aquest tipus d’accent. 

Les múltiples llengües poden conviure sense ferLes múltiples llengües poden conviure sense fer--se nosa. És clar que no sempre podreu viure parlant se nosa. És clar que no sempre podreu viure parlant 

una única llengua i que n’haureu de menester d’altres. Però no n’arraconeu cap, ja que totes són una una única llengua i que n’haureu de menester d’altres. Però no n’arraconeu cap, ja que totes són una 

font de coneixement. Com més llengües sabeu, més sabeu del món!font de coneixement. Com més llengües sabeu, més sabeu del món!  
  

[Adaptació del decàleg «Sigues lingüísticament sostenible» del GELA]                      [Adaptació del decàleg «Sigues lingüísticament sostenible» del GELA]                        

http://www.linguistic-declaration.org/versions/catala.pdf
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El camí de les paraulesEl camí de les paraules  

Propostes Propostes   

Us interessen les llengües del món? 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/130/ 
 

El Diccionari de llengües del món és un recull obert d’informació sobre 
1.264 llengües. Hi trobareu el nom de les llengües, dades sobre la 
filiació lingüística, el lloc on es parlen, la seva situació sociolingüística, 
alguns aspectes històrics, etc. No ho dubteu: consultau-lo! 

http://wordmap.co/ 

A partir de les dades de l'enciclopèdia oberta Wikipedia i del servei de 
traducció en línia de Google, Word Map proposa als internautes d'escriure 
una paraula en la llengua que vulguin i descobrir com es diu en desenes 
d'idiomes de tot el món.  
Es tracta d’un experiment, segons els autors, que «vol posar en context la 
relació entre llengües i espai geogràfic». Una provatura ben interessant!  

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 l’expressió fer campana. 
 

Fer campana 
 

Segons Joan Amades, destacat folklorista català i autor del Costumari català, fer campana, —expressió 
que signica 'deixar d’assistir a una classe, a l’escola', prové de l’època en què els infants estudiaven a les 
rectories. Aleshores, els estudiants, a més a més de ser alumnes, feien d’escolans, és a dir, ajudaven el 
sacerdot a la missa. 
 

En aquell temps, quan un alumne no anava a classe, sense motiu justificat, a més d’una reprensió, rebia 
també un correctiu: havia de tocar la campana, fer de campaner, en les funcions religioses que s'havien 
de celebrar l'endemà o els dies següents, segons la importància que es volgués donar a la malifeta que 
havia comès. Aquesta feina, pròpia d’un adult i no d’un infant (les campanes eres grosses i pesants) era 
un veritable càstig.  

«El català no es morirà per falta de parlants, es morirà per falta de català», afirma Pau Vidal, autor d’El 
bilingüisme mata (Grup 62, 2015), una obra provocadora en què diagnostica que el 
bilingüisme no funciona i alerta de la «mala salut filològica» del català, de la 
contaminació lingüística que pateix i del «canvi idiomàtic». Alhora, Vidal és molt crític 
amb la creença que de llengua en pot parlar tothom, i també ho és amb les 
enquestes com a mètode d'aproximació a la realitat social. 
El bilingüisme mata és una lectura àgil i lleugera que vol despertar el lector i   fer-lo 
reflexionar. 

Espriu. Amb música ho escoltaries potser millor uneix poesia i música en un doble CD que conté un bon 
nombre de poemes d’Espriu musicats i cantants.  
Un disc per descobrir o recuperar cançons que mantenen la frescor inicial al cap dels 
anys i que no perden la batalla contra el temps, sinó que encara hi surten guanyant.  
El CD recopilatori, impregnat de qualitat i sensibilitat artística, mostra com Espriu, 
l’autoexigència d’Espriu, impregna tothom. Espriu, musicat de bell nou, convida a 
extreure de cadascú el millor que té. Una  iniciativa que us pot captivar. 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/130/
http://wordmap.co/
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=ajuda&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=el&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=sacerdot&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=la&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=missa&dicc_77=on
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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). 

Una definició Una definició ~  Una paraula Una paraula  
 

En el mínim de temps possible, endevinau quina paraula correspon a cada definició. La paraula 
ha de començar per la lletra que introdueix la frase que la defineix. 

A : part que subjecta una planta i que no es veu ~ 
 
B : l’usa el director d’una orquestra per dirigir~ 
 
C : bolic de fil debanat ~ 
 
D : ceguesa total o parcial per a certs colors ~ 
 
E : substància que proporciona un gust dolç ~  
 
F : moble on es repenja una partitura ~ 
 
G : bastó que usen els partors ~ 
 
H : casa, pis ~ 
 
I : el català n’és un ~ 
 
J : escriptura egípcia ~ 
 
K : fruita de color verd, de gust lleugerament àcid ~ 
 
L : un cop dins, és difícil de trobar-ne la sortida ~ 

M : serveix per tapar-se la cara al carnestoltes ~ 
 
N : d’una petitesa extraordinària dins la seva 

espècie ~ 
 
O : sentit amb què es perceben les olors ~ 
 
P : especialista en els mètodes i tècniques 

d’ensenyar i educar ~   
 
Q : mesura agrària ~ 
 
R : soca grossa i seca ~ 
 
S : poden ser bons o dolents i els tenim quan  

dormim ~ 
 
T : maó ~ 
 
U : crit prolongat i planyívol d’un llop ~ 
 
V : coratjós ~  
 
X : a l’oest americà manava molt i duia una 

estrella al pit ~ 
 
Z : un número molt rodó ~ 

mailto:nlinguistica@conselldemallorca.net

