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La Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística completa l’edició de la 
col·lecció «Llocs i Mots» amb noves làmines  
 

«El Servei de Manteniment» i «La cuina» són els títols de les làmines dissenyades recentment 

La nova edició, que s’ha duit a terme en el darrer trimestre, 
recull més de cent termes que formen part del camp lèxic de 
cada una de les àrees del tema de les il·lustracions, amb la 
finalitat que els destinataris del material puguin familiaritzar-se 
amb aquest lèxic i usar-lo més sovint i amb confiança.  Així 
mateix, tant les làmines publicades recentment, com la 
col·lecció en general, possibiliten la  divulgació d’un llenguatge 
que permet precisar les denominacions i emprar-les 
adequadament i, alhora, afavorir-ne l’ús. 

  
 

Com ja hem dit en altres ocasions, tot i que aquest material 
s’emmarca en el Pla d’Actuacions que la Secció de Dinamització 
duu a terme a La Bonanova per millorar-hi la presència de la 
llengua catalana, el personal de l’IMAS pot consultar-lo a la 
intranet (Imascat) o directament al web del Consell de 
Mallorca, lloc en què es publica la col·lecció per a tot el personal 
del Consell i per al públic en general.    

La Terminologia de les ciències de la salut i el Diccionari de física, disponibles en línia  

El TERMCAT ha publicat Terminologia de 
ciències de la salut, un diccionari en línia que 

aplega en un únic 
producte la terminologia 
de tretze diccionaris 
relacionats amb les 
ciències mèdiques i 
farmacològiques, elaborat 

amb la voluntat d’oferir de manera unificada la 
consulta de tot aquest material. Aquesta obra 
conté més de 12.700 termes.  
Les fitxes terminològiques inclouen la 
denominació en català; els equivalents en 
castellà, francès, anglès i alemany; les 
denominacions corresponents a la 
Terminologia Anatòmica i la definició.  En 
alguns casos, s’hi afegeixen notes amb 
informació complementària. 

Així mateix, el TERMCAT 
també ha editat el 
Diccionari de física, que 
aplega i defineix més de 
tres mil termes. Cada 
article del diccionari conté la informació 
següent: la denominació catalana 
considerada principal, amb la categoria 
lèxica; les denominacions catalanes 
sinònimes, si escau, també amb la categoria 
lèxica i amb la indicació del tipus de remissió 
(sinònims, sinònims complementaris o 
sigles); els equivalents en castellà, francés i 
anglès; símbols, si escau; l’àrea temàtica o 
les àrees temàtiques en què es classifica el 
terme; una definició, i, quan s’ha cregut 
convenient per ampliar la informació, una 
nota o més d'una. 

http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=7825&id_son=7834&id_grandson=9603#12812
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=10618&id_class=1852&id_section=7825&id_son=7834&id_grandson=9603#12812
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149/Fitxes/


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

  Apunts Apunts   

En alguns àmbits i en algunes situacions, la presència del català és En alguns àmbits i en algunes situacions, la presència del català és 
escassa o poc habitual. En aquests casos, el fet de parlar en català, escassa o poc habitual. En aquests casos, el fet de parlar en català, 
amb tota naturalitat, sense sentiment de culpabilitat, sense actitud de amb tota naturalitat, sense sentiment de culpabilitat, sense actitud de 
submissió, sense prejudicis, fa que els interlocutors ho interpretin submissió, sense prejudicis, fa que els interlocutors ho interpretin 
també d’una manera natural. també d’una manera natural.   
  

Adoptem unes actituds lingüístiques favorables a la utilització de la Adoptem unes actituds lingüístiques favorables a la utilització de la 
nostra llengua en les diferents activitats de la vida diària.nostra llengua en les diferents activitats de la vida diària.    

Els àmbits d’ús lingüístic es defineixen com el conjunt 
d’ocasions o de situacions en què una llengua és usada.  

En canvi les normes d’ús lingüístic són els tipus 
específics de normes socials que regulen el 
comportament lingüístic —l’ús lingüístic— dels 
parlants.  
Les normes d’ús són, doncs, pautes de conducta 
lingüística, que determinen l’idioma, la varietat i el 
registre que el parlant ha d’usar en un àmbit d’ús 
determinat i en un context comunicatiu concret. Les 
normes d’ús lingüístic no només guien l’acció dels 
individus, sinó que generen hàbits lingüístics, és a dir, 
fan que el parlant interioritzi les normes i les activi 
inconscientment. Així, per exemple, la majoria de 
catalanoparlants tenen l’hàbit lingüístic d’utilitzar el 
castellà quan interactuen amb no catalanoparlants. 
Aquest és un hàbit rutinitzat que s’acciona d’una 
manera inconscient, malgrat que objectivament no 
sigui necessari, si els interlocutors entenen el català. Els 
usos lingüístics congruents amb les normes formen el 
que s’anomena ús lingüístic convencional. 
 

Àmbits i normes d’ús lingüístic. Ús convencional i ús intencional 

Per contra, l'ús lingüístic que 
transgredeix deliberadament i 
conscientment aquesta estructura 
normativa es pot anomenar 
pròpiament ús lingüístic intencional.  
L'ús intencional és, doncs, l'únic 
recurs de canvi sociolingüístic que 
depèn exclusivament dels parlants; 
també és, però, important i decisiu, 
en el camí cap a la substitució o 
normalització d’una llengua 
minoritzada. 
 

Cal plantejar si un comportament 
lingüístic guiat per un hàbit lingüístic 
heretat respon realment a una tria 
lingüística o si, contràriament, 
l’autèntica llibertat de tria és la que 
s’exerceix després de valorar si 
l’hàbit lingüístic heretat és el que 
hom desitja, per a un mateix i per a la 
societat. 

Verbs que no són reflexius   
En ocasions, s’usen com si fossin reflexius verbs que realment no ho són. Les interferències 
amb el castellà fan que sentim, per exemple, se t’ha caigut una dent, en lloc de t’ha caigut una 
dent . Vegem-ho amb exemples :  

 

Així doncs, cal evitar aquestes incorreccions lingüístiques, per fer un ús genuí de la llengua.  

Verb Ús incorrecte Ús correcte 

Aprendre S’ho ha après tot de memòria. Ho ha après tot de memòria. 

Callar És millor que te callis. És millor que callis. 

Caure S’ha caigut del llit. Ha caigut del llit. 

Esperar Espera’t que arribin els altres. Espera que arribin els altres. 

Nòmer Se nom Josep. Nom Josep. 

Prendre S’han pres una llimonada. Han pres una llimonada. 

Trobar M’he trobat un bitllet de loteria. He trobat un bitllet de loteria. 



En xarxaEn xarxa    

  El camí de les paraulesEl camí de les paraules   

Propostes Propostes   

El lingüista David Paloma ha reunit més de cent cinquanta noms comuns que provenen 
d’un nom propi en l’obra Personatges convertits en paraules, el primer llibre d’epònims 
escrit en llengua catalana. 
El llibre es divideix en diferents entrades en què l’autor analitza els epònims que en 
formen part. Al seu torn, cada entrada s’estructura en tres apartats: el personatge, que 
inclou informació rellevant de la biografia del personatge que dóna nom al mot en 
questió; la paraula, apartat en què Paloma aprofita per explicar-nos els aspectes 
filològics més destacats de l’epònim i la curiositat, bloc dedicat a facilitar-nos dades 
interessants relacionades tant amb la paraula com amb el personatge.  

En La fraseologia. Principis, mètode i aplicacions,  Maria Conca i Josep Guia, autors 
d'aquest manual, han sabut subratllar els punts més rellevants del panorama 
fraseològic. L’obra proporciona els coneixements teòrics bàsics sobre fraseologia, 
descriu el mètode d'estudi de les unitats fràsiques i informa dels camps d’aplicació 
d’aquesta disciplina lingüística.  
A banda de l'anàlisi del discurs, els autors tracten, també, de l'aprenentatge de 
llengües i de la comparació interlingüística. És un manual de fàcil lectura, innovador i 
amb exemples didàctics. 

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 del mot dòberman. 
 

Dòberman  —raça de cans de guarda, de 61 a 71 cm d’altura, de morro punxegut i pèl suau i llustrós— és 
un èponim o paraula que prové d’un nom de personatge; és una «paraula amb cara i ulls», tal com 
explica el filòleg David Paloma, autor del llibre Personatges convertits en paraules, la lectura del qual, us 
aconsellam a l’apartat Propostes.   
Darrera aquest mot, s’hi amaga el nom de Karl Friedrich Louis Dobermann, un recaptador d’imposts 
alemany (que entre el 1834 i el 1894 s'encarregava de la custòdia d'una canera) que va emprendre la 
tasca de crear una nova raça de ca que el defensàs, perquè solia viatjar amb molts de doblers damunt. 
Després de fer diversos encreuaments de races, obtingué la raça designada, devers el 1900, amb el nom 
de doberman pinscher (en honor al seu creador), tot i que avui en dia se sol denominar dòberman, 
simplement.  

https://www.plataformallengua.cat/media/assets/3194/receptari_04_10_12digital.pdf 
 

En compartir la taula conflueixen dos elements importants, com ara la cuina i el 
llenguatge.  El català als fogons és un recull de receptes de cuina tradicional 
d’arreu del món, narrades per nous ciutadans nascuts fora dels territoris de 
parla catalana i que inclou un petit manual de vocabulari en català que pot ser 
útil per a les persones que estan adoptant aquesta llengua. Tastau nous sabors! 
Compartiu els vostres plats en català! 
 

http://www.upf.edu/diversia/ 
 

divÈrsia, revista electrònica  amb accés lliure a la xarxa, de la Càtedra UPF 
sobre Diversitat Social, dedica tot el número, amb caràcter monogràfic, a un 
sol tema: la llengua catalana.  
Amb aproximadament 200 pàgines, deu especialistes, entre lingüistes, 
filòlegs i escriptors, analitzen el present del català, denuncien les amenaces 
i agressions que pateix en tot el seu àmbit lingüístic i en proposen un altre 
futur. Una anàlisi ben engrescadora! 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1834
http://ca.wikipedia.org/wiki/1894
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/assets/3194/receptari_04_10_12digital.pdf
http://www.upf.edu/diversia/


  Jocs de llenguaJocs de llengua  

    
  

julioljuliol--setembre 2015 setembre 2015   

Amb els jocs de llengua podem definir conceptes d’una manera creativa, estar atents a les grafies amb 
què estan escrites les paraules... mirar les paraules de mil maneres diferents.   
 

XaradaXarada  

La xarada és un joc elevat a la categoria d'enigma que es basa en  la divisió d'una paraula en dues o més 
parts sil·làbiques consecutives que adquireixen un sentit independent. La gràcia del joc és endevinar-les. 
Així doncs, es tracta d'encertar un mot a partir d'indicacions sobre la significació de cada una de les 
síl·labes que el formen i, així mateix, sobre el significat del mot complet.  

Vegem-ne un exemple: la paraula oculta és casa. En primer lloc, es divideix el mot en síl·labes (ca-sa) i a 
continuació es proposen enigmes per a cada part, tot numerant-les: 

El meu primer és un gos: CA 
El meu segon és la personificació del Sol: RA 
El meu tot és el mirall de l’ànima:  CARA 
 
Endevinau quines paraules s’amaguen darrere de les xarangues següents: 
 

1>1>  

El meu El meu primerprimer  existeixexisteix  ____________________  

El meu El meu segonsegon    intensifica o rebaixa un color intensifica o rebaixa un color ____________________  

El meu El meu tercertercer  és una és una pedra petita pedra petita ____________________  

En el meu En el meu tottot  s’hi descomponen els aliments s’hi descomponen els aliments ____________________  

  

2> 2>   

El meu El meu primerprimer  es fa amb farina, llevat i aiguaes fa amb farina, llevat i aigua____________________  

El meu El meu segonsegon    és un és un nom de lletra nom de lletra ____________________  

El meu El meu tercertercer  condicionacondiciona  ____________________  

El meu El meu quartquart  desitjadesitja  ____________________  

El meu El meu tottot  és és de pagès de pagès ____________________  

  

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 o bé per 

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

mailto:nlinguistica@conselldemallorca.net

