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1. Aspectes generals
Un dels resultats dels esforços que
aquests darrers anys ha fet l’Institut
d’Estudis Catalans per modernitzar les
instal·lacions i els serveis ha estat la
inauguració d’un lloc web propi, que
es va esdevenir durant el mes d’octubre
de 1996, i des d’aleshores es pot con-
sultar a l’adreça <http://www.iec.es>.

El 17 d’abril de 2001 aquest web
va estrenar un disseny nou, més dinà-
mic, que ha quedat tal com podem
veure en la captura de pantalla de la
FIGURA 1 (hem pitjat la tecla F11 abans
de fer la captura perquè es pogués
veure més bé).

Aquesta és la pàgina de benvin-
guda, en la qual podem observar la
capçalera, formada pel logotip de l’Ins-
titut i les opcions «mapa del web»,
«Com podeu contactar amb l’IEC» i
«Com podeu arribar a l’IEC», i un text
central emmarcat per dues columnes
d’informació amb enllaços a les dife-
rents pàgines del web, que en la ter-
minologia de la xarxa s’anomenen

marcs. A la part inferior esquerra
podem veure un comptador de visites,
entre altres dades.

El text central conté el document
que defineix i descriu, amb trets molts
genèrics, aquesta institució acadèmica,
i fent un clic damunt els enunciats de
cadascun dels apartats situats en les
columnes laterals podem arribar a les
diferents parts del web.

A la columna de l’esquerra tenim
tres grans apartats: «La institució» (que
conté els enllaços a les pàgines corres-
ponents als subapartats «presentació»,
«la història», «els membres», «l’orga-
nització», «les seus» i «l’arxiu»), «Llen -
gua catalana» (amb els subapartats
«diccionari normatiu», «documents
normatius», «alfabet fonètic», «decla-
racions institucionals» i «centres i ser-
veis») i «Recerca» (amb els subapartats
«programes», «reports», «premis»,
«jornades i congressos» i «centres i
laboratoris»).

A la columna de la dreta hi ha cinc
apartats: «Agenda» (que conté els

enllaços a les pàgines corresponents als
subapartats «activitats», «jornades i
congressos» i «visites guiades»), «No -
vetats» (amb els subapartats «notícies»
i «notes de premsa»), «Pu bli cacions»
(amb els subapartats «1907-1999»,
«1999-2001» i «novetats 2001»), «IEC i
societat» (amb els subapartats «con-
sultes lingüístiques», «onomàstica»,
«FOREST» i «PDL») i «Enllaços» (amb
els subapartats «recerca», «cultura»,
«llengua» i «altres»).

Totes aquestes denominacions són
prou entenedores perquè l’usuari es
pugui adreçar a la pàgina que més li
convingui de consultar. Tanmateix, a la
part de dalt del bell mig d’aquesta
pàgina tenim l’enllaç al mapa del web,
que ens permet de veure l’estructura
jeràrquica del lloc web i que també ens
facilita l’accés a les carpetes o a les
pàgines que hi son esmentades.

2. La llengua catalana en el
web

Com hem pogut observar en enu-
merar els apartats i suba-
partats de la pàgina de
benvinguda, n’hi ha molts
de relacionats amb la llen-
gua catalana.

En primer lloc, podem
obtenir informació sobre
òrgans de l’Institut, com
ara la Secció Filològica
(«l’organització» g «sec-
cions»), la Societat Cata-
lana de Llengua i Literatura
(passant per la Secció Filo -
lògica), l’Oficina d’Ono -
màs   tica (passant també
per la Secció Filològica),
l’Oficina de Con sultes del
Servei de Relacions Exte-
riors de l’Institut d’Estudis
Catalans («consultes lin -
güís tiques»), especialment
adreçada als grans serveis
lingüístics (Direcció Gene-
ral de Política Lingüística,
TERM CAT, etc.), i les seus i
delegacions de l’Institut
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arreu dels Països Catalans («les seus»).
En segon lloc, podem consultar els

programes de recerca de la Secció
Filològica que són en curs en aquests
moments.

De tots aquests programes, un dels
que pot cridar més l’atenció dels lec-
tors d’aquesta revista és el de la gra -
màtica normativa, que té els treballs
molt avançats i que podria ser que aviat
en poguéssim llegir fragments, si més no.

Ultra aquests programes, les Ofi -
cines Lexicogràfiques preparen la
segona edició del Diccionari de la llen-
gua catalana (recordeu que la segona
reimpressió de la primera edició va
aparèixer el 1997), que incorporarà,
entre altres novetats destacables, la revi-
sió de tota la terminologia especialit-
zada, la revisió exhaustiva del tracta-
ment dels verbs pronominals, la
nu  me ració de totes les accepcions i sub   -
accepcions  –que ha comportat en bas-
tants casos la re  o r      denació de l’article–,
la regularització de les sub entrades i la
revisió de la selecció dels gentilicis –amb
la regularització de l’es tructura dels arti-
cles corres ponents.

En tercer lloc, podem consultar els
acords més rellevants que ha pres i
difós fins ara la Secció Filològica
(«acords normatius», «alfabet fonètic»
i «declaracions institucionals») i les
obres publicades sobre lingüística que
es poden adquirir actualment a la lli-
breria de l’IEC (tot l’apartat «Pu bli -
cacions»).

En quart lloc, podem resoldre dubtes
de tota mena consultant gratuïtament
les dues obres lexicogràfiques en línia
–el Diccionari de la llengua catalana i el
Corpus Textual Informatitzat de la Llen-
gua Catalana (CTILC)– contingudes en
el Portal de Dades Lingüístiques («PDL»;
vegeu la FIGURA 2) o adreçant-nos als
diferents serveis de consultes, públics i
privats («centres i serveis» g «Serveis de
consultes»), incloent-hi l’Oficina de
Consultes del SEREIEC, que hem
esmentat més amunt. I, encara, podem
consultar les fitxes lingüístiques que
edita mensualment la Societat Catalana
de Biologia amb el títol Què cal saber?
(«centres i serveis»).

Que tothom pugui accedir gratuïta-
ment al diccionari normatiu i al CTILC,
que aquesta consulta es pugui fer per
mots sencers però també per frag-
ments de mot (és a dir, que es puguin
fer cerques sobre mots que comencen
o que acaben d’una determinada
manera), i que, a més, aquestes con-

sultes es puguin dur a terme en totes
dues bases de dades gairebé simultà-
niament (només cal fer un clic per a
passar de l’una a l’altra), són tres carac-
terístiques que fan del PDL una eina
important per al coneixement i l’estudi
de la llengua catalana.

Finalment, si som estudiosos o pro-
fessionals de la llengua catalana,
podem subscriure’ns al Fòrum d’Es -
tandardització (FOREST) i participar-hi
enviant les nostres reflexions sobre els
temes proposats pel moderador (ve geu
la FIGURA 3).

El Fòrum d’Estandardització permet
que els professionals i els estudiosos de

la llengua facin aportacions en el pro -
cés de codificació i estandardització del
català, mitjançant el comentari dels
temes proposats i el suggeriment de
possibles nous temes de debat.

Fóra molt prolix entrar a detallar
cadascun d’aquests aspectes del web
de l’Institut i l’espai, sempre limitat,
d’un article no ho permetria amb prou
minuciositat. Deixem per a una altra
avinentesa, si els editors ho consideren
oportú, l’exposició dels apartats con-
crets, però animem els lectors a explo-
rar personalment totes les possibilitats
que ofereix aquest recurs informàtic.u
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