BALANÇ I RESUM DEL CICLE DE
SEMINARIS SOBRE COSES QUE CAL SABER DE LA LLENGUA CATALANA
(Igualada, 2011-2020)

1.

La idea de dur a terme aquests seminaris va partir de la constatació que l’igualadí Emili
Vallès i Vidal fou el primer cap dels serveis de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans
(1913-1916) i que hi feu una gran tasca lingüística. En correspondència, l’actual cap del
Servei de Correcció Lingüística de l’IEC ha volgut tornar-li, d’alguna manera, el gest i la
dedicació creant aquests seminaris. També vull deixar constància de la igualadina
Rosalina Poch i Ferrer, que fou la primera dona correctora en nòmina de l’IEC (19321936).

2.

De la mà d’Albert Soler i Dalmases, igualadí també, antic corrector del Servei de
Correcció Lingüística de l’IEC (2002-2008) i veritable ànima impulsora d’aquestes
activitats, els seminaris han estat organitzats, inicialment, per Òmnium Cultural
d’Igualada i, a partir de l’any 2013, per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana
(APLEC). Des del 2014, aquests seminaris s’han impartit a la Biblioteca Central
d’Igualada, a la qual agraïm l’acolliment i el suport.

3.

Temes que s’hi han tractat:
— Els recursos terminològics de l’Institut d’Estudis Catalans (2.4.2011).
— Què cal saber per a fer un bon índex alfabètic? (19.5.2012).
— La petita història de la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans (18.5.2013),
amb la col·laboració de Carme Kellner.
— Quan hem de resoldre un dubte, quina obra podem consultar amb garanties?
(31.5.2014).
— Obres i recursos en línia per a resoldre ‘tots’ els nostres dubtes lingüístics (6.6.2015),
amb la col·laboració de Marta Llobet.
— Presentació i funcionament del ‘Diccionari de sinònims’ en línia d’Albert Jané
(21.5.2016), amb la col·laboració de Marta Llobet (que no hi va poder assistir) i la
presència i participació de l’autor.
— Les novetats normatives de l’any 2016 (I): l’‘Ortografia catalana’ de l’IEC
(13.5.2017); cas pràctic, les novetats ortogràfiques.
— Les novetats normatives de l’any 2016 (II): la ‘Gramàtica de la llengua catalana’ de
l’IEC (26.5.2018); cas pràctic, les preposicions per i per a.
— La ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ (25.5.2019); cas pràctic, les
preposicions fins i fins a.
— La ‘Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana’ (19.9.2020); cas pràctic, el
gerundi (funcions i usos).

Josep M. Mestres, 19 de setembre de 2020

