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En aquesta guia d’utilització pretenem explicar, d’una manera clara i entenedora, com fer servir 

les opcions de cerca (vegeu la imatge següent) que permeten consultar el Glossari de termes 

gramaticals de l’IEC. Tant la interfície d’aquesta obra com les opcions de cerca són comunes per 

a tots els glossaris inclosos en el portal CiT. 

 

A la part superior de la pantalla hi ha el motor de cerca de què disposa el Glossari.  

 

                  A   D 

                        

 
                           
 

                    C          B     
 

FIGURA 1. Motor de cerca del Glossari de termes gramaticals de l’IEC 

 

Per a fer una cerca, cal introduir un mot en el camp Mot, fragment de mot o sintagma a cercar. 

La cerca es pot personalitzar amb una de les opcions que s’ofereixen en aquesta casella i en les 

de ‘cerca per’ i ‘idioma’. En la cerca no es tenen en compte ni els accents ni les majúscules. 

 

 

1. OPCIONS DE CERCA 

 

En aquesta obra, es poden fer cerques per entrada, si es vol cercar un terme concret, i també 

se’n poden fer per definició i per sinònims, antònims i termes relacionats, si n’hi ha. L’opció 

d’idioma permet cercar els termes en castellà equivalents als lemes en català. 

 

 

1.1. Cerca per entrada 

 

La cerca per entrada (marcada amb una A en la figura 1) ajuda a trobar els termes a partir de la 

forma exacta, total o parcial, o a partir d’una seqüència de lletres si s’utilitzen les opcions 

(marcades amb una B en la figura 1). Els graus de coincidència són els següents: 

— «Que contingui»: cerca els termes que contenen la cadena de text escrita.  

— «Que coincideixi amb»: cerca el terme exacte que s’escriu. 

— «Que comenci per»: cerca els termes que comencen per la cadena de text escrita. 

— «Que acabi en»: cerca els termes que acaben en la cadena de text escrita. 

 

La cerca per defecte correspon a l’opció «Que contingui». Si es vol fer algun dels altres tipus 

(cerca exacta o parcial respecte a un mot), caldrà seleccionar un dels altres paràmetres anteriors 

del menú desplegable del camp Mot, fragment de mot o sintagma a cercar (marcat amb una D en 

la figura 1). 
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1.2. Cerca per definició 

 

Aquesta opció de cerca —accessible des del menú desplegable Cerca per (marcat amb una A en 

la figura 1)— permet trobar termes (o cadenes de caràcters) dins de la definició de les entrades. 

Atès que tots els termes del diccionari tenen la definició en català, la tria d’aquest tipus de cerca 

implica deshabilitar la tria de llengua en el menú desplegable, on apareixerà «català» per defecte. 

 

Aquest tipus de cerca es pot combinar amb els quatre graus de coincidència comentats abans 

(«que contingui», «que coincideixi amb», «que comenci per», «que acabi en»).  

 

Algunes definicions van seguides d’una nota. Si combinem la cerca per definició amb l’opció 

«Que contingui» i busquem el mot nota, es mostraran totes les entrades que contenen una 

informació addicional a la paràfrasi definidora del terme. 

 

 

1.3. Cerca per sinònims, antònims i termes relacionats 

 

Aquesta opció de cerca —accessible des del menú desplegable Cerca per (marcat amb una A en 

la figura 1)— permet buscar entrades a partir dels sinònims, dels antònims o dels termes 

relacionats. Com en els altres tipus de cerca, hi ha quatre graus possibles de coincidència entre la 

cadena introduïda i els resultats obtinguts: 

— «Que contingui»: cerca el sinònim, l’antònim o el terme relacionat que contingui la cadena 

de text escrita. 

— «Que coincideixi amb»: cerca el sinònim, l’antònim o el terme relacionat exacte que 

s’escriu.  

— «Que comenci per»: cerca el sinònim, l’antònim o el terme relacionat que comenci per la 

cadena de text escrita. 

— «Que acabi en»: cerca el sinònim, l’antònim o el terme relacionat que acabi en la cadena de 

text escrita. 

 

La cerca «Que contingui» apareixerà seleccionada per defecte; tot i això, es pot canviar aquesta 

opció en qualsevol moment. 

 

 

1.4. Cerca per idioma 

 

El camp Idioma (marcat amb una C en la figura 1) és un menú desplegable en el qual apareix 

«català» com a llengua per defecte. Per a fer la cerca de l’equivalent en castellà d’un terme en 

català, se selecciona la cerca per entrada i en el menú desplegable del camp Idioma es canvia 

l’opció ‘català’ a ‘castellà’.  

 

De la mateixa manera que en les cerques per entrada en català, en aquest cas també es poden fer 

servir els diferents paràmetres que determinen el grau de coincidència amb el terme cercat («que 

contingui», «que coincideixi amb», «que comenci per», «que acabi en»). 
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2. EXEMPLES DE TIPUS DE CERCA 

 

2.1. Cerca per entrada 

 

Aquesta cerca permet consultar els termes que conté l’obra, així com els equivalents en castellà, 

en combinació amb l’opció d’idioma (vegeu l’apartat 2.4). Els diferents paràmetres de la part 

superior de la pantalla permeten acotar les cerques.  

 

— Que contingui 

 

➢ Cercar entrades que contenen un mot o una determinada cadena de caràcters: amb 

aquest tipus de cerca es poden consultar les entrades que contenen una seqüència de 

caràcters o un mot específic. Busquem, per exemple, les entrades que continguin el mot 

demostratiu (vegeu la figura 2) i en trobem quatre: adverbi demostratiu, demostratiu, 

determinant demostratiu i pronom demostratiu (una en ús nominal i tres termes més que 

contenen la paraula com a adjectiu). Aquesta cerca permet obtenir els tipus de 

demostratiu segons la categoria gramatical. 

 

 
 

FIGURA 2. Cerca per entrada que contingui demostratiu 

 

— Que comenci per 

 

➢ Cercar entrades que comencen per un caràcter o un conjunt de caràcters que no 

constitueixen necessàriament un mot: amb aquest tipus de cerca es poden consultar tots 

els termes del glossari que comencen per una lletra o un conjunt de lletres determinats, 

per exemple, per la lletra b (base, base lèxica, bategant, betacisme, bilabial; vegeu la 

figura 3) o per la cadena de caràcters quanti (quantificador, quantificador comparatiu, 

quantificador nominal, quantificador universal, quantitatiu, quantitatiu absolut, 

quantitatiu comparatiu, quantitatiu relatiu; vegeu la figura 4). 
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FIGURA 3. Cerca per entrada que comenci per b 

 

 

 
 

FIGURA 4. Cerca per entrada que comenci per quanti 
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➢ Cercar entrades formades per més d’una unitat lèxica: amb aquest tipus de cerca es 

poden consultar les entrades complexes o sintagmàtiques que inclouen com a primer 

element el mot objecte de la cerca. Si busquem les entrades que comencin per síl·laba, 

obtindrem cinc resultats: síl·laba, síl·laba àtona, síl·laba lliure, síl·laba tònica i síl·laba 

travada (vegeu la figura 5).  
 

 
 

FIGURA 5. Cerca per entrada que comenci per síl·laba 

 
— Que acabi en 
 

➢ Cercar entrades que acabin en una seqüència gràfica concreta: amb aquest tipus de cerca 

obtenim com a resultats els termes que acaben en una seqüència de caràcters 

determinada. Si busquem les entrades que acabin en fix, obtindrem quatre articles: afix, 

infix, prefix i sufix (el concepte de nivell bàsic, afix, i els tres de nivell subordinant, 

infix, prefix i sufix; vegeu la figura 6). 
 

 
 

FIGURA 6. Cerca per entrada que acabi en fix 
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2.2. Cerca per definició 

 

És possible fer cerques en la definició, incloent-hi les notes, quan n’hi ha. En aquest cas, la cerca 

més informativa és la que es correspon amb el descriptor, atès que permet reconstruir sistemes 

nocionals. Ho veiem en el cas de la cerca en definició que comenci per sufix lèxic, que identifica 

els quatre casos en què s’usa com a descriptor: sufix adjectivador, sufix adverbialitzador, sufix 

nominalitzador i sufix verbalitzador (vegeu la figura 7). Obtenim així els tipus de sufix segons la 

categoria del mot derivat. 

 

 
 

FIGURA 7. Cerca per definició que comenci per sufix lèxic 

 

 

Tot i que es poden fer cerques en la definició fent servir els quatre paràmetres de cerca comentats 

en apartats anteriors, les dues opcions més interessants són la cerca «Que comenci per» i «Que 

contingui».  

 

— Que comenci per 

 

➢ Cercar definicions que comencen per un mot concret o una cadena de caràcters: podem 

consultar tots els termes la definició dels quals comença per una paraula (o una part de 

paraula) determinada, és a dir, els termes relacionats per cohiponímia perquè 

comparteixen el mateix descriptor, per exemple, vocal. També es poden cercar unitats 

complexes com, per exemple, nom propi, cerca que ens permet observar que es 

classifiquen en antropònims i topònims (vegeu la figura 8). 
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FIGURA 8. Cerca per definició que comenci per nom propi 

 

— Que contingui 

 

➢ Cercar definicions que contenen un mot o cadena de caràcters: consultem les 

definicions que contenen una paraula específica, per exemple, entonació (vegeu la 

figura 9) i trobem l’entrada corresponent a l’hiperònim (propietat suprasegmental) i 

entrades relacionades amb la modalitat oracional i l’èmfasi. 

 

 
 

FIGURA 9. Cerca per definició que contingui entonació 

 

Semblantment, podem cercar definicions que continguin una cadena de caràcters, com 

contrast. Obtindrem definicions que inclouen les paraules contrast, contrasta, contrasti, 

contrastiu, contrastiva i contrastivament, corresponents a articles relacionats amb la 

noció de ‘contrast’ des de diferents punts de vista (vegeu la figura 10). 
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FIGURA 10. Cerca per definició que contingui contrast 

 

➢ Consultar les notes de les definicions: podem aprofitar aquesta opció de cerca per a 

consultar els termes que tenen notes, cercant la paraula nota (vegeu la figura 11).1 

 

 
 

FIGURA 11. Cerca per definició que contingui nota 

 
1. Hi ha 123 articles que contenen notes. Per la cadena de cerca, l’operació identifica, a més, un cas en què apareix  

com a part de la paraula denota.  
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2.3. Cerca per sinònims, antònims i termes relacionats 
 

També és possible fer una cerca en els camps de sinònims, antònims o termes relacionats, cosa que 

permet establir relacions semàntiques entre termes. L’opció més interessant és la cerca «Que contingui».  
 

— Que contingui 
 

➢ Cercar els sinònims, antònims o termes relacionats que continguin un terme: consultem 

els sinònims que contenen un terme específic, per exemple datiu d’interès, i obtenim 

l’entrada datiu ètic (vegeu la figura 12).  
 

 
 

FIGURA 12. Cerca per sinònim, antònim i terme relacionat que contingui datiu d’interès 

 

Aquesta cerca és especialment útil quan hi ha una denominació secundària d’un terme que, 

pel fet que té un ús menys generalitzat, no s’ha inclòs en la base de dades com a entrada. 

 

Una cerca semblant és la cerca de la paraula negació. Això ens permet identificar 

termes relacionats que no tenen cap relació formal amb el terme negació, com són 

activador negatiu, expressió minimitzadora i terme de polaritat negativa i també els 

complementaris negació oracional - negació de constituent (vegeu la figura 13). 
 

 
 

FIGURA 13. Cerca per sinònim, antònim i terme relacionat que contingui negació 
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— Que coincideixi amb 
 

➢ Cercar els sinònims, antònims o termes relacionats que coincideixen amb un terme: 

consultem l’aparició en aquests camps d’un terme específic, per exemple, diftong 

creixent i obtenim l’entrada del complementari, diftong decreixent (vegeu la figura 14). 
 

 
 

FIGURA 14. Cerca per sinònim, antònim i terme relacionat que coincideixi amb diftong creixent 

 

 

2.4. Cerca d’equivalents en castellà 

 

Aquesta cerca —que, informàticament, és una variant de la cerca per entrada combinada amb el 

camp Idioma— permet consultar els equivalents en castellà dels termes en català. Si tenim activa 

la cerca per entrada i, a continuació, seleccionem ‘castellà’ en el menú desplegable sota Idioma, 

podrem trobar els equivalents aprofitant els paràmetres que determinen el grau de coincidència 

del text introduït amb la forma que conté l’obra. Vegem-ne uns quants exemples.  
 

— Que comenci per 
 

➢ Cercar totes les equivalències en castellà que comencen per una seqüència de caràcters, 

per exemple, adjetiv. Obtenim així els equivalents en castellà relacionats amb el 

concepte d’adjectiu (vegeu la figura 15). 
 

 
 

FIGURA 15. Cerca per equivalents que comenci per adjetiv 
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— Que contingui 

 

➢ Cercar les equivalències en castellà que continguin un mot: consultem les equivalències 

que contenen un mot específic, per exemple, percusiva (vegeu la figura 16). Aquesta 

cerca permet a qui consulta trobar una correspondència en català que difícilment pot 

imaginar si només coneix el terme en castellà, atesa la diferència formal entre els termes 

respectius (percusiva - bategant). 
 

 
 

FIGURA 16. Cerca per equivalents que contingui percusiva 

 

— Que acabi en 

 

➢ Cercar totes les equivalències en castellà que acabin en una seqüència gràfica concreta: 

busquem totes les equivalències que acabin en fijo (vegeu la figura 17), i obtenim quatre 

entrades (afix, infix, prefix, sufix), amb els equivalents en castellà (afijo, infijo, prefijo, 

sufijo). 
 

 
 

FIGURA 17. Cerca per equivalents que acabi en fijo 
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En conclusió, el motor de cerca permet trobar no sols els termes que conté el Glossari de termes 

gramaticals sinó també altres informacions de definició, relacions semàntiques i equivalents que 

ajuden en la comprensió i la utilització correcta d’aquests termes. La remissió a GEIEC permet, a 

més, ampliar la informació, de manera que es dona accés a una caracterització enciclopèdica de 

cadascuna de les entrades corresponents a lemes principals.  


