
els assistents a cantar i a ballar. Després, es féu una visita guiada per l’Ecomuseu i la població
d’Esterri.

Dissabte, 2 de juliol, se sortí des d’Esterri i amb jeeps per visitar les valls de la Noguera
Pallaresa i de la Bonaigua. Sempre sota el guiatge magnífic i savi de Ferran Rella, bon conei-
xedor del territori aneuenc, es féu parada a l’església de Sant Joan d’Isil i al pont medieval
d’Alós d’Isil, per continuar fins al planell de Perosa, a l’entrada del bosc de Bonabé, a tocar de
la Vall d’Aran, i amb vistes sobre el port de Salau. Allí Joan Martí i Joan Solà descobriren una
placa fixada a un monòlit de granit en commemoració del naixement de Joan Coromines, que
tant s’ocupà, filològicament parlant, del pallarès i de l’aranès. Abans, però, Ramon Sistac de-
clamà un fragment del dietari de l’excursió filològica que Mossèn Antoni M. Alcover féu l’es-
tiu de 1906 per aquests mateixos paratges, i Albert Turull llegí les entrades de l’Onomasticon
Cataloniae dedicades als topònims «Montgarri», «Bonabé» i «Marimanya», i deixà expressa-
ment en suspens la de «Noguera». A continuació, es reprengué l’itinerari pels barrancs d’Es-
curra i de Marimanya i es passà per sobre de Montgarri —ja a l’Aran— (on aquell mateix dia
tenia lloc el tradicional aplec) fins arribar al Pla de Beret, on naixen la Noguera i la Garona.
Després d’aturar-se una estona a Beret, es vorejà Vaquèira, es travessà el port de la Bonaigua
i es féu cap a l’ermita de la Mare de Déu de les Ares, prop de la qual es dinà. Havent dinat, es
donà per conclosa l’estada de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a les Valls
d’Àneu. [M.V.]

La versió informatitzada del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DCC). —
El dia 14 de gener de 2004, en un acte celebrat a la sala Prat de la Riba, de l’Institut d’Estudis
Catalans, es va presentar la versió informatitzada del Diccionari descriptiu de la llengua ca-
talana. Van presidir l’acte Josep Laporte (e.p.d.), president de l’IEC, Joan Martí, president de
la Secció Filològica, Joaquim Rafel, director del projecte, que va fer la seva presentació, Sal-
vador Barberà, secretari general de Política Científica i Tecnològica del Ministeri d’Educació
i Ciència, i Carles Solà, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Amb aquesta obra, l’IEC ha posat a disposició del públic un diccionari descriptiu de la
llengua catalana, a través d’internet, basat en el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua
Catalana, elaborat per l’IEC entre 1985 i 1997, basat en el lèxic de més de 3.000 obres con-
temporànies, no solament literàries sinó de la natura més diversa i variada.

La característica essencial del DCC és que, a diferència d’un diccionari normatiu, selec-
ciona les formes lèxiques a partir de l’ús real de la llengua, sense restriccions basades en cri-
teris prescriptius, és a dir que inclou, degudament diferenciats, mots i locucions no reconeguts
per la normativa vigent. De moment l’obra consta de 18.164 articles, cosa que representa una
cinquena part del volum total previst, que qualsevol usuari d’internet pot consultar registrant-
se en la pàgina web http: //dcc.iecat.net/ddlc/index.asp.

Els mitjans d’informació, convidats a l’acte, se’n van fer ressò, no sense alguna tergiver-
sació, com si el DCC servís per a legitimar les formes més deturpades del llenguatge de certs
parlants, i oblidant, doncs, que el DCC es basa exclusivament en textos escrits. [A.J.]

Presentació de les obres completes de Pompeu Fabra. — El dimecres 18 de maig de
2005 a les 19h. se celebrà, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, l’acte de pre-
sentació del primer volum dels nou que contindran les obres completes de Pompeu Fabra, i
que està previst que vagin sortint, dos per any, fins al 2009.
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