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La Píndola Novembre 2009

La paraula persona i altres mots

genèrics per a un ús del llenguatge

no sexista

Un dels recursos que proposen els manuals per a un

ús del llenguatge no sexista és fer servir mots com

ara persona, part, personal, cos o equip, que

permeten formar expressions vàlides per a homes i

dones. L’ús de la paraula persona acompanyada per

un adjectiu o una frase subordinada és un recurs

habitual en la llengua comuna i fins i tot ja ha

quedat fixat en algunes expressions del llenguatge administratiu, com ara la persona interessada.

A continuació en teniu alguns exemples:

En lloc de Podeu fer servir

l’interessat la persona interessada

el sol·licitant la persona sol·licitant

els tècnics l’equip tècnic, el personal tècnic

el contractant la part contractant

llista definitiva d’admesos i exclosos llista definitiva de persones admeses i excloses

el demandant la part demandant

els administratius el personal administratiu

professors l’equip docent

informàtic professional de la informàtica

Recordeu que aquest és només un dels recursos que teniu a l’hora de fer servir un llenguatge no sexista

(vegeu també La Píndola del mes de novembre de 2008). És important que tingueu en compte la

perspectiva de gènere a l’hora de redactar un text, perquè si apliqueu els criteris de llenguatge no sexista

un cop escrit pot quedar un document inintel·ligible.

La pregunta del mes

En català, hem de dir suggeriment o suggerència? Com sempre, la resposta a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us preguntàvem si els plurals de les paraules següents duplicaven la essa. Aquí teniu la

resposta:
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arròs arrossos

permís permisos

fracàs fracassos

interès interessos

abús abusos

avís avisos

procés processos


