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10. Variació geolingüística 
en un context global

Isidor Marí

ISIDOR MARÍ I MAYANS

Sociolingüista. Va ser professor de la 

Uni versitat de les Balears, on va dirigir 

el Departament de Llengua i Literatura 

Catalanes. Va treballar posteriorment al 

Departament de Cultura de la Generali-

tat de Catalunya, com a cap del Servei 

d’Assessorament Lingüístic i, després, 

com a subdirector general de Política 

Lingüística. Fou director del TERMCAT i és membre de la Secció Filològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans, de la qual actualment és vicepresident. Ha estat 

director dels Estudis d’Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i 

actualment dirigeix la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.

En définitive, on peut faire un parallèle entre l’approche varia-

tionniste en contexte unilingue et celle de la valorisation et de 

la reconnaissance de la diversité linguistique en contexte multi-

lingue. Dans les deux cas, on perçoit la volonté de préserver les 

identités culturelles nationales tout en encourageant la commu-

nication internationale.

[...]

Le succès de cette entreprise réside notamment dans la concer-

tation et l’échange [...] entre les experts d’un domaine donné et 

les langagiers, dans un esprit de respect de l’évolution linguisti-

que des différentes communautés. (Tina Célestin, 2004)

Agraeixo als organitzadors d’aquesta jornada l’oportunitat 
que m’han donat de participar de nou en aquest tipus de refle-
xions sobre la tasca terminològica, a la qual vaig dedicar fa uns 
anys una bona part del meu temps. 



M’ha semblat que el propòsit de la meva intervenció que-

dava sintetitzat en aquesta citació preliminar que he escollit, 

de la terminòloga quebequesa Tina Célestin, perquè en aquesta 

ocasió voldria contextualitzar amb un enfocament general les 

altres aportacions que s’han fet, des de punts de vista més 

específics, al llarg de la jornada. Tanmateix, sóc conscient que 

el meu text ha estat preparat abans de conèixer les ponències 

que m’han precedit, i és possible que no acabi de respondre 

plenament a aquest objectiu.

Enfocar la variació geolectal o geolingüística de la termi-

nologia des d’una perspectiva global ens hauria de permetre, 

en primer lloc, tenir una comprensió més ajustada del lloc que 

ocupa en el conjunt de la variació terminològica, i en segon 

lloc, disposar d’una visió prou completa per a considerar quina 

seria la millor manera de gestionar la variació terminològica en 

general i la geolectal en concret.

La perspectiva que adoptarem, per tant, serà global en dos 

sentits complementaris: 

D’una banda, perquè vol mostrar que és precisament des • 

d’un enfocament sociocognitiu englobador com es pot 

arribar a una comprensió més satisfactòria i completa de 

la dinàmica de la variació terminològica, capaç per exem-

ple d’integrar les diferents aproximacions teòriques que 

s’han fet a la variació en terminologia, encara que algunes 

s’hagin construït com a crítica de les altres. És aquesta 

visió més àmplia la que pot permetre, com ha suggerit M. 

Teresa Cabré (2003, 2005), arribar a una nova teoria marc 

(unificada o integrada) de la terminologia, capaç de con-

ciliar la teoria general de la terminologia de Wüster (TGT) 

i les aproximacions alternatives que li han adreçat severes 

crítiques, en bona part precisament per la seva incapacitat 

d’assumir la variació terminològica.

D’altra banda, la nostra perspectiva vol ser global perquè • 

no podem oblidar la dimensió internacional de la varia-

ció geolectal en terminologia, tant per la influència que 

exerceixen sobre la terminologia catalana els processos 

internacionals de construcció dels diversos camps de co-

neixement, com també per la necessitat que tenim d’ela-

borar i consolidar una varietat supraregional de la llengua 
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catalana, susceptible de projecció internacional, en la qual 

les variacions geolectals de tot tipus —i també les termi-

nològiques— han de ser gestionades adequadament, més 

enllà del respecte de la variació legítima en els usos interns 

a cadascun dels territoris de la nostra llengua.

10.1  Cap a un model més ajustat de la variació 
terminològica

La variació terminològica ha estat analitzada a casa nostra 

per Judit Freixa, en la seva tesi doctoral (2002) i en diversos 

articles més recents (2006). Al llarg d’aquests treballs identi-

fica causes i tipus de variació terminològica, amb una quantitat 

considerable d’informacions útils i aclaridores. Tanmateix, en la 

meva opinió, el fet que centri el seu interès en la variació segons 

el grau d’especialització fa que no subratlli prou dos aspectes 

crucials:

La possible concurrència simultània en un mateix camp • 

de coneixement (i a vegades en un mateix terme) dels 

diferents factors de variació.

La primacia explicativa que té la diversificació dels proces-• 

sos socials de construcció del coneixement com a font de 

la variació terminològica.

Freixa identifica les causes següents de variació, que co-

mentarem breument:

Dialectals (geogràfica, cronològica, social)

Funcionals

Discursives

Interlingüístiques

Cognitives 

Com remarca en els seus treballs, la variació dialectal (so-

bretot la geogràfica i la diacrònica) s’ha tingut sempre present 

en el treball terminològic, tot i que els esforços estandarditza-
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dors de la TGT aspiraven a superar-la, per tal d’aconseguir la 
univocitat ideal dels termes.

La variació geolectal de la terminologia és present en totes 
les llengües, i especialment en les que són parlades en països 
diferents. També s’ha subratllat que sol aparèixer amb més in-
tensitat en els camps de coneixement més vinculats a l’entorn i 
a la cultura, com és el cas dels noms de plantes i animals, o de 
les activitats humanes quotidianes, com per exemple els termes 
propis dels diferents oficis i professions. 

Cal recordar que la variació geolectal va ser precisament el 
tema de la jornada de Realiter a Barcelona ara fa cinc anys,1 en 
la qual hi hagué diverses aportacions d’interès, a alguna de les 
quals convé fer referència. 

La intervenció de Rosa Colomer i Jordi Bover (2004) en 
aquella jornada, per exemple, ens plantejava mostres inte-
ressants de la utilització en els termes de denominacions 
 procedents del lèxic general, en les quals hi ha geosinònims: 
surf de sorra o surf d’arena? La preferència del TERMCAT 
per surf d’arena es justificava per l’abast territorial superior 
del mot arena, però com observava Xavier Rull (2004) en 
la mateixa jornada arran del Lèxic de la ciència del sòl, la 
preferència per arena també resulta avalada per l’existència 
del formant culte areno-. I per altres paral·lels internacionals, 
podríem afegir nosaltres. Amb aquest petit exemple —un gra 
d’arena en la immensitat de la terminologia— ja hem pogut 
comprovar la importància que té la concurrència de diversos 
factors en la va riació terminològica.

Podríem subratllar també el pes que té en la variació geo-
lectal la tradicionalitat dels camps de coneixement, que ens 
recorda l’estreta relació que manté amb la variació cronològica, 
de la qual tractarem tot seguit.

La variació cronològica de la terminologia, en efecte, sol es-
tar associada amb l’evolució dels coneixements —que dóna lloc 
a la coexistència de denominacions pròpies d’etapes diferents 
en la construcció del coneixement d’un camp determinat— i 
certament també amb l’estratificació social dels coneixements: 
la sistematització que han establert modernament les ciències 

1. Jornada sobre ‘Variació geolectal i terminologia’ [en línia]. París: Se-
cretaria de Realiter, 2004. <http://www.realiter.net/spip.php?article274>
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naturals en els coneixements tradicionals del medi en seria un 
bon exemple. A la vegada, hi concorren factors cognitius, ja 
que els processos de conceptualització propis del coneixement 
científic són diferents dels que han tingut i tenen lloc en les 
activitats o professions tradicionals.

De fet, és en la variació social on s’observa una relació més 
estreta amb els processos socials de construcció del conei-
xement —amb la gran diversificació que hi ha en les societats 
modernes dels col·lectius especialitzats en cada camp— i amb 
els sistemes cognitius de conceptualització propis de cadascun. 
Els pescadors, els peixaters i els ictiòlegs es relacionen amb els 
mateixos objectes, però guiats per objectius i processos epis-
temològics diferents, que donen lloc a variacions no tan sols 
en la denominació dels peixos, sinó presents segurament en la 
mateixa definició dels conceptes relatius a una  mateixa espè-
cie. Les característiques nocionals més rellevants de la tonyina, 
per exemple, és molt probable que siguin diferents en cada cas, 
segons el punt de vista de qui la pesca, de qui la comercialitza 
o de qui l’estudia en el conjunt de les espècies. 

En definitiva, la variació terminològica dialectal, en qualse-
vol de les seves formes, es vincula a l’existència de comunitats 
d’especialistes diferenciades —per factors geogràfics, històrics 
o socials— i que per tant han seguit processos relativament 
autònoms de construcció dels seus coneixements.

La variació funcional i la discursiva, en canvi, tenen una 
naturalesa diferent, ja que procedeixen de la diversificació de 
les situacions comunicatives i dels textos o discursos que s’hi 
produeixen. Però subratllem de nou que són dimensions con-
currents i que actuen simultàniament amb les causes dialectals 
com a factors de variació.

Segons J. Freixa, la variació funcional de la terminologia, 
associada als registres i gèneres de la comunicació especia-
litzada2 no havia estat gaire considerada en els estudis sobre 
la variació terminològica. Els seus treballs li han permès mos-
trar que aquesta variació és inversament proporcional al grau 

2. Per a nosaltres, la variació discursiva que comenta Freixa (2002, 
2006) és l’estudi aprofundit d’un aspecte de la variació funcional —l’anàlisi 
de les característiques internes que presenten els textos o gèneres discur-
sius propis de cada registre o situació comunicativa.
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d’especialització dels registres, i que es manifesta en graus di-

ferents segons els camps temàtics, d’acord amb la naturalesa 

de cada sistema nocional i dels processos de conceptualització 

i dels gèneres de comunicació que hi tenen lloc. Tina Célestin 

(2004) observa per exemple que hi ha més variació terminolò-

gica en el camp de la comptabilitat i la gestió financera que no 

en la química o les matemàtiques.

Les comunicacions adreçades a no especialistes mereixen 

una consideració a part. Com recorda Freixa, la TGT conside-

rava que els termes eren unitats específiques de la comunicació 

entre especialistes i per això no prenia en consideració la varia-

ció terminològica en les comunicacions de propòsit divulgatiu. 

És cert que la frontera entre el discurs especialitzat i el no es-

pecialitzat és poc nítida, però en rigor podríem preguntar-nos 

si hi ha autèntica terminologia en els registres adreçats a no 

especialistes, encara que s’hi usin denominacions coincidents 

amb els termes. No sols perquè en aquests casos, els termes 

poden ser reformulats o explicats per tal d’assegurar-ne la com-

prensió, sinó perquè també poden ser mantinguts sense més, 

però per tal de mantenir l’opacitat del discurs, amb intencions 

comunicatives diverses, sovint relacionades amb la voluntat de 

marcar la desigualtat d’estatus entre els interlocutors. El llen-

guatge jurídic i el llenguatge mèdic ens en forneixen exemples 

abundants.

D’altra banda, cal reconèixer que hi ha graus diferents de 

precisió terminològica entre els experts, i molts de textos es-

pecialitzats adopten unitats del lèxic general, que presenten 

variacions formals i conceptuals que no van acompanyades de 

cap delimitació explícita del seu valor terminològic. La precisió 

conceptual no és sempre completa, ni tan sols en les comuni-

cacions entre especialistes, i tots sabem que hi ha especialistes, 

fins i tot d’un cert nivell, que no aspiren a usar una terminologia 

plenament sistemàtica. Són fets que l’anàlisi discursiva de la 

variació terminològica posa de manifest, sobretot en els estadis 

inicials de construcció d’un camp de coneixement.

Una cosa semblant podríem dir de la variació segons el grau 

de formalitat entre els interlocutors: en rigor, les comunicacions 

de to familiar i poc formal entre els especialistes no és evident 

que constitueixin mostres de textos especialitzats, perquè no 

responen a la voluntat de fer un ús conceptualment precís 
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dels termes, encara que puguin ser-hi utilitzats, i encara que 

algunes de les expressions argòtiques pròpies d’aquestes co-

municacions acabin esdevenint termes plenament reconeguts 

i precisos.

10.2  Un model reformulat de la variació terminològica

Amb tot el que hem comentat fins ara, i abans de considerar 

la dimensió interlingüística, crec que ja estem en condicions 

de reformular el model de la variació terminològica, posant en 

evidència les relacions que hi ha entre unes causes i les altres, i 

la primacia de les causes de tipus sociocognitiu (v. taula 1).

Taula 1

Causes sociocognitives: doble dimensió grupal i interactiva de la 
construcció social del significat i el coneixement

• Associades a les varietats lingüístiques de les comunitats 
d’usuaris:

 Dialectals (geogràfiques, cronològiques, socials)

 Interlingüístiques

• Associades a les situacions i els gèneres de comunicació:

 Funcionals 

 Discursives

En la meva opinió, l’origen de la variació terminològica té 

sempre aquesta base sociocognitiva, en una doble dimensió: 

grupal —vinculada a la construcció del coneixement per part 

de col·lectius diferenciats d’especialistes— o interactiva —com 

a resultat de la negociació dels significats en els intercanvis co-

municatius de cada situació d’ús, que reclamen un compromís 

entre la precisió i la intercomprensió.

Aquest és el vincle cognitiu que uneix les dues grans di-

mensions de la variació, segons que vulguem associar-la amb 

les comunitats d’usuaris (sigui a l’interior d’una llengua, sigui a 
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escala interlingüística) o per contra amb les situacions de co-

municació i els gèneres discursius corresponents.

Un enfocament englobador com aquest ens permet també 

avançar cap a una teoria terminològica més integradora, en el 

sentit que dèiem al principi de la nostra conferència, recordant 

les propostes de M. Teresa Cabré. En realitat, l’explicació de 

l’existència de teories diferents sobre la variació terminològica 

és també de naturalesa sociocognitiva: l’aproximació a un ma-

teix objecte a l’interior del nostre propi camp de coneixement, 

des de diferents pressupòsits i amb orientacions epistemo-

lògiques diferents, acompanyades a vegades de la voluntat 

de marcar els contrastos i contraposicions característics d’un 

nou paradigma en relació amb els precedents. En la meva 

opinió, aquesta contraposició es pot reinterpretar en termes 

de complementarietat entre una aproximació descriptiva i una 

aproximació prescriptiva a la variació terminològica, de manera 

anàloga a la complementarietat que hi ha en la llengua general 

entre la descripció i la normativa.

La TGT havia nascut en estreta relació amb la normalització 

o estandardització de tipus industrial, i no en va el seu fundador, 

Eugen Wüster, havia promogut el Comitè Tècnic 37 de l’Orga-

nització Internacional d’Estandardització (ISO), dedicat a la 

normalització terminològica. No té res d’estrany, doncs, que un 

organisme que promou l’estandardització dels mateixos objec-

tes, artefactes i mecanismes, aspirés a la univocitat dels termes 

i volgués evitar la variabilitat de les nocions i de les formes.

Actualment, com recordava Tina Célestin (2004), fins i tot 

l’ISO reconeix que la variació terminològica és inevitable, i ad-

verteix que «les nocions i els termes que figuren en les normes 

internacionals han estat elaborats per a l’ús internacional, però 

poden ser inacceptables tal qual en un context nacional». Al 

costat d’això, insisteix però Tina Célestin, l’harmonització dels 

termes continua essent un ideal perseguit constantment per la 

pràctica terminològica.

La necessitat de gestionar la variació terminològica ha estat 

assumida, per tant, fins i tot pels organismes que hi eren més 

adversos, sense abandonar l’objectiu normalitzador. I l’àmbit 

de difusió de la comunicació especialitzada és el criteri a partir 

del qual podem escollir la denominació més adequada en els 

casos de variació terminològica geolectal. El criteri adoptat per 
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Realiter en aquest sentit (Célestin 2004) em sembla plenament 

encertat: cal interpretar flexiblement el marcatge geolectal d’un 

terme, que no indica en cap cas un àmbit exclusiu de circulació, 

sinó tan sols que ha sorgit en aquell àmbit o que hi és especial-

ment usat, sense que això impedeixi d’usar-lo en altres zones.

És evident que cal compaginar les exigències de respecte 

per la variació terminològica interna, especialment actives en 

la comunicació especialitzada en una zona determinada del 

territori lingüístic, amb les exigències de mínima variació que 

predominen en les comunicacions que s’adrecen al conjunt de 

la comunitat lingüística o tenen una dimensió internacional.

10.3  Usos supraregionals i internacionals

Aquests usos supraregionals i internacionals són els que 

voldria considerar finalment en la meva intervenció. I crec que 

val la pena fer-ho, com deia a l’inici, tant en el sentit de la in-

fluència creixent de les comunicacions internacionals en la va-

riació interna de la nostra terminologia com en sentit invers, en 

la consciència que hem de tenir de la dimensió internacional i 

global en què també es fa present cada vegada més intensa-

ment la comunicació especialitzada en llengua catalana, i dels 

criteris terminològics que convé aplicar-hi.

Les causes interlingüístiques de la variació terminològica 

—com hem apuntat— són de naturalesa semblant a les de la 

variació geolectal interna, però mereixen una consideració 

especial. En aquest cas, com recorda també Freixa, la raó de 

la variació terminològica no és tant la proximitat geogràfica o 

l’afinitat entre les llengües com els contactes lingüístics propis 

de la comunicació internacional en cada camp de coneixe-

ment. El resultat és conegut: l’aparició de manlleus —adaptats 

o no— i de calcs més o menys estranys a l’estructura catalana, 

al costat —o en comptes— de les denominacions en la nostra 

llengua. En alguns casos hi pot haver raons de precisió i de fàcil 

intercomprensió internacional entre especialistes que justifiquin 

l’adopció (i l’adaptació màxima) de manlleus, sobretot si no és 

fàcil trobar denominacions equivalents en la llengua receptora. 
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La terminologia xinesa de l’acupuntura n’és un bon exemple de 

Boulanger i Lavigne, citat per Freixa.

Però tots sabem també que hi ha casos en què la raó de l’es-

trangerisme terminològic és sobretot de caràcter psicosocial: 

el prestigi de la forma estrangera (associat als àmbits especia-

litzats en què es consolida la construcció del coneixement en 

aquell camp) o l’esnobisme que acompanya les modes en la 

comunicació de massa. Quina diferència hi ha entre la lliga de 
campions i la champions league, per exemple? A nosaltres ens 

pot semblar grotesc que un detergent s’anunciï a casa nostra 

proclamant la seva oxiaction cristal white, però és possible que 

l’eficàcia (publicitària, no netejadora!) fos menor si es referís a 

una oxiacció blanc de cristall. Hi ha fenòmens de psicologia so-

cial que difícilment podrem contrarestar des de la lingüística!

En qualsevol cas, segurament hem d’acceptar la prolifera-

ció de manlleus terminològics com un tret característic de la 

societat actual, fortament marcada per la mundialització de les 

comunicacions sota l’hegemonia de l’anglès, però el reconeixe-

ment d’aquesta creixença de la variació d’arrel interlingüística 

reclama alhora una intensificació i una difusió més àmplia de les 

mesures i els criteris adients per a l’adopció selectiva i l’adapta-

ció màxima dels manlleus.

D’altra banda, però, els factors interlingüístics també do-

nen lloc a un tipus diferent de variacions terminològiques, de 

caràcter nocional. Tina Célestin n’esmenta un cas que podem 

ampliar amb exemples propis. Comenta, en efecte, els matisos 

nocionals que hi ha en els equivalents de l’ombudsman o defen-
sor del poble en els diferents sistemes jurídics en què existeix 

una figura semblant, i en la dificultat de trobar en cada llengua 

denominacions equivalents per a càrrecs amb funcions no co-

incidents. El protecteur du citoyen del Canadà, el comissaire du 
Parlement de Bèlgica o el médiateur de França no són ben bé 

el mateix, com tampoc deu ser-ho el nostre síndic de greuges 

o el raonador del ciutadà a Andorra.

Xavier Rull (2004) ens recordava la importància que té per a 

la variació terminològica l’organització política i administrativa 

d’un domini lingüístic, i ens en donava una sèrie d’exemples an-

dorrans ben eloqüents: batlle ‘jutge de primera instància’, parrò-
quia ‘divisió administrativa local’, comú ‘corporació local’, etc. La 

majoria són termes heretats, però també n’hi ha de naixents.
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Jo mateix he vist de prop el naixement d’un nou andorra-

nisme terminològic en el camp de les titulacions universitàries, 

com a conseqüència certament paradoxal de l’adaptació a 

l’Espai Europeu d’Educació Superior, que més aviat sembla que 

hauria de propiciar una homologació de nocions i denomina-

cions. Em refereixo a la proposta d’anomenar bàtxelor (adap-

tació de bachelor) un títol universitari de 180 crèdits ECTS, 

semblant al de grau, pel fet que aquesta denominació ja està 

ocupada per una titulació de 240 crèdits ECTS i la llicenciatura 

correspon a una titulació prèvia també de característiques 

diferents.

La projecció exterior o internacional de la llengua catalana 

reclamarà també cada vegada més l’adopció formal de criteris 

terminològics que permetin gestionar la variació geolectal que 

internament representa menys dubtes. Si a Catalunya les uni-

tats de l’administració s’anomenen serveis i al País Valencià hi 

predomina servici, això no genera gaires inconvenients en els 

usos interns de cada territori, ni tan sols en els usos extraterrito-

rials quan els documents que usin un o altre terme procedeixen 

d’entitats vinculades al territori en què predomina una o altra 

de les dues formes.

Ara bé, si es tracta de la pàgina web d’una empresa estatal 

o internacional de serveis, o de la traducció d’una llei estatal o 

d’un tractat europeu, caldrà saber quina de les dues formes s’ha 

d’adoptar, ja que l’àmbit de difusió o la identitat de l’emissor no 

suggereixen l’adopció d’un terme marcat geolectalment.

L’exemple que hem escollit és relativament clar des d’un 

punt de vista lingüístic, però ja sabem que la política té raons 

que la raó no pot comprendre, i els casos més senzills es poden 

tornar envitricollats si algú s’ho proposa. D’altra banda, però, 

no hem de dramatitzar innecessàriament l’existència d’un cert 

grau de variació geolectal en llengua catalana, encara que això 

generi alguna dificultat addicional en la projecció internacional 

de la nostra llengua —per exemple, en la traducció del Tractat 

de Lisboa, que ben aviat caldrà abordar.

Val la pena recordar, en aquest sentit, un cas de variació 

terminològica que va tenir un cert ressò a les institucions euro-

pees, arran de la incorporació d’Àustria a l’Europa comunitària 

l’any 1986.
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En aquella ocasió, el govern austríac va reclamar que el 
Tractat d’adhesió inclogués un Protocol (el número 10), sobre 
l’ús de termes austríacs específics en la llengua alemanya, en el 
marc de la Unió Europea, amb els criteris següents:

– els termes austríacs del llistat annex, propis de l’ordena-
ment legal austríac, tindran el mateix estatus i es poden 
usar amb el mateix efecte legal que els termes correspo-
nents usats a Alemanya;

– en la versió en llengua alemanya dels nous textos legals, 
els termes austríacs específics de l’annex s’afegiran de la 
manera adequada als termes corresponents usats a Ale-
manya.

Crec que actualment aquesta particularitat terminològica ha 
perdut eficàcia, però encara el 2004, el projecte de Tractat que 
establia (o havia d’establir) una constitució per a Europa incloïa 
al títol IV, secció 9, un article 74 que mantenia el compromís 
terminològic del Protocol núm. 103. Naturalment, en aquest cas 
ningú ha pretès que l’austríac i l’alemany fossin llengües dife-
rents, i això ja facilita bastant les coses.

10.4  Conclusions organitzatives

Una altra de les conclusions que podem treure d’aquest breu 
repàs global de la variació geolectal en terminologia és que les 
causes sociocognitives d’aquesta variació tenen un correlat en 
l’organització social: la diversificació dels nuclis especialitzats 
on es conceptualitzen els coneixements i es fixen i difonen les 
denominacions.

3. D’altra banda, el mes d’agost de 2009 acaba d’obtenir el docto-
rat a la Universitat de Viena Michael Kucharski, amb una tesi dirigida per 
Gerhard Budin, sobre els austriacismes terminològics en el dret familiar i 
successori.
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A la terminologia li correspon analitzar els efectes d’aquesta 

pluralitat de processos institucionalitzats en les unitats i els 

sistemes terminològics, però des de la planificació i la política 

terminològica cal avançar en la identificació i la coordinació 

d’aquests centres emissors de variació terminològica. Una part 

important de la variació geolectal en terminologia, com hem 

vist amb els exemples andorrans, és hereditària —procedeix de 

l’ús terminològic de denominacions tradicionals—, però al seu 

costat hi ha una variació geolectal naixent, que reclama una 

gestió no tan sols lingüística o terminològica, sinó organitza-

tiva.

Si volem gestionar satisfactòriament la variació termino-

lògica en l’àmbit de la llengua catalana, ens cal avançar en la 

identificació d’aquests centres de fixació i difusió de termi-

nologia i utilitzar la nostra capacitat d’establir-hi sistemes de 

coordinació més i més efectius.

En el breu repàs que hem fet, hem al·ludit més o menys 

concretament a cercles acadèmics —en els quals les publicaci-

ons de referència i els grups reconeguts de recerca tenen una 

funció terminològica decisiva—, als organismes de normalitza-

ció industrial —siguin internacionals com ISO o estatals com 

AENOR—, a la incidència decisiva de les institucions polítiques 

i administratives en la fixació dels termes —algú ha dit encer-

tadament que la legislació avui dia ja ho regula tot, des de la 

forma d’estat a la forma d’anar pel carrer—, i també a altres or-

ganitzacions de tipus professional o associatiu —que en alguns 

casos tenen una forta incidència en l’estructuració de camps de 

coneixement i activitat de gran abast social, com ara l’esport. I 

ens hem referit també al paper importantíssim dels mitjans de 

comunicació en la difusió i la valoració psicosocial de la termi-

nologia, i per tant en la gestió de la variació terminològica.

Crec que ens hem de felicitar pel fet de disposar d’un centre 

com el TERMCAT, que va néixer com a punt de trobada entre tres 

tipus d’institucions terminològicament decisives: la doble con-

dició d’autoritat normativa i d’acadèmia de les ciències i les hu-

manitats que té l’Institut d’Estudis Catalans i l’autoritat política 

i administrativa de la Generalitat de Catalunya. La publicació en 

el mateix Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de les pro-

postes terminològiques del Consell Supervisor és una mostra 

del compromís formal del govern amb la feina del TERMCAT. I la 
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connexió estreta entre la tasca lexicogràfica de l’IEC i la tasca 

terminogràfica del TERMCAT té sens dubte resultats positius per 

a les dues parts.

Em complau veure que el nucli inicial s’ha ampliat, tant amb 

la cooperació creixent amb AENOR en la versió catalana de nor-

mes que tenen una difusió considerable, com amb els acords 

amb molts altres nuclis d’especialització. També és destacable 

la funció de l’Antena de Terminologia, que facilita l’adopció de 

solucions immediates en els mitjans de comunicació i evita així 

l’aparició de denominacions divergents. I la connexió amb les 

universitats i la nova Societat Catalana de Terminologia...

Tot aquest procés de coordinació creixent avança sens 

dubte en la bona direcció. Només cal desitjar que la coordi-

nació s’estengui i es consolidi encara més i permeti incorporar 

formalment d’alguna manera altres institucions polítiques, aca-

dèmiques, professionals i associatives de tots els territoris de 

llengua catalana. 

L’any 2010, en què el TERMCAT complirà 25 anys de feina 

terminològica, podria ser un bon moment per a fer un salt en-

davant i vincular formalment moltes d’aquestes institucions a la 

gestió de la variació i la implantació social de la terminologia. 

Esperem que sigui així.
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