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Introducció 
 
 
L’objectiu d’aquest document és oferir informació pràctica sobre la metodologia que caracteritza la 
recerca terminològica, i en concret la normalització en terminologia, que es proposa fixar les 
formes lingüístiques més adequades per als nous termes que sorgeixen en els àmbits 
especialitzats, amb la voluntat que aquestes formes s’incorporin harmònicament en el sistema 
lingüístic i permetin el desenvolupament en català de la ciència, de la tècnica i de la investigació 
capdavantera en qualsevol àrea del coneixement, i també el progrés de moltes altres activitats en 
què la terminologia té un paper rellevant: intercanvis comercials i empresarials, relacions 
jurídiques, legislació, indústria, ciències aplicades, esports, artesania, gastronomia, etc. Amb 
aquesta intenció, s’hi descriu el dossier de normalització, que és l’instrument bàsic que articula 
aquesta recerca al TERMCAT, i es donen indicacions concretes per a qui vulgui elaborar-ne. 
 
El procés descrit en aquestes pàgines és, de fet, el mètode de la recerca terminològica puntual, la 
qual, habitualment, pretén trobar alternatives denominatives adequades per als nous termes; 
aquesta recerca pot tenir com a horitzó la normalització terminològica del terme que s’estudia, 
amb la qual cosa s’assegura la coherència en l’ampliació del lèxic especialitzat i la màxima difusió. 
L’elaboració d’un estudi terminològic com el que proposa el dossier és un exercici de recerca que 
pot ser d’interès per a un ampli col·lectiu: professionals de la terminologia, de la lingüística, de 
l’assessorament lingüístic, de la traducció, de l’edició especialitzada, i naturalment, els estudiants 
de totes aquestes disciplines. I encara anant més enllà del seu indubtable valor lingüístic, és un 
exercici de recerca que resulta valuós per a qualsevol persona implicada en la fixació i en la 
transmissió del coneixement especialitzat dels àmbits tècnic, científic o humanístic: professorat 
universitari, personal d’investigació, periodistes i divulgadors del coneixement científic, i, en 
general, experts dels àmbits en què la terminologia és especialment canviant i activa. 
 
Les indicacions metodològiques que es fan en aquest document (sobre la representació de les 
entrades, sobre l’argumentació de les propostes, sobre la documentació de formes equivalents, 
etc.) són aplicables, per tant, a tota mena de recerques terminològiques que es puguin dur a 
terme, ja sigui per a resoldre un dubte terminològic puntual que apareix en la redacció o la revisió 
d’un text especialitzat, ja sigui per a fer una proposta de normalització, ja sigui per a proposar la 
reconsideració d’una forma ja aprovada, ja sigui en el marc d’un treball sobre la terminologia d’un 
sector determinat.  
 
D’acord amb l’objectiu pràctic que persegueix, no s’han inclòs en aquesta publicació les 
argumentacions teòriques que hi ha a la base del treball aplicat, i s’han donat per coneguts els 
conceptes que s’hi utilitzen. En aquest sentit, les persones interessades a ampliar la informació 
teòrica, o a aprofundir en algun dels aspectes tractats, trobaran referències bibliogràfiques 
adequades en notes a peu de pàgina. De manera general, molts dels aspectes aquí tractats estan 
explicats més àmpliament dins de La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-
2004.1 
 
Recerca terminològica: el dossier de normalització representa també una actualització i revisió de 
la Guia d’elaboració del dossier de normalització, difosa fins ara pel Centre de Terminologia. 
Aquest text ha estat sancionat pel Consell Supervisor del TERMCAT, que d’aquesta manera 
estableix els mínims procedimentals que han de seguir els dossiers de normalització que 
s’estudien en cadascuna de les seves sessions. 
 

                                                      
1 TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA: La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-

2004. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006. (P. 9-73.) 
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El document es divideix en tres parts. En la primera es presenta el procés de recerca 
terminològica, amb l’explicació dels passos que s’hi segueixen, des de la selecció dels casos que 
són objecte d’estudi fins a la compleció de cadascun dels apartats del dossier; també inclou dos 
capítols dedicats a dos aspectes que afecten de manera transversal la recerca terminològica: la 
intervenció dels especialistes i l’ús de les fonts documentals. La segona part descriu els passos 
que segueixen els estudis terminològics que culminen amb la normalització de les propostes, tal 
com es duu a terme al TERMCAT: per això, s’hi exposa el circuit establert, la intervenció del Consell 
Supervisor, les vies de difusió dels termes i els mecanismes de validació de tot el procés. 
Finalment, la tercera part recull tot un conjunt de materials complementaris que accentuen el 
caràcter pràctic del llibre: la reproducció del dossier de normalització que es pot consultar i 
emplenar des del web del TERMCAT, exemples complets de dossiers de normalització reals, 
extractes d’actes del Consell Supervisor, els índexs dels termes citats com a exemples al llarg del 
document i la llista de les referències bibliogràfiques esmentades en el text. 
 
El TERMCAT ofereix amb aquest títol una descripció completa del procés de recerca que aplica 
sistemàticament als termes normalitzats, amb la voluntat de compartir l’experiència de més de 
vint anys d’activitat, i d’estimular la col·laboració de tothom que hi pugui estar interessat. Confiem 
que les persones que en facin ús hi trobin una eina útil. 
 

Els fragments en un tipus més petit i entrats respecte del marge esquerre fan referència a aspectes 
concrets que s’apliquen als dossiers de normalització elaborats al TERMCAT, i en alguns casos s’hi fa 
referència expressa a models de fitxes, a documents o a processos propis: naturalment, aquests 
elements s’han d’entendre com una orientació, que cadascú haurà d’adaptar a les seves necessitats 
específiques 

 

Els fragments que es presenten emmarcats i amb aquest tipus de lletra corresponen a exemples
reals extrets de dossiers o d’actes ja elaborats. 
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Abreviatures i codis utilitzats 
 
 

Categories gramaticals 

m substantiu masculí v intr verb intransitiu 

f substantiu femení v tr i intr verb transitiu i intransitiu 

m i f substantiu masculí i femení v pron verb pronominal 

m pl substantiu masculí plural loc locució 

f pl substantiu femení plural loc adj locució adjectiva 

adj adjectiu loc adv locució adverbial 

v tr verb transitiu interj interjecció 

Remissions i relacions entre termes 

sin. sinònim den. desest. denominació desestimada 

sin. compl. sinònim complementari veg. vegeu 

abrev. abreviatura veg. també terme relacionat 

den. com. denominació comercial sbl símbol 

Altres 

ALT alternativa denominativa F font 

AT àrea temàtica MP marca de ponderació 

CG categoria gramatical obs. obsolet 

CS Consell Supervisor del TERMCAT REM remissió 

DEN denominació SCS Secretaria del Consell Supervisor 

DEF definició TL 
terminòleg/òloga, redactor/a del 
dossier de normalització 

ex. exemple Ø absència d’una dada en una font 

 
 
A la pàgina 38 es poden consultar també els codis estandarditzats corresponents a les llengües, i a 
les pàgines 36-37 i 40-42 altres codis utilitzats en les referències bibliogràfiques. 
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Part I. El procés de recerca 
 
 
 
1. La selecció dels termes que són objecte de recerca 
 
 
La normalització terminològica és el procés de fixació de les formes lingüístiques més adequades 
per a denominar en una determinada llengua els conceptes propis dels diversos àmbits del 
coneixement especialitzat. 
 
La normalització terminològica no pretén sancionar totes les incorporacions neològiques al sistema 
de la llengua. La normalització és pertinent solament en uns determinats casos, que 
s’especifiquen en les pàgines que segueixen, i sempre tenint en compte que, en general, es 
parteix d’un criteri lexicogràfic, és a dir, s’al·ludeix a formes que, en el moment que es plantegen, 
no es documenten a les principals obres lexicogràfiques o terminològiques amb aquell sentit 
concret. 
 
 
1.1. Característiques dels casos que són objecte d’estudi 
 
 
a )  Casos en què es difon una forma manllevada o un calc d’una altra llengua com a 

denominació d’un nou concepte 

 
En el cas de la llengua catalana, en què és freqüent que les novetats conceptuals dels àmbits 
especialitzats siguin importades, els nous termes sovint es comencen a difondre per mitjà de 
formes manllevades o calcades. Aquesta situació demana un estudi de normalització per identificar 
quin tractament és més oportú de donar a cada forma.2 
 
Hi ha alguna alternativa catalana per a designar el concepte que en anglès es denomina amb la forma router? 
És admissible l’ús de la forma sever -a, en medicina, en el sentit de ‘greu, important, intens’? Hi ha alguna 
alternativa catalana al manlleu de l’àmbit dels esports snowboarding? Quina és la grafia més adequada de 
manlleus de l’àrab com falàfel, xauarma, etc.? 

Els estudis corresponents permeten decidir quan és aconsellable adoptar o adaptar el manlleu (i com s’ha
de fer l’adaptació), quan convé proposar una alternativa catalana (i quina alternativa té més possibilitats
d’implantació efectiva), quina és la transcripció més adequada dels manlleus interalfabètics, etc. 

 
 
b )  Casos en què hi ha vacil·lacions (gràfiques, morfològiques...) en una forma que ja s’està 

difonent 

 
En certs casos els estudis de normalització es justifiquen per les vacil·lacions formals observades 
en les denominacions que ja tenen una certa difusió per a designar un determinat concepte. 

                                                      
2 Pel que fa al tractament dels manlleus i dels calcs en terminologia catalana, vegeu Termcat, Centre de 

Terminologia: Manlleus i calcs lingüístics en terminologia. Vic; Barcelona: Eumo: Termcat, Centre de 
Terminologia, 2005. (En Primer Terme. Criteris i Mètodes; 1). 
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Quina forma és més adequada, dofinari o delfinari? Com s’escriu, burka o burca?; és un substantiu masculí o 
femení? És millor museïtzació o musealització? Quin és el plural de vanitas? Quin gènere gramatical té la 
forma biwa? En l’àmbit del dret, té ús el verb aposar i el substantiu aposició, i es planteja el dubte sobre la 
validesa de la forma relacionada aponibilitat (o aposabilitat). 

Els estudis de normalització permeten fer una proposta única que tingui en compte els criteris lingüístics,
terminològics i sociolingüístics que afecten cada cas. D’acord amb aquests criteris, es proposen les formes 
delfinari, burca (m), museïtzació, vanitas (pl. vanitas o vanitates), biwa (m) i aponibilitat. 

 
 
c )  Casos en què conviuen diverses denominacions per a designar un mateix concepte 

 
La multiplicitat de denominacions per a un mateix concepte pot tenir causes diverses: que no hi 
hagi acord entre els especialistes, o entre diverses escoles de pensament; que el terme encara 
sigui relativament recent i hi hagi vacil·lació denominativa; que un mateix concepte tingui ús en 
àmbits d’especialitat diferents, etc. En aquesta mena de casos és pertinent un estudi de 
normalització. 
 
Entre els especialistes en odontologia, alternen les denominacions marcador i topall per a referir-se al mateix 
concepte. 

L’actuació de normalització s’encamina, en aquest cas, a la priorització d’una forma única (topall) que pugui 
ajudar a consolidar el concepte i afavorir la precisió en els intercanvis  comunicatius. 

 
 
d )  Casos en què no hi ha una denominació per a un concepte nou 

 
Aquest cas és poc freqüent, ja que el naixement d’un concepte va associat al naixement de la 
denominació que hi fa referència, generalment en la llengua pròpia de la zona on es crea el 
concepte o en una llengua de prestigi dins de l’àmbit d’especialitat de què es tracti. Malgrat això, 
en alguns casos es pot donar que una realitat conceptual encara no es pugui considerar que té una 
denominació prou consolidada (això és, coneguda, fixada i difosa de manera general entre els 
especialistes de l’àmbit), i aquesta situació exigeix un estudi de normalització terminològica. 
 
Com es denominen els aparcaments de gran capacitat connectats amb mitjans de transport públic a l’exterior
de les ciutats grans, que s'ofereixen des de fa uns anys com a alternativa a l'ús del vehicle privat amb l’objectiu 
de disminuir el trànsit per l'interior de la població? O com es denomina un concepte nascut amb la
generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació que es refereix a la intoxicació per excés
d’informació, que provoca que el receptor no pugui fer-se una idea prou clara d’allò que vol saber? 

Després dels estudis corresponents, els termes proposats foren, respectivament, aparcament d’enllaç i 
infoxicació, una denominació creada per truncació i afèresi de les formes informació i intoxicació. 

 
 
e )  Casos en què no està prou delimitat el concepte al qual es fa correspondre una 

denominació o un conjunt de denominacions 

 
Malgrat que el treball terminològic és, per definició, onomasiològic —és a dir, parteix del 
concepte— la necessitat de fixar determinades formes lingüístiques pot contribuir, si es fa amb la 
col·laboració d’un grup representatiu d’especialistes de l’àrea, a la delimitació dels conceptes. 
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Quines denominacions són més adequades per als arbres (i les fustes que se n’extreuen) del gènere Shorea?

Aquest gènere comprèn unes 360 espècies, principalment de boscos plujosos del sud-est asiàtic (des del 
nord de l’Índia fins a Malàisia, Indonèsia i les Filipines), les quals conformen un important grup de fustes des 
del punt de vista econòmic. Taxonòmicament és un grup complex que es troba encara en procés de
sistematització. Després de l’estudi corresponent, es delimiten els conceptes amb l’ajut dels especialistes i
es fixen les denominacions amb què es designaran. 

Quins conceptes corresponen a les denominacions reciclatge, recuperació, reutilització i valorització? 

Després de l’estudi corresponent, i amb la col·laboració dels especialistes, es delimiten els termes de
manera que a cada concepte hi correspongui una sola denominació. 

 
 
f )  Casos en què un producte nou es vehicula per mitjà d’una marca comercial 

 
L’ús de marques registrades presenta certes limitacions legals. Per això és recomanable 
l’establiment d’una forma genèrica que permeti referir-se als productes d’un determinat tipus 
sense haver de recórrer a cap marca concreta. 
 
Com se’n pot dir del Velcro®, si no es pot o no es vol emprar la marca? 

Després de l’estudi corresponent, es proposa la forma veta adherent. 

 
 
g )  Casos en què cal establir criteris generals per a grups de termes que comparteixen 

determinades característiques 

 
En determinats casos, l’estudi que s’elabora no dóna resposta a un terme concret, sinó que 
consisteix en un criteri o conjunt de criteris que permeten tractar de manera global tots els termes 
que comparteixen una determinada característica. 
 
En poden ser exemples els criteris aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT sobre el tractament dels 
manlleus i els calcs,3 sobre la denominació catalana d’animals,4 o sobre la denominació comuna dels enzims.5

 
 
h )  Casos en què cal reconsiderar una proposta aprovada prèviament 

 
També justifica un estudi de normalització terminològica el fet que es consideri necessària la 
reconsideració d’un terme aprovat prèviament. Per reconsiderar un cas ja normalitzat, i atès el 
caràcter estable que convé que tingui el procés de fixació terminològica, cal que hi hagi arguments 
que en demostrin clarament la necessitat. 
 
En l’àmbit de l’embalatge, es va difondre durant un cert temps la forma envàs retractilat com a proposta 
catalana per al terme que en anglès es designa amb la forma blister. Els especialistes van observar que la 
forma havia esdevingut inadequada, pel fet que en aquesta mena d’envasos no s’hi produeix retractilació,
amb la qual cosa el terme es va reconsiderar i es difon actualment amb el manlleu adaptat (blíster). 

 

                                                      
3 TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA: Manlleus i calcs lingüístics en terminologia. Vic; Barcelona: Eumo: 

TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. (En Primer Terme. Criteris i Mètodes; 1). 
4 TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. CONSELL SUPERVISOR: Guia d’establiment de criteris per a la denominació 

catalana d’animals. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992. 
5 Criteris per a la denominació comuna dels enzims (www.termcat.cat). 



Recerca terminològica. El dossier de normalització termcat  8 

1.2 Procedència dels casos que són objecte d’estudi 
 
La decisió final sobre la necessitat d’iniciar un estudi de normalització terminològica a partir d’una 
determinada proposta correspon a la Secretaria del Consell Supervisor del TERMCAT. La proposta 
pot provenir de fonts diverses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan la Secretaria del Consell Supervisor —que disposa de la informació sobre els estudis en curs 
i en coordina la preparació— rep una petició, fa una primera anàlisi del cas per determinar la 
necessitat o no d’iniciar l’estudi, i s’acorda el calendari previst per a tot el procés de normalització. 
 
 
 
2. La intervenció dels especialistes 
 
 
En la recerca terminològica és imprescindible la intervenció dels especialistes de l’àmbit temàtic a 
què pertany el terme objecte d’estudi. Per això, en diversos punts del dossier de normalització es 
farà esment d’aquesta intervenció. Com que es tracta d’un aspecte rellevant, convé dedicar-hi una 
atenció destacada. 
 
En primer lloc, convé tenir present que, sovint, les propostes de normalització terminològica 
parteixen de la iniciativa dels especialistes, que són les persones que poden identificar amb més 
exactitud quins conceptes estan en procés de consolidació, o en quins casos hi ha vacil·lacions 
formals que poden justificar una intervenció normalitzadora. Per tant, al costat dels lingüistes (que 
solen identificar els casos en què la forma lingüística presenta alguna dificultat, o bé les 
denominacions que encara no estan recollides en les obres de referència), els especialistes són les 
fonts prioritàries d’iniciatives de normalització. I aquesta implicació s’ha de promoure i hauria 
d’anar augmentant, tal com ja s’ha fet notar des de diversos estaments terminològics 
internacionals.6 
 
                                                      
6 Per exemple, a la Declaració de Brussel·les per a una cooperació internacional en terminologia, signada 

l’any 2001 per representants de les associacions nacionals i internacionals, de les xarxes i dels centres de 
documentació en terminologia, s’indicava que “cal fer prendre consciència als professionals i als 
responsables amb poder de decisió del valor essencial de la terminologia com a instrument de 
comunicació i transferència del coneixement”, i que “és necessari que els professionals de la 
terminologia integrin en els seus mètodes de treball les inquietuds, les necessitats i les expectatives dels 
usuaris”. 

Serveis lingüístics
i empreses de traducció 

Mitjans de comunicació 
 

Secretaria del  

Consell Supervisor 

informacio@termcat.cat 

Universitats i 
centres de recerca 

Organitzacions i institucions 
especialitzades 

Servei de Consultes i àrees de 
recerca del TERMCAT 

Especialistes dels diferents 
àmbits de coneixement 
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Si la iniciativa no parteix directament de l’especialista, cal vetllar per assegurar la participació del 
màxim nombre de professionals del sector en l’estudi. 
 

En els dossiers de normalització elaborats al TERMCAT s’ha establert com a protocol que, com a mínim, 
hi han de participar almenys cinc especialistes representatius de l’àrea, provinents d’universitats o 
d’institucions diferents. A més, es procura també que siguin de diverses zones del domini lingüístic. Si 
el nombre de termes que s’estan estudiant d’un àmbit determinat és relativament gran, o es tracta de 
termes que presenten una problemàtica específica, aquesta intervenció se sol organitzar per mitjà de 
sessions de normalització, és a dir, de reunions en què grups d’especialistes representatius del sector 
i terminòlegs estudien conjuntament els termes. 

 
L’especialista pot intervenir en diversos moments del procés de normalització: 
 
a )  En la fase d’anàlisi i establiment del concepte, que és el punt de partida del procés, 

l’especialista ajuda a elaborar-ne la definició més adequada (vegeu I.4.4), que serà fonamental 
per a la tria posterior d’alternatives. En aquest punt, doncs, l’expert explica l’origen del 
concepte; les relacions amb altres termes de l’àrea; les possibles vacil·lacions conceptuals; 
ofereix, si és pertinent, informació sobre el tractament que rep el terme en diverses escoles 
de pensament; informa de quines obres de referència és imprescindible de consultar; etc. 

 
b )  Durant la fase de cerca d’equivalents en altres llengües (vegeu I.4.3), també sol col·laborar en 

la recerca i la identificació d’aquestes formes. 
 
c )  Durant la fase de recerca d’alternatives denominatives (vegeu I.4.2.2), la seva opinió permet 

validar l’existència real i l’adequació de les unitats terminològiques proposades pel terminòleg 
o identificades a partir del corpus analitzat. L’expert opina i informa sobre cadascuna 
d’aquestes alternatives, sobre la viabilitat que els atorga, sobre l’ús real que tenen, etc. 

 
d )  Durant la fase final de proposta de denominacions (vegeu I.4.6), l’especialista fa la seva tria i 

expressa els arguments que li fan preferir una determinada alternativa respecte de les altres. 
 

Per a fomentar la participació i la implicació dels especialistes en els estudis terminològics, hi ha 
alguns aspectes pràctics que es poden tenir en compte: 
1. D’entrada, convé explicar amb tot el deteniment possible per a què els estem demanant la 

col·laboració i quin és el procés complet que seguirà l’estudi. Des del TERMCAT aquesta informació 
s’envia sistemàticament amb el primer missatge, quan s’entra en contacte amb un nou 
especialista. 

2. És útil recórrer a institucions de recerca, associacions o col·legis professionals, o a altres entitats 
que agrupin un col·lectiu més o menys nombrós d’especialistes, perquè això garanteix més 
representativitat de les respostes i facilita la difusió de les solucions adoptades. 

3. És important assegurar la participació d’especialistes de diversos punts del territori de parla 
catalana. 

4. En certs camps del coneixement, pot ser rellevant assegurar la participació d’especialistes que 
s’adscriguin a corrents de pensament o d’opinió diversos. 

5. És necessari mantenir informat l’especialista al llarg de tot el procés, i assegurar el retorn de la 
informació un cop s’ha oficialitzat una determinada proposta, amb els arguments que s’han tingut 
en compte. Des del TERMCAT s’envia sistemàticament un extracte de l’acta de la reunió del Consell 
Supervisor corresponent en què es resumeixen els criteris aplicats. 

6. Si el tipus de col·laboració que es demana requereix una dedicació important en temps, convé 
pactar inicialment les possibles compensacions econòmiques o materials. 

 
A més de tots aquests aspectes, i aquest sens dubte és el punt més important de la participació 
de l’especialista, l’expert en la matèria és qui pot contribuir decisivament a la implantació real de 
les formes aprovades.7 
 

                                                      
7 Per a més informació sobre la intervenció dels especialistes en la recerca terminològica, vegeu, per 

exemple, BOVER i SALVADÓ, Jordi; JULIÀ i BERRUEZO, M. Antònia; SERRA FIGUERAS, Montserrat: “El paper 
de l’especialista en l’elaboració d’obres terminològiques”, Llengua i Ús, núm. 30, 2004. 
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3. Les fonts documentals 
 
 
Una qüestió que condiciona de manera crucial la qualitat de la recerca feta és el tractament que es 
fa de les fonts documentals —també anomenades fonts de consulta o fonts de referència. La 
qualitat en la documentació no sols es basa en la quantitat de fonts consultades, sinó també en la 
fiabilitat de la informació que s’hi pot recollir. Especialment d’ençà de l’aparició d’Internet, el volum 
d’informació disponible per a la majoria de recerques terminològiques és enorme, i esdevé 
indispensable gestionar i seleccionar aquesta informació de la manera més adequada. Tot seguit 
es presenta un resum d’alguns elements relacionats amb aquest aspecte; el lector interessat pot 
ampliar la informació en diverses fonts en què es despleguen amb més detall.8 
 
 
3.1 Criteris de valoració de les fonts documentals 
 
Com a criteri general, convé que les fonts que s’utilitzen: 
 
• siguin recents (excepte en estudis diacrònics o en àmbits tècnics tradicionals) 
• siguin d’autors reconeguts dins de l’àmbit, o d’entitats amb prestigi, i tinguin un reconeixement 

general com a obres de referència 
 
 
3.1.1 Obres lexicogràfiques 
 
Les primeres fonts que cal consultar són les obres lexicogràfiques, ja siguin diccionaris de la 
llengua o bé enciclopèdies. Aquestes obres, tot i que tenen com a objectiu la descripció del lèxic 
general de la llengua, solen contenir també molta terminologia científica i tècnica, especialment les 
obres enciclopèdiques. D’altra banda, la consulta d’obres lexicogràfiques en altres llengües, 
sobretot les que tenen més pes internacional i, en el cas català, les romàniques, també ens forneix 
dades útils per a la recerca que ajuden a fixar o delimitar una determinada noció, comprovar 
l’extensió de l’ús d’un manlleu o neologisme en altres llengües o trobar termes relacionats que 
puguin esdevenir pistes d’accés a la informació. 
 
En aquest tipus d’obres, la informació terminològica sovint es troba dins d’una altra entrada, d’una 
definició o d’un exemple d’ús, la qual cosa ajuda també a establir certes prioritats. No té el mateix 
pes documentar una alternativa denominativa com a entrada pròpia en un diccionari que 
documentar-la com un exemple d’ús dins de la informació referida a un altre concepte, i és 
important fer constar aquest aspecte en la recerca. Les il·lustracions, els gràfics i els quadres que 
presenten sobretot les enciclopèdies contenen també habitualment molta terminologia, que no 
figura en canvi dins del cos dels articles. Convé estar al cas de les edicions més recents de 
cadascuna de les obres, i de les versions electròniques o en línia que algunes ofereixen, perquè hi 
pot haver modificacions rellevants. 
 
 
3.1.2 Obres terminològiques 
 
Tot i que les obres lexicogràfiques inclouen molta terminologia, és imprescindible recórrer també a 
les obres terminològiques. En aquesta mena d’obres es valora especialment: 
 

                                                      
8 Vegeu, per exemple, Sallas i Campmany, Mercè: “La recerca d’informació i documentació en 

terminologia”. Terminologia i documentació: I jornada de terminologia i documentació (24 de maig de 
2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. 
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• que explicitin els criteris de selecció de la nomenclatura (arbre de camp, buidatge, grau de 
fiabilitat de les propostes, etc.) 

• que compleixin les característiques mínimes de qualitat pel que fa a pertinència de les 
informacions i qualitat de les definicions 

 
Per a poder ponderar el resultat obtingut després de consultar aquestes obres, cal valorar 
prèviament quina és la finalitat que tenen (recollir els neologismes d’una àrea, difondre formes 
normalitzades, cobrir un buit terminològic d’una àrea en què no hi ha cap obra publicada en cap 
llengua, etc.), quin abast es proposen (el fet de voler ser un recull exhaustiu, una aproximació 
general o un aprofundiment en una subàrea concreta determina el tipus i la quantitat de les dades), 
i a quins destinataris s’adrecen (tècnics, científics, traductors, professors, estudiants, etc., perquè 
els destinataris de l’obra marquen també la selecció del contingut, com ara en l’especialització o 
en la presentació de les dades).  
 
També resulta important conèixer el grau de representativitat que té una obra determinada dins de 
la seva àrea. Hi ha obres que són punt de referència obligat dins d’una parcel·la de coneixement 
perquè són les úniques publicades o perquè són molt exhaustives, i el dossier de normalització ha 
de recollir necessàriament la informació sobre l’ús que reben les formes estudiades en aquestes 
obres (també és significatiu explicitar que una determinada forma no hi consta). La data de 
publicació i el prestigi dels autors són altres dades cabdals, al costat del fet que darrere l’obra hi 
hagi un suport institucional. Els organismes oficials i les institucions acadèmiques i lingüístiques 
solen aportar més fiabilitat. El reconeixement que té l’editorial que publica l’obra també té un pes 
important: hi ha editorials especialitzades en un tema determinat i que disposen d’un bon equip 
d’assessors. 
 
 
3.1.3 Obres especialitzades 
 
Sovint la recerca terminològica ha d’anar més enllà de les obres explícitament dedicades a la 
difusió o classificació dels termes (diccionaris, glossaris, tesaurus, etc.), i ha de recórrer també a 
obres especialitzades de tota mena (normes tècniques, manuals, obres de teoria, treballs 
universitaris, tesis doctorals, catàlegs de productes, llibrets d’instruccions, articles de divulgació 
científica, enregistraments de retransmissions esportives...). En aquesta mena de fonts la recerca 
ha de ser especialment curosa, i se sol fer partint ja d’un cert coneixement del concepte que és 
objecte d’estudi; tanmateix, s’hi obtenen informacions valuoses sobre l’ús dels termes en 
contextos reals. Per exemple, en aquestes fonts es pot observar l’ús en masculí o en femení de 
determinats manlleus amb un gènere poc evident, o l’ús majoritari en plural de determinats 
substantius, o la possibilitat que un determinat terme sintagmàtic se simplifiqui de manera 
sistemàtica, etc. Les obres especialitzades també ajuden a delimitar el terme que és objecte 
d’estudi i a posar-lo en relació amb altres conceptes relacionats (i, de retruc, poden contribuir a 
confirmar o desestimar sinonímies, a establir el millor descriptor per a la definició, etc.). 
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3.1.4 La cerca a la xarxa Internet 
 
Les noves tecnologies i Internet s’han incorporat a la terminologia com a creadors i vehiculadors 
de nous conceptes, i també com a eines que faciliten la recerca. Així, actualment la informació 
especialitzada sobre els nous termes es recull gairebé de forma íntegra a la xarxa. Internet dóna 
accés a un volum de documents impensable fins fa pocs anys i permet també extreure informació 
sobre l’ús dels termes, tant dins de la comunitat científica com dins de la comunitat general de 
parlants. 
 
D’altra banda, però, Internet obliga a fer una ponderació de la informació i a establir un control 
sobre els documents de consulta i sobre la fiabilitat i la representativitat d’aquests documents, 
perquè a la xarxa tant s’hi poden trobar informacions rigoroses, actualitzades i pertinents, com 
pàgines que ofereixen poques garanties. 
 
Com veurem tot seguit (vegeu I.3.2), en la referenciació de les informacions obtingudes no es 
considera pertinent la simple indicació que una determinada forma s’ha documentat “a Internet”. 
És imprescindible precisar en quina pàgina s’ha obtingut, en quina data, i, en la mesura que sigui 
possible, quines característiques té aquella pàgina (qui n’és l’autor o el responsable, quin objectiu 
té, quina és la data de l’última actualització, etc.). 
 
 
3.2 Citació i representació de les fonts de referència 
 
Totes les informacions que s’introdueixen en el dossier de normalització han d’anar acompanyades 
per la indicació de la font corresponent, de manera que s’especifiqui d’on s’ha extret cada dada i 
que es pugui distingir bé entre els arguments propis de cada especialista o de cada font 
consultada i els elaborats per l’autor del dossier. 
 
La consignació de les fonts de referència, per a fer més fàcil i àgil la lectura del dossier, es fa per 
mitjà d’uns codis, tant per a les fonts escrites com per a les fonts orals. Al final del dossier 
s’incorpora una taula de descodificació que permeti identificar explícitament les fonts. 
 

Al TERMCAT, convencionalment, s’aplica un codi alfabètic a les obres lexicogràfiques, a les publicacions 
pròpies del Centre, a les publicacions periòdiques i a cada especialista consultat; el codi numèric 
identifica la resta d’obres del fons documental; i les referències electròniques i les documentades a la 
xarxa es marquen amb un codi seguit de la lletra -e. Les edicions successives d’una mateixa obra 
s’indiquen amb la xifra corresponent al costat del codi (GEC2). 
A I.4.2.2 i I.4.3 es presenten els codis corresponents a les obres lexicogràfiques i terminològiques de 
consulta obligada, en el moment de redactar aquest document, en cada dossier de normalització 
elaborat des del TERMCAT. El lector interessat a elaborar un dossier de normalització pot fer ús 
d’aquests codis, si li resulten útils, o bé utilitzar qualsevol altre sistema que permeti identificar 
clarament l’origen de les informacions. 

 
Les argumentacions del dossier de normalització corresponent al terme crumb començaven així: 

«Es demana al Consell Supervisor que estableixi la forma catalana més adequada per a anomenar el 
concepte plantejat tenint en compte les observacions següents: 

En l’elaboració de la xocolata amb llet no s’utilitza llet líquida, sinó llet en pols o bé, de vegades, un 
subproducte que en anglès s’anomena crumb. La llet líquida no es pot barrejar amb la mantega de cacau, ja
que l’aigua que conté interfereix en el procés de cristal·lització dels greixos de la mantega. El crumb va ser 
inventat, segons 7321, per un xocolater suís i és una barreja assecada i mòlta de llet, sucre i pasta de cacau 
que s’incorpora posteriorment a la mantega de cacau. 

Tots els especialistes consultats, excepte CAZN, coneixen el producte. MMAT i XCOL expliquen que en 
les seves empreses utilitzen només llet en pols per a fer xocolata amb llet, però, tot i així, saben què és el
crumb; puntualitzen que és una barreja que forma part especialment de la recepta de la xocolata d’estil 
anglès, que té un gust característic de caramel. 

JASOL, en canvi, creu que el crumb és un producte emprat arreu i assegura que tothom utilitza la forma
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anglesa per a referir-s’hi. També explica que hi ha dos tipus de crumb: el crumb de xocolata (amb pasta de 
cacau) i el crumb de llet (sense pasta de cacau). Val a dir, tot i així, que segons 7321, 6709 i 6711, el 
producte conegut estrictament com a crumb sempre porta cacau. En el cas que la barreja no n’inclogui (és a
dir, que dugui només llet i sucre), aleshores no se sol parlar de crumb, sinó senzillament de llet condensada 
(vegeu el context DGWG-E). De fet, CAZN i XCOL expliquen que antigament ja s’havia utilitzat llet 
condensada o una barreja de llet i sucre per a fer xocolata amb llet.» 

A la descodificació de fonts que es troba al final del dossier es pot consultar a què correspon cadascun dels
codis emprats, que aquí hem assenyalat amb negreta. Els números 7321, 6709 i 6711 corresponen a obres 
del fons documental del TERMCAT; s’aplica un codi alfabètic específic per a cada especialista consultat (per
tant, CAZN, MMAT, XCOL, JASOL corresponen a persones); i les referències electròniques i les
documentades a la xarxa es marquen amb un codi alfabètic seguit de la lletra -e (de manera que DGWG-E es 
refereix a una font d’Internet). 

 
 
3.3 Les marques de ponderació 
 
En determinats treballs terminològics, i especialment en la preparació de materials terminològics 
sectorials, és habitual assignar a les denominacions catalanes un atribut codificat, anomenat marca 
de ponderació (MP), que indica el seu grau de fiabilitat, d’acord amb les fonts en què s’ha 
documentat i l’origen del terme. 
 

Els termes catalans dels projectes que elabora o assessora el TERMCAT es ponderen amb les marques 
que es presenten a continuació, les quals poden ser útils també en l’elaboració de tot treball 
terminològic que contingui denominacions catalanes. 

 
 

MP Descripció 

1 Terme normatiu (documentat al DIEC9 o aprovat per la Secció Filològica) 
2 Terme normalitzat pel Consell Supervisor del TERMCAT 
3 Terme revisat pel TERMCAT 
4 Terme no revisat pel TERMCAT 
5 Terme en el qual el Consell Supervisor del TERMCAT ha decidit no intervenir formalment10  
6 Terme en estudi 

 
Aquesta indicació és pròpia de les fases de treball d’un projecte terminològic, perquè permet 
classificar els termes i ordenar-los segons les prioritats d’estudi, però no se sol mantenir en la 
publicació definitiva. En general, per tant, no és una indicació que es consideri imprescindible en 
els dossiers de normalització. 
 
 
 

                                                      
9 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona; Palma de Mallorca; 

València: Edicions 3 i 4: Edicions 62: Moll: Enciclopèdia Catalana: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1995. 

10 Per exemple, perquè té un ús poc consolidat (com ara infranet). Per a més informació sobre aquest 
aspecte, vegeu TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA: La normalització terminològica en català: criteris i 
termes 1986-2004. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006. 
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4. El dossier de normalització 
 
 

En aquesta publicació es fa una descripció general de les informacions que s’inclouen en el dossier de 
normalització tal com s’elabora al TERMCAT, amb l’objectiu que qualsevol persona interessada tingui un 
model de recerca terminològica complet i, si ho vol, pugui enviar a la Secretaria del Consell Supervisor 
les propostes de normalització que consideri oportunes. A III.1 trobareu un model basat en un 
document de text, i al web www.termcat.cat el podeu trobar en format de plantilla de document. 

 
El dossier de normalització, al TERMCAT, es duu a terme amb el suport del programa informàtic que sosté tota
l’activitat terminològica al Centre, el Gestor de Terminologia (GdT). 
 

 
 
 
4.1 La identificació del cas objecte d’estudi i la motivació 
 
 
4.1.1 El títol 
 
El dossier de normalització s’intitula amb el cas que és objecte d’estudi, en la forma en què s’ha 
trobat, ja sigui corregint un text, elaborant un material terminològic o en qualsevol altra situació 
que hagi motivat la recerca. En algunes ocasions el títol no correspondrà a un terme concret, sinó 
a un determinat problema terminològic que cal resoldre amb un criteri aplicable a diversos casos. 
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En la sessió del Consell Supervisor núm. 345, els títols dels casos objecte d’estudi eren els següents: 

1. car sharing 

2. mestressa de casa (en masculí) 

3. business angel 

4. desquadrar 

5. oruxo 

6. pluvial / interpluvial 

7. interestadial 

8. invasiu 

En canvi, en la sessió 409 l’índex recollia un sol punt: 

Proposta de redacció de nous criteris per al tractament dels manlleus i els calcs en terminologia 

 
 
4.1.2 La procedència del cas objecte d’estudi 
 
La informació sobre la procedència del terme o del criteri que s’hagi d’estudiar és imprescindible, 
perquè pot justificar per si sola la necessitat de l’estudi, o influir decisivament sobre l’orientació 
que cal donar a la recerca o sobre els criteris que han de pesar més a l’hora de prendre una 
determinada decisió. 
 
En la mateixa sessió del Consell Supervisor que hem exemplificat abans, els casos objecte d’estudi tenien els
orígens següents: 

1. car sharing: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

2. mestressa de casa (en masculí): Diccionari de les ocupacions (Àrea de Recerca Sectorial del TERMCAT). 

3. business angel: especialista; vehiculat pel Servei de Consultes del TERMCAT. 

4. desquadrar: especialista; vehiculat pel Servei de Consultes del TERMCAT. 

5. oruxo: reconsideració a proposta d’un especialista (Àrea de Normalització del TERMCAT). 

6. pluvial/interpluvial: Diccionari de geografia física (Àrea de Recerca Sectorial del TERMCAT). 

7. interestadial: Diccionari de geografia física (Àrea de Recerca Sectorial del TERMCAT). 

8. invasiu: petició de l’Àrea de Normalització del TERMCAT. 

 
En aquest apartat també s’indica, doncs, el projecte en què s’emmarca una determinada recerca, 
si és el cas (títol del diccionari o del recull que s’està elaborant). Si la iniciativa parteix d’un treball 
de redacció o de revisió d’un text, s’indica quin text és (autor, característiques, data prevista de 
publicació, etc.). 
 

En els dossiers elaborats al TERMCAT, els casos objecte d’estudi poden provenir directament d’una de 
les àrees de treball del Centre (en el Gestor de Terminologia es consignen les inicials del terminòleg 
que fa la petició i, si escau, el títol del projecte en què s’inclou el terme) o d’una demanda externa 
(s’assenyalen en aquest cas el nom de la persona que l’ha feta, i també les inicials del terminòleg 
encarregat de gestionar-la). 
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4.1.3 La motivació de la recerca 
 
A més de l’origen del cas que s’estudia, la informació de partida imprescindible inclou l’exposició 
del motiu que justifica que es faci un estudi de normalització. Atès que, com hem vist abans 
(vegeu I.1), no tots els termes són objecte de normalització, quan s’ha decidit elevar un cas a la 
consideració del Consell Supervisor convé raonar la necessitat d’una proposta de normalització 
terminològica. 
 
Les motivacions (molt abreujades) dels casos vistos abans eren les següents: 

1. car sharing: s’està implantant en diverses ciutats aquest sistema de gestió del transport i sovint se’n difon
la forma anglesa. A més, hi ha dubtes conceptuals entre el que és exactament el car sharing (cotxe 
multiusuari) i el car pooling (cotxe compartit). 

2. mestressa de casa (en masculí): sembla que en determinats contextos administratius o legals es 
necessita una forma masculina per a referir-se a aquesta ocupació, que tradicionalment només té forma 
femenina. 

3. business angel: s’està difonent aquest concepte amb la forma manllevada. Especialistes de l’àmbit han fet
arribar la petició d’establir una denominació catalana per a aquest manlleu. 

4. desquadrar: encara que la formació del verb (absent de les obres lexicogràfiques generals) no sembla
conflictiva, l’ús presenta certs dubtes. 

5. oruxo: sembla que s’està difonent com a gallega una forma que no ho és. 

6. pluvial / interpluvial: els especialistes fan servir aquestes formes, però hi ha dubtes sobre la seva
adequació morfològica. 

7. interestadial: els especialistes fan servir aquesta forma, però hi ha dubtes sobre la seva adequació
morfològica. 

8. invasiu: sembla que s’està difonent amb un sentit impropi aquesta forma, probablement per influència de
l’anglès. 

 
 
4.1.4 La data 
 
És important consignar la data en què s’inicia l’estudi. Aquesta informació és especialment 
rellevant en certs casos en què la difusió ràpida d’una alternativa catalana en pot afavorir la 
implantació; en el cas de peticions externes (dels mitjans de comunicació, per exemple), en què 
cal donar una resposta en un temps relativament breu; o bé en els casos procedents de projectes 
sectorials (diccionaris, terminologies, materials de divulgació...) que tenen una data límit de 
tancament. 
 

En els dossiers elaborats al TERMCAT, el terminòleg que vehicula el cas per normalitzar al Consell 
Supervisor fa constar a l’apartat de nota de la fitxa del Gestor de Terminologia tant la data en què fa la 
petició com la data en què necessita que el terme estigui resolt. 

 
 
4.1.5 Altres dades 
 
Convé indicar les dades necessàries per a posar-se en contacte amb la persona que ha elaborat la 
proposta de normalització (nom, organisme, adreça electrònica, telèfon). Igualment, es pot 
consignar en aquest apartat qualsevol altra dada de tipus administratiu o de gestió que es consideri 
rellevant. Per exemple, en el cas de possibles reconsideracions de termes aprovats prèviament, 
s’hi fa constar l’acta i la data en què es va aprovar. 
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4.2 La presentació del cas terminològic 
 
 
4.2.1 L’àrea temàtica 
 
Un dels principis de la terminologia estableix que les denominacions són l’expressió lingüística 
d’un determinat concepte, sempre en el marc d’un àmbit d’especialitat concret. La recerca 
terminològica, doncs, s’aplica estrictament als àmbits especialitzats, no al conjunt de la llengua 
general, i per tant és imprescindible assenyalar sempre a quin àmbit s’adscriu el terme que és 
objecte d’estudi. Cal tenir present, a més, que una mateixa denominació (forma lingüística) 
utilitzada en àmbits d’especialitat diferents equival també a termes diferents, i pot generar, per 
tant, una casuística diferent. 
 
Les disciplines en què això té aplicació no abasten només els àmbits científics, sinó també els 
àmbits humanístics i tècnics i, en general, tots els àmbits professionals. De tota manera, les 
fronteres entre el que es pot considerar propi d’un àmbit especialitzat concret o d’un altre, i entre 
el que és especialitzat i el que és un mot d’ús general, no són sempre nítides. 
 
Hi ha termes com ara ordinador, pantalla, ratolí, etc. que actualment formen part del lèxic utilitzat per 
especialistes i tècnics de pràcticament totes les àrees (i que fins i tot ja es poden considerar propis de la 
llengua general), però l’àrea temàtica on van ser encunyats és la informàtica.  

 
Sovint, a més, l’atribució de l’àrea temàtica planteja dubtes relacionats amb la classificació teòrica 
del coneixement, que és un terreny complex que admet aproximacions des de la semiòtica, la 
filosofia, etc. Per aquests motius, la consignació d’una determinada àrea temàtica a un terme de 
vegades no resulta fàcil, i no és estrany que en el curs de l’estudi s’acabi arribant a la conclusió 
que és més adequat fer un canvi en l’àrea temàtica assignada inicialment. 
 

Al TERMCAT, les àrees temàtiques es tracten conjuntament, a partir d’una codificació que permet la 
classificació també del material bibliogràfic. Aquesta codificació es manté actualitzada, afegint-hi noves 
subàrees quan cal, d’acord amb l’evolució dels diversos àmbits de coneixement. 

 
 
4.2.2 Les denominacions documentades 
 
És imprescindible anotar i referenciar adequadament totes les denominacions que s’hagin pogut 
documentar referides al concepte que és objecte d’estudi. En certs casos, pot escaure’s que 
l’única forma documentada sigui la que dóna títol al dossier de normalització. Llavors es consigna 
aquesta forma lingüística, la categoria gramatical, i al costat es fa constar la referència de la font on 
s’ha documentat. En altres casos, contràriament, el nombre de denominacions documentades és 
considerable: cadascuna, doncs, s’anota amb la seva referència documental. Quan sigui el cas, 
s’indiquen també les relacions de sinonímia que s’hagin pogut documentar (vegeu també I.4.6). 
 
En principi, aquestes denominacions s’han de documentar en contextos catalans. No diem que 
s’hagin de documentar “en català” perquè sovint les formes objecte d’estudi són formes 
manllevades a altres llengües. El que interessa en aquest apartat és indicar quins usos s’han pogut 
localitzar en fonts documentals catalanes, o quins usos són habituals entre els especialistes per a 
referir-se al concepte en qüestió quan parlen o escriuen en català.11 

                                                      
11 Com és habitual en tots els materials terminològics i lexicogràfics, els substantius i els adjectius es 

consignen en singular, llevat que es tracti de plurals lexicalitzats, i els verbs en infinitiu. 
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En el procés d’estudi del terme phishing, que es refereix a una pràctica fraudulenta per mitjà d’Internet,
només es van documentar dues denominacions en contextos catalans, el manlleu phishing, i l’alternativa 
robatori d’identitat. 

Després de la recerca, la forma aprovada (pesca electrònica) no va ser cap d’aquestes dues, perquè en 
general es tendeix a evitar sempre que es pot el manlleu que no resulta imprescindible, i perquè la majoria
d’especialistes consideraven massa genèrica la forma documentada. 

En el cas de permalink, que es refereix a un enllaç fix a un article concret dels arxius d’un web, generalment
d’un bloc, que continua operatiu malgrat que l’article ja no aparegui a la pàgina principal del web, es van
documentar quatre denominacions (permalink, enllaç fix, enllaç permanent i permaenllaç). 

Després de la recerca, la forma aprovada coincideix amb una d’aquestes formes (enllaç permanent). 

 
Naturalment, quan ens referim a fonts documentals (vegeu I.3) fem referència a tota mena de 
fonts: lexicogràfiques, terminològiques, obres especialitzades, informació obtinguda directament 
d’un especialista de l’àmbit, etc. 
 

Llista orientativa de les fonts catalanes de consulta recomanada en qualsevol dossier de normalització, 
en el moment de la redacció d’aquesta publicació. Segons quin sigui el cas que s’estudia, convé 
recórrer també a altres fonts que no citem per no allargar innecessàriament el text:12 
Fonts lexicogràfiques: 

[DIEC]  INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona; Palma de 
Mallorca; València: Edicions 3 i 4: Edicions 62: Moll: Enciclopèdia Catalana: Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 1995. 

[DIEC-E]  INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana [En línia]. Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans, [2006]. 

 <http://pdl.iecat.net/entrada/diec.asp> 
[GDLC] Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. (Diccionaris 

de l’Enciclopèdia) 
[GDLC-E]  Gran diccionari de la llengua catalana [En línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, cop. 

1997-2006. 
 <http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm> 
[GEC2] Gran enciclopèdia catalana. 2a ed., Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-2006. 28 v. 
[GEC-E]  Hiperenciclopèdia [En línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, [2006]. 

<http://www.grec.net> 
[GLC]  Gran Larousse català. Barcelona: Edicions 62, 1990-1997. 11 v. 
[GD62]  LÓPEZ DEL CASTILLO, Lluís [ed.]. Gran diccionari 62 de la llengua catalana. Barcelona: 

Edicions 62, 2000. 
[DCVB]  ALCOVER, Antoni Maria; MOLL, Francesc de Borja. Diccionari català-valencià-balear. Palma 

de Mallorca, 1985. 10 v. 
[DCVB-E]  ALCOVER, Antoni Maria; MOLL, Francesc de Borja. Diccionari català-valencià-balear [En 

línia]. Barcelona; Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Catalans: Moll, [2006]. 
 <http://dcvb.iecat.net/> 
[DECC]  COROMINES I VIGNEAUX, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 

Barcelona: Curial: La Caixa, 1983-2001. 10 v. 
[CTILC]  INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Corpus textual informatitzat de la llengua catalana [En línia]. 

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, [2006] 
 <http://pdl.iecat.net> 
[DVAL] Diccionari valencià. 2a ed. Alzira; València: Bromera: Generalitat Valenciana. Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1996. 
Fonts terminològiques generals: 

[NEOL]  TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [En línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, cop. 1999-2006. 

 <http://www.termcat.cat/neoloteca> 
[CT]  TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Cercaterm [En línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de 

Terminologia, cop. 2000-2006. 
 <http://www.termcat.cat/> 

                                                      
12 Vegeu més informació sobre les fonts documentals a I.3. 
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[CMOTS] UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Cercamots 
[En línia]. [Barcelona:] Universitat Autònoma de Barcelona: Universitat Politècnica de 
Catalunya, cop. 2000. 

 <http://www2.upc.es/cercamots/> 
[UBTERM] UNIVERSITAT DE BARCELONA: UBTerm [En línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona: Serveis 

Lingüístics, [s.d.] 
 <http://www.ub.edu/slc/ubterm/td_Arrencada.html> 
Al marge d’aquestes obres generals, en cada dossier caldrà consultar les obres de referència dins del 
sector, ja siguin diccionaris especialitzats, ja sigui algun altre tipus de material (tesaurus, glossaris, 
projectes, tesis doctorals, manuals per a l’ensenyament, materials de divulgació, manuals 
d’instruccions, etc.). I, naturalment, els especialistes de l’àmbit amb qui es pugui contactar. 

 
 
4.3 Les equivalències en altres llengües 
 
La indicació de les formes equivalents en altres llengües és una informació també imprescindible. 
Aquesta informació permet identificar quins recursos denominatius s’han utilitzat en altres 
sistemes lingüístics; permet descobrir tendències generals que, sovint, atès el component 
internacional del coneixement especialitzat, serà prudent de respectar; permet confirmar la 
“realitat” del terme que s’està estudiant, perquè un terme que presenta equivalents en diverses 
llengües és pràcticament segur que respon a una necessitat denominativa real; permet oferir, un 
cop acabat l’estudi, un resultat molt més útil, perquè la comunicació especialitzada és sovint 
multilingüe; i finalment, les equivalències esdevenen també una via d’accés a la informació, 
perquè la persona que consulta un material terminològic pot partir del coneixement de la forma en 
anglès, o en castellà, o en una altra llengua, i a partir d’aquesta informació pot localitzar la proposta 
catalana aprovada. 
 
Les llengües que convé explorar depenen del terme objecte d’estudi. En general, es considera 
imprescindible, en el context català, identificar els equivalents en castellà i francès, atesa la 
proximitat, l’afinitat lingüística i la situació sociolingüística. En la majoria d’àmbits, l’anglès ha 
esdevingut també una llengua de referència ineludible, i les formes angleses són sovint les més 
difoses i conegudes. També és útil, quan és possible, identificar els equivalents en llengües com 
l’italià, el portuguès i l’occità, que, atès que són llengües romàniques com la catalana, poden 
il·lustrar sobre models formatius. I en certs àmbits d’especialitat, l’alemany també té un paper 
referencial. 
 

Cada forma es consigna al costat del codi establert per l’ISO (International Standards Organization, 
Organització Internacional d’Estandardització) que identifica cadascuna de les llengües: 
 

af afrikaans gl gallec 
ar àrab hu hongarès 
br bretó it italià 
ca català ja japonès 
co cors ko coreà 
cs txec la llatí 
cy gal·lès lad ladí 
da danès nl neerlandès 
de alemany no noruec 
el grec oc occità 
en anglès pt portuguès 
en [GB] anglès britànic rm retoromànic 
en [US] anglès americà ro romanès 
eo esperanto ru rus 
es castellà rup aromanès 
eu basc si singalès 
fi finès sl eslovè 
fr francès srd sard 
fur friülà sv suec 
ga irlandès tr turc 



Recerca terminològica. El dossier de normalització termcat  20 

gd escocès zh xinès 
 
Les llengües d’equivalència se solen ordenar per proximitat dels sistemes lingüístics, i dins de cada 
sistema lingüístic, per ordre alfabètic del codi de la llengua. Per això, l’ordre proposat en el dossier de 
normalització és el següent: 
 es – fr – it – pt – en – de 
Si es fan constar equivalències en altres llengües, es poden afegir en el lloc que els correspondria 
segons aquest criteri de proximitat o, per comoditat, es poden afegir al final. Quan és pertinent, també 
s’afegeix al final la forma corresponent a la nomenclatura científica, amb el codi nc. Per convenció, 
quan es fa constar més d’una equivalència en una determinada llengua, s’ordenen alfabèticament. 

 
Com la resta d’informacions del dossier, al costat de cada equivalència es fa constar la font on s’ha 
documentat (vegeu I.3). Convé tenir en compte que, durant l’estudi d’un terme, es procura obtenir 
la màxima informació, encara que de vegades provingui de fonts que no ofereixin una alta fiabilitat; 
tanmateix, quan es donen com a definitius els resultats de la recerca, ja sigui en un diccionari o en 
una base de dades de consulta pública, se seleccionen les equivalències més ben documentades, 
o, en el cas dels diccionaris, les que inclou l’obra. En els casos en què aquesta informació pot ser 
especialment rellevant (per exemple, en manlleus en què l’atribució de gènere no sigui evident), al 
costat de la forma es fa constar la categoria gramatical. 
 
En el dossier de normalització del terme piassaba de Pará es van consignar totes aquestes equivalències: 

es chiquichique  (4648; AVE-E; ICFES-E; MCV-E; ORINOCO-E; PN-E) 

es chiquichiqui  (4648) 

es málama  (4648) 

es piasaba  (4648; RLC-E) 

es piasaba de Pará  (4648) 

es piasava  (4648) 

es titiá  (4648) 

fr piassava  (ROB12) 

it piassava brasiliana  (4648) 

pt chique-chique  (4648) 

pt chiquexiqui  (4648) 

pt palmeira piassaba  (4648) 

pt piaçá  (164; DLPO-E) 

pt piaçaba  (164; 4648; AMAZON-E; BAHIA-E; DLPO-E; PN-E; PRIB-E) 

pt piaçaba do Orinoco  (4648) 

pt piaçabeira  (4648) 

pt piaçava  (AMAZON-E; BAHIA-E; DLPO-E; PN-E) 

pt piaçava-do-Pará  (BAHIA-E) 

pt piassaba amazônica   (PN-E) 

pt piassava  (4648) 

en Pará piassava  (FAO-E; WEB3) 

en piaçaba do Rio Negro  (FAO-E) 

en piasaba  (WEB3) 

en piasava  (WEB3) 

en piassaba  (COL; PLP-E; WEB3) 

en piassava  (COL; WEB3) 

de Parapiassavapalme  (4648) 

nc Leopoldinia piassaba  (AE-E; AROM; COL; FAO-E; PLP-E; PN-E; RLC-E; WEB3) 

 

Tanmateix, a la fitxa definitiva, les equivalències que es van mantenir van ser aquestes: 

es chiquichique 

es piasava de Pará 
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fr piassava 

pt chique-chique 

pt chiquexiqui 

pt piaçaba do Orinoco 

pt piaçava-do-Pará 

en Pará piassava 

en piaçaba do Rio Negro 

de Parapiassavapalme 

nc Leopoldinia piassaba 

 
Pel que fa a les equivalències en altres llengües, les fonts de consulta que es considera recomanable 
contrastar en qualsevol dossier de normalització, en el moment de la redacció d’aquesta publicació, 
són les següents. Aquesta llista té un caràcter només orientatiu; en general, és recomanable consultar 
més d’un diccionari de cada llengua, i sovint és important recórrer a diccionaris amb informació 
etimològica.13 
Fonts lexicogràfiques en castellà: 

[DRAE22]  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 22ª ed. Madrid: Espasa-
Calpe, 2001. 2 v. 

[DRAE-E] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línia]. Madrid: Real 
Academia Española, [2006] 

 <http://www.rae.es> 
[GEL]  Gran enciclopedia Larousse. [2a ed.] Barcelona: Planeta, 1988-1990. 24 v. 
[SECO]  SECO, Manuel; ANDRÉS, Olimpia; RAMOS, Gabino. Diccionario del español actual. Madrid: 

Santillana, cop. 1999. 2 v. (Aguilar Lexicografía) 
[CLAVE6]  Clave: diccionario de uso del español actual. 6a ed. Madrid: SM, 2003. 
[ESP]  Enciclopedia universal ilustrada Espasa-Calpe. Barcelona: Espasa-Calpe, cop. 1926. 70 v. 
[MOL2]  MOLINER, Maria. Diccionario de uso del español. 2a ed. Madrid: Gredos, 1998. 2 v. 
[ALV] ALVAR EZQUERRA, Manuel. Nuevo diccionario de voces de uso actual. Madrid: Arco/Libros, 

cop. 2003. 
Fonts lexicogràfiques en francès: 

[ROB12]  ROBERT, Paul; REY-DEBOVE, Josette; REY, Alain. Le nouveau Petit Robert: dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue française. Nouvelle éd. Paris: Dictionnaires Le 
Robert, cop. 2002. 

Fonts lexicogràfiques en italià: 

[ZING2005]  ZINGARELLI, Nicola. Lo Zingarelli 2005: vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 
2005. 

[DEV] DEVOTO, Giacomo; OLI, Gian Carlo. Dizionario della lingua italiana. Firenze: Le Monnier, 
2004. (Dizionari Le Monnier) 

[GARZ] Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana. Milano: Garzanti, 2005 
Fonts lexicogràfiques en anglès: 

[OXFDE2]  SOANES, Catherine; STEVENSON, Angus [eds.]. Oxford dictionary of English. 2nd ed. Oxford 
[etc.]: Oxford University Press, 2003. 

[COL5]  WILKES, G.A.; KREBS, W.A. [eds.]. Collins English dictionary. 5th Australian ed. updated. 
Glasgow: Harper Collins, 2000. 

[WEB3]  GOVE, Philip Babcock [ed.]. Webster's third new international dictionary of the English 
language unabridged. Springfield (Mass.): Merriam-Webster, 1993. 

[BRIT15]  The new Encyclopaedia Britannica. 15th ed. Chicago [etc.]: Encyclopaedia Britannica, 
cop. 1989. 32 v. 

Fonts lexicogràfiques en alemany: 

[DUDEN]  Duden: Deutsches Universalwörterbuch. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 
Mannheim [etc.]: Dudenverlag, 2001. 

[BROCK]  Der Brockhaus: multimedial 2002 premium. [Fitxer informàtic]. Mannheim: 
Bibliographisches Institut: F.A. Brockhaus AG, 2004. 6 CD-ROM. 

Fonts terminològiques generals: 

[NEOL]  TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neoloteca [En línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, cop. 1999-2006. 

 <http://www.termcat.cat/neoloteca> 

                                                      
13 Vegeu més informació sobre les fonts documentals a I.3. 
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[CT]  TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Cercaterm [En línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, cop. 2000-2006. 

 <http://www.termcat.cat/> 
[LGDT]  Le grand dictionnaire terminologique [En línia]. [s.l.]: Gouvernement du Québéc. Office 

québécois de la langue française, 2006. 
 <http://www.granddictionnaire.com/> 
[TERMIUM] Termium [En línia]. [Ottawa]: Canada. Public Works and Government Services. 

Translation Bureau, 2005. 
 <http://www.termium.com/> 
[CILF]  CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE. Base de terminologie. [s.l.]: Conseil 

international de la langue française, [2006]. 
 <http://www.cilf.org/bt.fr.html> 
Al marge d’aquestes obres generals, en cada dossier caldrà consultar les obres de referència dins del 
sector, ja siguin diccionaris especialitzats, ja sigui algun altre tipus de material (normes tècniques, 
tesaurus, glossaris, projectes, tesis doctorals, manuals per a l’ensenyament, materials de divulgació, 
manuals d’instruccions, etc.). 

 
 
4.4 Les propostes de definició i de nota 
 
El procés de recerca en terminologia és onomasiològic, és a dir, parteix del concepte per a 
seleccionar l’alternativa denominativa més adequada per a designar-lo. La consignació, per tant, 
d’una definició clara del terme que s’estudia al dossier de normalització és un punt fonamental. La 
definició terminològica pretén recollir els trets significatius imprescindibles per a identificar el 
terme que és objecte d’estudi i per a distingir-lo de la resta de termes del seu mateix àmbit. 
 

Per a informació sobre els aspectes que caracteritzen la redacció de les definicions terminològiques, 
consulteu Metodologia del treball terminològic.14 De manera molt esquemàtica, convé tenir en compte 
almenys aquestes orientacions: 
1. Pertinència de les informacions 
Es considera pertinent aquella informació que serveix per a diferenciar conceptualment els termes 
d'una mateixa àrea o subàrea d'especialitat. En canvi, es considera no pertinent en un treball 
terminològic aquella informació merament explicativa o descriptiva de la realitat designada pel terme. 
Aquesta informació descriptiva no hauria d'aparèixer en la definició; es pot recollir, si es creu 
convenient, en una nota. 
2. Definició i relació de sinonímia 
Convé diferenciar clarament les relacions de sinonímia entre termes de les informacions pertinents en 
una definició terminològica. En una obra terminològica les remissions no han d'aparèixer en el text de 
la definició, sinó que s'han d'indicar a part, perquè són denominacions diferents d'una mateixa noció. 
3. Descriptor de la definició 
El descriptor és el mot amb què s'introdueix la definició i ha de ser conceptualment més genèric que 
el terme definit. Convé que en una definició s'utilitzi un únic descriptor. 
El descriptor indica la subàrea temàtica a què es pot adscriure el terme, o l'apartat temàtic de l'arbre 
de camp en què es classifica, si s’està elaborant un diccionari. Això implica que les definicions d'una 
sèrie de termes d'un mateix subapartat temàtic han de tenir un descriptor comú. 
Les definicions no han d’aportar informacions metalingüístiques i, per tant, no és adequat d'introduir-
les mitjançant expressions com “Terme que designa...”, “Qualificatiu aplicat a...”, “Nom amb què es 
coneix...”, “És el...”, etc. 

3.1 Categoria del descriptor 
La categoria del descriptor (substantiu, adjectiu, etc.) ha de coincidir amb la del mot definit. Aquest 
principi respon a la necessitat que una definició pugui substituir la denominació definida en un 
context determinat, ja que tant la definició com la denominació són verbalitzacions d'una mateixa 
noció. El nombre del descriptor ha de coincidir amb el del terme, llevat que sigui un plural 
lexicalitzat. 
El principi de coincidència entre la categoria del descriptor i el mot definit es pot transgredir en les 
definicions de certs adjectius i de locucions. 
a) Definició d'adjectius 

                                                      
14 TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA: Metodologia del treball terminològic. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, 1990. 



Recerca terminològica. El dossier de normalització termcat  23 

En general, els descriptors dels adjectius poden ser un altre adjectiu, un participi, una preposició o 
un pronom relatiu. També poden ser definits mitjançant l'expressió “Dit de...” i mitjançant 
adjectius merament relacionals, “Relatiu o pertanyent a...”. 
b) Definició de locucions 
Si és possible, convé també que la definició consisteixi en un segment de frase amb el qual es 
pugui substituir la locució en un context determinat. Altrament, s'utilitzen les expressions “Manera 
de...” (locucions adverbials) o “Dit de...” (locucions adjectives) per a introduir les definicions. 
3.2 Definició de sintagmes travats 
Sempre que sigui possible, la definició dels sintagmes travats ha de tenir com a descriptor la base 
del sintagma. 

4. Redacció de les definicions 
a) Cal mantenir un to impersonal. 
b) El terme definit mai no ha de formar part de manera completa de la definició. 
c) Cal tendir a mantenir l'ordre sintàctic lògic. 
d) Convé elaborar la definició en una sola frase; d'aquesta manera es pretén visualitzar globalment els 
trets fonamentals d'una única noció. 
e) S'ha d'evitar de fer referència al camp objecte del treball amb la intenció d'indicar una accepció 
diferent de la llengua general o d'una altra àrea temàtica, perquè els treballs terminològics 
s'emmarquen sempre en un àmbit d'especialitat concret. 
f) Cal evitar les definicions circulars, és a dir, aquelles que es remeten recíprocament. 

 
La persona que elabora el dossier de normalització ha de redactar, a partir de tota la informació 
sobre el terme que ha obtingut i amb l’ajuda dels especialistes, una proposta de definició 
terminològica. De vegades, la definició es pot obtenir directament a partir d’alguna de les fonts 
consultades, però sovint la intervenció del terminòleg és imprescindible. A banda d’aquesta 
definició prioritària, també es recullen (en un apartat de “definicions complementàries”) altres 
definicions documentades en fonts fiables i en diferents llengües, cadascuna encapçalada pel codi 
de llengua corresponent. D’aquesta manera s’intenta assegurar tant com sigui possible que la 
recerca hagi tingut en compte tots els elements conceptuals importants. 
 
En l’estudi del terme carretó filoguiat, es van localitzar tres definicions en fonts fiables, dues en francès i una
en anglès: 

«Véhicule à guidage automatique dont le système de guidage est de type électromagnétique par procédé
actif.» 

«Chariot autoguidé qui se déplace en suivant un champ magnétique créé par un fil électrique enterré dans 
le sol et parcouru par un courant à haute fréquence.» 

«Self-propelling battery powered trolley, which has complete autonomy and is guided by an
electromagnetic system (cable implanted in the work-shop floor).» 

La proposta del dossier es va fer basant-se en la segona d’aquestes definicions, que és també la que els
especialistes consultats consideraven més precisa. 

 
En certs casos pot ser convenient incloure algunes informacions complementàries a la definició 
(remarques lingüístiques, conceptuals o altres tipus d’observacions), que es recullen en l’apartat 
de nota.  
 

En la redacció de les notes convé aplicar els criteris de brevetat, objectivitat i claredat que s’apliquen 
en les definicions. Cada nota es numera i se separa clarament de les altres. En general, les notes 
conceptuals precedeixen les notes amb informació lingüística. 

 
 
4.5 La tria de contextos d’ús representatius 
 
El fet d’incloure contextos reals en què apareix el terme en estudi aporta informació molt útil, 
especialment pel que fa a l’ús, la qual cosa esdevé imprescindible per a valorar quina pot ser la 
millor alternativa denominativa, assegurant que les propostes que es facin siguin realment 
aplicables. 
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Resulta recomanable, tenint en compte l’enorme cabal d’informació actualment disponible —
especialment per mitjà d’Internet—, que els contextos que s’incloguin en el dossier siguin 
realment representatius de l’ús del terme. De fet, es pot distingir entre contextos que il·lustren 
l’ús gramatical del mot, i contextos que n’il·lustren els aspectes conceptuals. Si és possible, 
s’ofereixen contextos de tots dos tipus (en què el terme aparegui en singular i en plural, que ajudin 
a determinar-ne l’abast conceptual, tant en català com en altres llengües, etc.). 
 
En el dossier del terme pacient naïf, alguns dels contextos recollits van ser els següents, en què s’observa
l’ús en plural i en què s’estableixen diferències amb altres conceptes relacionats: 

“La otra conclusión importante es que un 13 por ciento de los pacientes que nunca antes se han
sometido a la terapia antirretroviral (pacientes naif) presentan mutaciones del VIH que les confieren 
resistencias al AZT.” 

“There is a special mini-language used to describe patients. They can be classified as Naïve, Experienced 
or Compliant. A Naïve patient is not one who is stupid, but one who has never taken drugs before. An
Experienced patient is the opposite, someone who has taken lots of AIDS drugs. Good patients are not
only Experienced, but also Compliant. They take their drugs when they are supposed to, and never miss a
dose. Presumably they don’t whine and complain about side effects either, but just carry their cross
heroically to the grave.” 

 
Com la resta d’informacions del dossier, els contextos es presenten acompanyats del codi que 
identifica la font d’on s’han extret (vegeu I.3) i del codi de llengua. 
 
 
4.6 La proposta de denominació i les possibles relacions de sinonímia 
 
Tot i que es presenta en aquest punt del dossier, la proposta de denominació i la proposta de 
possibles relacions de sinonímia es fa pròpiament al final de tot el procés de recerca. Com que els 
dossiers de normalització se solen preparar amb la intenció que el Consell Supervisor del TERMCAT 
aprovi una determinada forma, és útil que es presentin agrupades les denominacions 
documentades, les equivalències en altres llengües, la proposta de definició i la proposta 
denominativa que es considera més adequada, perquè això permet que els membres del Consell 
Supervisor es puguin fer el càrrec de quina és la proposta que el terminòleg encarregat del dossier 
considera més adequada, després de tota la recerca feta. 
 
En la redacció dels dossiers de normalització, com en qualsevol altre procés de recerca, és 
necessari mantenir l’objectivitat. Per això, la persona que elabora un dossier de normalització no ha 
de prendre d’entrada partit per cap de les alternatives de denominació documentades, sinó que ha 
de procurar veure els avantatges i els inconvenients de cadascuna de les propostes i decidir-se per 
la més adequada tenint en compte tot el conjunt de criteris que veurem a l’apartat I.4.8. També és 
important conèixer aspectes generals dels processos de normalització terminològica que 
determinen especialment quin tipus de proposta pot ser més adequat. Per exemple, convé ser 
conscient que en normalització terminològica és recomanable evitar la sinonímia sempre que 
resulta factible, o que la internacionalitat és un criteri determinant en certs àmbits del saber 
especialitzat. 
 
En general, la proposta denominativa que presenta el dossier sol ser la forma aprovada finalment, 
atès que després de la feina de recerca feta se sol poder fer una bona proposta. Però això no 
sempre és així, i és important entendre que un dossier és només un material de treball i d’estudi, i 
que la proposta que conté no necessàriament ha de coincidir amb la decisió que finalment adopti 
l’organisme amb potestat per decidir (en aquest cas, el Consell Supervisor del TERMCAT). 
 

Cada proposta de denominació es presenta acompanyada de la indicació de la seva categoria 
gramatical, amb l’abreviatura corresponent (vegeu p. 11). En el cas que es proposin dues formes com 
a sinònimes, convencionalment se situa en primer lloc la forma que ocupa el primer lloc en l’ordre 
alfabètic, i l’altra forma a continuació, precedida del codi corresponent (sin.). Si una de les formes que 
es proposen es considera prioritària respecte de l’altra, se situa aquesta en primer lloc, i la forma 
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complementària a continuació, precedida del codi de sinònim complementari (sin. compl.). Quan és 
pertinent, també s’indiquen els símbols que es refereixen al mateix concepte, o les possibles 
abreviacions. 

 
 
4.7 Els termes relacionats 
 
Els termes no són realitats abstractes aïllades de qualsevol context, sinó que es presenten 
incardinats dins d’una xarxa nocional en què cada element pren sentit en funció de la resta. En 
certes ocasions es pot donar el cas que sigui imprescindible estudiar alhora més d’un terme, 
perquè la relació que hi ha establerta, ja sigui formal o conceptual, ho fa necessari. 
 
Per exemple, quan es va estudiar el terme d’economia polissó (en anglès, free rider), arran de la petició d’un 
especialista, es van estudiar de manera paral·lela els conceptes de bé públic, bé públic pur, bé públic impur, 
bé privat, rival, no rival, rivalitat, no-rivalitat, excloïble, no excloïble, excloïbilitat i no-excloïbilitat. 

 
La iniciativa d’incloure en el dossier els termes relacionats pertinents pot sorgir de les 
observacions i de la intervenció dels especialistes consultats, o bé pot ser el mateix terminòleg 
qui, en el curs de la recerca, s’adoni que resulta imprescindible l’estudi d’aquests altres termes. 
Per a cadascun dels termes relacionats convé consignar exactament les mateixes informacions 
que per al terme que inicialment ha motivat el dossier de normalització (àrea temàtica, 
denominacions documentades, equivalències en altres llengües, definicions, proposta de 
denominació, possibles relacions de sinonímia...). 
 
Lògicament, l’estudi i la consignació de termes relacionats ha de quedar justificat per la proximitat 
conceptual o formal amb el terme objecte d’estudi, la qual farà que normalment aquests termes 
també presentin les característiques que abans hem vist que justificaven l’inici d’un dossier (vegeu 
I.1). 
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4.8 L’argumentació de les propostes 
 
La part nuclear del dossier de normalització terminològica és l’expressió dels arguments que convé 
tenir en compte en cada cas, i la valoració dels criteris que poden ajudar a prendre la decisió més 
adequada, és a dir, quina és l’alternativa denominativa més aconsellable des del punt de vista 
lingüístic i, alhora, més viable des del punt de vista de l’ús. 
 
Aquest apartat exigeix al terminòleg que elabora el dossier capacitat d’anàlisi (per a poder ordenar 
adequadament allò que ha localitzat sovint en fonts molt diverses), capacitat de síntesi (per a poder 
resumir en poques línies informació que pot arribar a ser objecte d’extensos estudis acadèmics), 
capacitat d’expressió (per a poder transmetre aquesta informació de manera entenedora), 
objectivitat (per a poder fugir d’apriorismes que desvirtuïn la recerca feta), i capacitat de decisió i 
pragmatisme (per a poder presentar totes aquestes informacions en una mesura suficient però no 
excessiva, i per a no allunyar-se de l’objectiu pràctic que té la feina de normalització terminològica, 
és a dir, la fixació d’una proposta realment aplicable). Tot això, al marge de coneixements 
aprofundits del sistema lingüístic i dels recursos més habituals per a la formació de nous mots, i 
dels principis metodològics que caracteritzen el treball terminològic. 
 
La recerca en terminologia és una feina molt absorbent, i resulta imprescindible disposar 
d’elements metodològics que l’ordenin i l’estructurin de manera eficaç. En els punts que 
segueixen il·lustrem molt breument quins aspectes s’han de considerar necessàriament en les 
argumentacions que s’utilitzin en els dossiers de normalització, i remetem un cop més el lector 
interessat a ampliar aquesta informació amb la consulta de la part inicial de l’obra La normalització 
terminològica en català: criteris i termes 1986-2004.15 
 
Així doncs, aquest apartat del dossier s’estructura a partir d’una introducció en què s’exposa el 
motiu que justifica que s’hagi iniciat un dossier de normalització. En aquesta introducció es poden 
destacar els aspectes més significatius o controvertits del cas que es tracta, com ara la 
complexitat lingüística que implica, la contextualització històrica del terme, si hi ha diversitat d’ús o 
d’opinió entre els especialistes, etc. 
 
El bloc d’argumentacions del dossier de normalització dedicat al terme família homoparental, amb els termes 
relacionats homoparental, homoparentalitat, família heteroparental, heteroparental i heteroparentalitat, 
s’iniciava amb aquesta introducció: 

 
«Els departaments de Justícia i de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya han elaborat
recentment un avantprojecte de llei que permet que les parelles homosexuals adoptin infants. Aquest 
avantprojecte possibilita a aquestes parelles l’adopció conjunta de menors amb qui no hi hagi cap tipus de
vincle i, d’altra banda, fa possible que un dels membres de la parella pugui adoptar el fill de l’altre i ser-ne 
tutor. Amb motiu d’aquest avantprojecte, i a petició del Parlament de Catalunya, es demana al Consell 
Supervisor que determini si els termes família homoparental, homoparental i homoparentalitat són 
lingüísticament adequats o que, en cas que no ho siguin, fixi les denominacions que consideri preferibles
per a fer referència a aquests conceptes.» 

 
Després d’aquesta introducció, es van presentant les diverses alternatives, i de cadascuna 
d’aquestes alternatives se’n resumeixen els arguments a favor i en contra. Els arguments que 
s’utilitzen abracen tots els aspectes que veurem a continuació. 
 

Generalment, en el bloc d’argumentació de les propostes es poden tractar conjuntament tots els 
termes relacionats. 

                                                      
15 TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA: La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-

2004. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006. 
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4.8.1 Aspectes lingüístics 
 
La primera informació que se sol presentar de cadascuna de les alternatives denominatives 
plantejades és la descripció lingüística de la forma. Es consigna, doncs, la categoria gramatical; es 
descriuen els formants, si és el cas; es dóna la informació etimològica, i qualsevol altra informació 
morfològica o morfosintàctica pertinent. 
 
En el mateix dossier de normalització que hem vist a l’apartat anterior, quan es valorava l’alternativa
homoparental, s’introduïa amb aquesta informació: 

«L’adjectiu homoparental (compost del prefix homo- + l’adjectiu d’origen anglès parental) no es 
documenta en cap obra lexicogràfica de referència. L’adjectiu parental, manlleu de l’anglès (del llatí 
parentalis ‘pertanyent al pare i a la mare’ [6956], del substantiu parens parentis ‘pare i mare, genitors, 
ancestres’), es documenta ja en català a les fonts GLC i GD62, amb el significat següent: “1. Relatiu o
pertanyent als parents; que en prové. 2. Relatiu o pertanyent al pare i a la mare considerats com un grup.” 
[GLC]. També es documenta a la font GEC-E dins la definició de sexe. No es recull, però, al diccionari 
normatiu.16 [...] 

Pel que fa al prefix d’origen grec homo-, equival estrictament a ‘igual’ o ‘el mateix’ (DIEC, GDLC, GD62).
Tal com recull l’obra 8028, però, recentment se n’ha estès el significat i ha passat a fer referència també a
‘homosexual’. És un cas similar al del prefix auto-, que originàriament significava ‘a un mateix’, però que 
actualment també s’utilitza amb el significat de ‘automòbil’ i forma part de formes com ara autorentat, 
autocinema o autoescola, entre d’altres. El prefix homo- amb el significat de ‘homosexual’ es documenta 
ja en formes com ara homofòbia (8028, GDLC), homòfob (8028), homofília (8028) i homoeròtic (8028).» 

 
En definitiva, en un primer moment s’analitza cada alternativa des del punt de vista lingüístic, i se 
n’avalua l’adequació general al sistema de la llengua. Des d’aquesta perspectiva, es tenen en 
compte criteris com els següents: 
 
 
a )  Aspectes fonològics i gràfics 
 
Es valora si la forma plantejada s’adequa a les característiques fonològiques i gràfiques pròpies del 
sistema lingüístic català. 
 
En el dossier de normalització del terme pipa (un llaüt xinès) es podia llegir aquesta argumentació: 

«La forma pipa, a més de ser coherent amb l’adoptada en les altres llengües i amb les transcripcions
acceptades pels especialistes (la transcripció segons el sistema Wade Giles és p’i p’a, i la transcripció en 
Pinyin, pipa —estrictament, pípá—), s’adequa perfectament al sistema ortogràfic i fonològic català.» 

 
També s’ha de valorar la pronunciabilitat de la proposta denominativa. És un fet que la facilitat de 
pronúncia condiciona l’extensió i acceptació d’una determinada forma neològica. 
 
En el dossier de normalització del terme tractament antiretroviral de gran activitat, s’observava que, contra el 
que és habitual en aquest àmbit d’especialitat, en aquest cas la formació siglada en català (TARGA) havia 
experimentat més difusió que la forma corresponent en anglès (HAART, corresponent a highly active 
antiretroviral therapy), i els especialistes reconeixien que hi influïa decisivament la facilitat de pronúncia. 

 
 

                                                      
16 Les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans informen que probablement la segona 

edició del diccionari normatiu ja recollirà aquesta forma. 
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b )  Aspectes morfològics 
 
Pel que fa a aspectes morfològics, es té en compte l’adequació de la forma a les regles generals 
de flexió nominal, si es tracta d’un substantiu o d’un adjectiu, o verbal, si es tracta d’un verb, i als 
processos normals de derivació i composició en català (si els formants que s’utilitzen són 
adequats, si es combinen formants amb el mateix origen etimològic, si les vocals d’enllaç són les 
adequades, etc.). 
 
En el dossier de normalització del terme enoteca, es podien llegir aquestes argumentacions, quan es 
valoraven les alternatives vinoteca i enoteca: 

«La forma vinoteca està composta pel prefix vino-, variant de vini- (GDLC, 8028), del llatí vinum, que 
significa 'vi', i pel sufix -teca, del grec théke, que significa 'dipòsit' i que s’usa en la denominació d'arxius, 
registres, etc. (hemeroteca, biblioteca, cinemateca, etc.). El prefix llatí vini- (o la variant vino-) s’utilitza per 
a formar cultismes que fan referència a les tasques que es duen a terme amb el vi o a conceptes 
relacionats amb el procés de vinificació, com en el cas dels mots vinocolorímetre, vinicultor -a, vinificació, 
vinicultura, vinificar, etc. (6310, GDLC). 

 
Des del punt de vista lingüístic aquesta denominació presenta l’inconvenient que adjunta un formant llatí a 
un formant grec. Al document Formació de termes amb elements cultes17, aprovat pel Consell Supervisor, 
es recomana de “donar preferència a formacions homogèniament cultes sobre les híbrides” (cal dir, de
tota manera, que la llengua presenta força excepcions a aquest criteri). Tot i que per formació híbrida cal
entendre sobretot aquelles denominacions en què a un formant culte (llatí o grec) s’adjunta un formant del
lèxic comú o d’una altra llengua, al document esmentat també es considera preferible que entre les 
formacions estrictament cultes es doni preferència a les “compostes de formants de la mateixa llengua”,
és a dir, formant llatí+formant llatí o bé formant grec+formant grec. 

Pel que fa a la vacil·lació entre vinoteca i viniteca (6385), cal mostrar preferència per la variant vinoteca, 
atès que, seguint novament el document Formació de termes amb elements cultes, només “presenten 
una vocal d’enllaç i les formes prefixades anteposades a formes sufixades pròpies del llatí començades en
consonant (herbicida, velocípede, piscicultor, etc.)”, mentre que “davant de tots els altres segons 
formants començats en consonant, la vocal d’enllaç que presenta el primer element és o (heterosexual, 
escenografia, psicofàrmac, etc.).” Atès que en aquest cas el segon formant és un sufix grec i no un sufix 
llatí, la forma preferible hauria de ser vinoteca. 

La forma enoteca és la forma preferible des del punt de vista lingüístic, atès que està formada per dos
components grecs: el prefix eno-, del grec oînos, que significa 'vi', i el sufix també grec -teca (‘dipòsit’). Es 
tracta, de fet, d’una forma transparent, ja que el sufix eno- és molt productiu en la formació de termes 
relacionats amb el vi i molt conegut. Malgrat tot, la recerca ha permès constatar que la forma vinoteca té 
més ús que no pas enoteca: per exemple, el cercador Google dóna un resultat de 71 webs en català que
inclouen vinoteca i només 16 que inclouen enoteca. En la resta de llengües hi ha vacil·lació: en italià es 
documenta majoritàriament enoteca, que ja consta als diccionaris de llengua general, mentre que en
castellà i en francès s’utilitza sobretot vinoteca i vinothèque, respectivament (al cercador Google hi ha 
5.840 documents amb vinoteca enfront de 2.920 amb enoteca per al castellà, i 3.170 amb vinothèque 
enfront de 913 amb oenothèque per al francès); en alemany la forma preferida és també Vinothek, que, 
com en italià, ja es recull en les obres generals (Oenothek pràcticament no té ús). 

A 6310 també es defensa preferentment enoteca per raons semàntiques. Segons aquesta obra, hi ha una 
certa distinció semàntica entre el prefix eno- i el prefix vini-: mentre que vini- s’utilitza sobretot per a 
formar paraules relacionades amb els aspectes tècnics de l’enologia (vinificació, per exemple), eno-
s’utilitza preferentment en la formació de neologismes que tenen relació amb aspectes culturals del vi
(enòfil -a, enòfob -a, enòleg -a, enologia, enològic -a, enoturisme, etc.). Tots els especialistes consultats 
confirmen aquesta observació.» 

 

                                                      
17 TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. CONSELL SUPERVISOR. Formació de termes amb elements cultes. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1990. (Criteris Lingüístics per a la 
Terminologia; 2) 
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També té relació amb aspectes morfològics la consideració sobre la vitalitat i la rendibilitat de 
certes formes sufixades o prefixades en les creacions basades en processos de derivació (a cavall 
amb aspectes lèxics, atès que cada afix sol portar associada una càrrega significativa determinada). 
 
 
c )  Aspectes sintàctics 
 
Les denominacions dels termes han de ser respectuoses amb les estructures sintàctiques del 
sistema lingüístic en què s’han d’inserir. Per això un argument que cal valorar sistemàticament és 
l’adequació de possibles manlleus sintàctics, que en el cas de la terminologia afecten 
especialment l’ordre dels formants en expressions sintagmàtiques. Un altre aspecte relacionat 
amb la sintaxi que s’ha de tenir en compte en les formes sintagmàtiques és l’ús de preposicions 
poc adequades o l’absència de preposicions necessàries. 
 
En el dossier de normalització del terme datàfon, una de les alternatives que es va documentar era terminal 
punt de venda; l’argumentació corresponent, entre altres coses, deia: 

«Tot i que s’han documentat en fonts de l’àrea les formes terminal punt de venda i punt de venda 
terminal, no sembla justificada l’elisió de la preposició de ni la inversió de l’ordre dels formants d’aquest 
sintagma.» 

 
Una qüestió que té implicacions sintàctiques és la consignació de les categories gramaticals, 
especialment pel que fa a les formes verbals. Les indicacions de verb transitiu, verb intransitiu i 
verb pronominal comporten unes conseqüències funcionals que cal tenir en compte. Aquesta 
consignació no sempre és senzilla, i sovint cal fer una extensa exploració per a poder acabar 
indicant quin règim verbal és el més adequat. 
 
 
d )  Aspectes semàntics 
 
Els aspectes semàntics s’han de tenir en compte en tots els casos analitzats. Un dels criteris que 
té un pes més general en la cerca de denominacions catalanes és el de la transparència 
semàntica: els termes han de resultar, sempre que sigui possible, deduïbles. 
 
En el dossier de normalització del terme fangoteràpia, s’assenyalava, al costat d’altres arguments: 

«És una forma semànticament transparent atès que els dos formants que la componen són fàcilment
interpretables.» 

 
Al costat d’aquest element, hi ha una altre aspecte semàntic potser encara més rellevant: la 
precisió semàntica. Les designacions dels conceptes intenten acostar-se a una ideal precisió 
semàntica que facilita a l’usuari de la terminologia la identificació exacta dels termes. 
 
En el dossier de normalització del terme foca de cresta, es va considerar també l’alternativa foca de casc, que 
es va acabar descartant, entre altres arguments, perquè no es considerava prou precisa: 

«Malgrat que s’hagi documentat la forma foca de casc, s’ha de tenir en compte que el cap de la foca no 
queda inserit dins aquest suposat casc, el qual tampoc no ocupa tota la superfície del cap de l’animal.
D’altra banda, el terme casc podria suggerir una idea de protecció física que no s’adequa a la funció real
de la protuberància.» 
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L’afany de transparència i de precisió té un risc: desembocar en formes excessivament 
descriptives. Els estudis sobre el sistema de creació de mots propi de la llengua catalana mostren 
que, al marge del manlleu i de recursos com la derivació i la composició, la sintagmació és un dels 
recursos més habituals, especialment en els àmbits especialitzats. Per tant, sense caure en 
l’excés de convertir les denominacions catalanes en resums de la definició (cosa que, per la 
llargada, les faria inviables), és evident que quan es crea una alternativa descriptiva aquesta 
descripció ha de ser tan precisa com sigui possible. En aquest mateix sentit, és especialment 
rellevant el criteri de no apartar-se de la càrrega semàntica que tenen, en la llengua general, els 
mots que formen part d’un terme.  
 
Una de les alternatives considerades durant l’estudi del terme circularització va ser el sintagma enviament de 
sol·licituds de confirmació, que responia molt bé al concepte, però que es va considerar inviable per la
llargada. 

 
 
4.8.2 Aspectes terminològics 
 
 
a )  Relació unívoca entre denominació i concepte 
 
Amb la intenció d’evitar l’ambigüitat i de facilitar la comunicació, en terminologia es tendeix a 
buscar la univocitat entre concepte i denominació, és a dir, que a cada concepte hi correspongui 
una sola denominació i que cada denominació s’adscrigui a un únic concepte, i aquest és un altre 
argument que pot fer preferible una alternativa o una altra.  
 
En el dossier de normalització elaborat per a trobar una denominació catalana per a l’espècie ictiològica 
designada amb el nom científic Cyclothone braueri (Ciclotona de Brauer) una de les alternatives plantejades va 
ser garric, adaptació de l’equivalent anglès garrick, que es va descartar, entre altres raons, d’acord amb 
aquesta argumentació: 

«El fet que garrick s‘utilitzi per a denominar dues espècies diferents no afavoreix la univocitat del terme i,
per tant, no sembla gaire recomanable d’adoptar-la com a designació catalana de l’espècie estudiada. En 
català, a més, la forma garric ja s’utilitza per a fer referència a l’espècia botànica Quercus coccifera, un 
arbust de la família de les fagàcies. Tot i que es tracta d’espècies de regnes diferents, els especialistes
consultats consideren preferible evitar l’homonímia.» 

 
La cerca d’aquesta relació unívoca explica per què en terminologia hi ha una tendència més 
marcada que no pas en la llengua general a evitar les relacions de sinonímia, o a jerarquitzar entre 
les formes sinònimes. Aquesta tendència és especialment destacable en els processos de 
normalització. Aquest argument també pot fer recomanable, en certs casos, l’adaptació o l’adopció 
d’un manlleu (de fet, el manlleu és gairebé l’únic recurs de formació de mots que incorpora un 
radical lèxic nou al sistema), perquè aquesta denominació nova pot servir per a identificar 
inequívocament un nou concepte, mentre que l’ús d’una forma ja existent en el sistema pot crear 
confusió amb altres nocions. 
 
b )  Adequació a l’àmbit temàtic en què s’insereix el terme 
 
L’adscripció de cada terme a un àmbit d’especialitat concret comporta diverses conseqüències, 
perquè cada àmbit sol tenir unes característiques pròpies pel que fa a la mena de denominacions 
que hi són més habituals. Això s’ha de tenir en compte per a poder prioritzar determinades 
alternatives. També és important fixar-se en el tipus de formació neològica que és més habitual en 
una determinada àrea (formació culta, sintagmació descriptiva...), en el grau de tecnicitat que hi és 
habitual, en les denominacions que reben els termes més immediatament relacionats, etc. 
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En el dossier de normalització elaborat per a trobar una denominació catalana per a l’espècie vegetal Lilium 
bulbiferum subsp. croceum, es podien trobar argumentacions com les següents: 

«El nom científic Lilium bulbiferum subsp. croceum denomina una espècie que no és autòctona de 
Catalunya, sinó que es troba sobretot a l’Europa occidental, especialment a la serralada dels Alps. A
Catalunya, però, hi ha diverses espècies del gènere Lilium, les quals tradicionalment han rebut la 
denominació comuna de lliri. Cal tenir en compte, però, que lliri s’utilitza també per a designar algunes 
espècies de gèneres diferents al gènere Lilium. Els especialistes consultats [...] creuen que en aquest cas 
l’opció més adequada és adoptar el nom comú lliri i adjuntar-hi un especificador que no tingui ús en la 
denominació de cap altra espècie ja coneguda amb la forma lliri. [...] 

Els especialistes confirmen que la denominació lliri de Sant Joan no és adequada perquè ja hi ha una 
planta (Hemerocallis fulva) que rep aquest nom. La traducció més propera al llatí croceum (que és la forma 
llatina que especifica aquesta subespècie en el nom científic) és groc, però cal tenir en compte que als 
Països Catalans ja hi ha dues espècies que reben la denominació lliri groc i, per tant, aquesta opció no 
resulta adequada. 

D’altra banda, aquesta planta té un color més aviat ataronjat, característica que recullen els noms vulgars 
en les altres llengües. En aquest sentit, els especialistes assenyalen que es podria adoptar la denominació 
lliri taronja, que no s’utilitza per a designar cap altra espècie. També plantegen la possibilitat de seguir el
model del francès i de l’alemany, i parlar de color safrà (safrané, safranfarbene), opció que els sembla, en 
general, encara més adequada. 

Les obres lexicogràfiques catalanes recullen la forma safrà com a adjectiu invariable (color safrà); 
tanmateix, en aquest cas no sembla adequada la forma lliri safrà, atès que hipotèticament es podria 
confondre amb un híbrid de totes dues plantes; d’altra banda, tampoc no és una forma semànticament
adequada, ja que la planta no és exactament de color safrà, sinó d’un color semblant al safrà;
aproximadament, es tractaria del mateix matís semàntic que es pot establir entre color rosa i color rosat. 

Per tant, es podria crear una forma adjectival safranat (lliri safranat), a partir del substantiu safrà, per 
analogia amb rosa-rosat, viola-violat, móra-morat, argent-argentat, carmí-carminat, porpra-porprat, etc.» 

 
També es pot considerar dins d’aquest apartat la importància que les denominacions proposades 
s’adeqüin a les possibles normes de caràcter general o internacional que tenen aplicació en certs 
àmbits especialitzats. El coneixement i el respecte d’aquestes normes és indispensable per a 
aconseguir una implantació efectiva de l’alternativa plantejada. 
 
La Unió Internacional de Bioquímica i Biologia Molecular recomana l’ús de la forma RNA-directed DNA 
polymerase per davant de reverse transcriptase; és aquest el motiu pel qual el Consell Supervisor del 
TERMCAT va donar prioritat en català, en l’àrea de la bioquímica, a la forma DNA-polimerasa dirigida per RNA, 
tot i ser més llarga, per davant de transcriptasa inversa, que va quedar com a sinònim complementari per a 
denominar aquest enzim. 

 
 
c )  Analogia formal amb altres termes de l’àrea 
 
Amb una estreta relació amb l’aspecte anterior, també cal considerar en cada estudi de 
normalització si en una determinada àrea d’especialitat ja són habituals termes que presentin una 
estructura formal concreta, perquè això pot afavorir la inclusió de formes anàlogues. 
 
En el dossier de normalització del terme luddita (que designa els membres d'unes bandes d'obrers anglesos 
que, al principi del segle XIX, es van organitzar per a impedir, mitjançant la violència, la introducció de
màquines en la indústria), es va considerar l’alternativa ludista/luddista, que, encara que finalment es va 
desestimar per altres raons, es podia justificar per analogia amb altres formacions de l’àrea com bakuninista o 
lerrouxista, també formades a partir d’un antropònim. 
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També poden servir d’exemple alguns dels arguments considerats en el terme criosublimació, en l’àmbit de 
la biologia cel·lular: 

«Forma composta pels formants crio- (forma prefixada del mot grec krýos ‘fred’) [GDLC] i per sublimació
‘pas de l'estat sòlid a l'estat gasós (o inversament) sense passar per l'estat líquid’ [DEM2]. El prefix crio-
té tradició dins de l’àrea de biologia per a designar processos en els quals intervé el fred (criobiologia, 
criodeshidratació, criogènia, etc.) [GDLC]. Té una estructura paral·lela a la del terme relacionat criofractura, 
documentat a DEM2 i amb difusió entre els especialistes.» 

 
 
d )  Analogia formal amb els equivalents de les llengües de comunicació 

internacional 
 
Aquest aspecte és especialment rellevant, perquè es tracta d’una consideració que s’aplica amb 
propietat en l’àmbit terminològic, però que en canvi en la llengua general mereix un tracte ben 
diferent. En els àmbits altament especialitzats, els usuaris de la terminologia tenen ben present el 
component d’internacionalitat del coneixement, que fa que es prefereixin solucions paral·leles en 
les diverses llengües, però aquest criteri no s’aplica o no té el mateix pes en els processos de 
fixació de la llengua general. 
 
Si altres llengües assagen propostes de denominació pròpies, es pot considerar que la forma ha 
perdut aquest component d’internacionalitat, i per tant la introducció d’una proposta catalana pot 
resultar viable. En aquest punt també és important considerar les diverses tradicions lingüístiques i 
culturals: es pot observar que tradicions com la italiana, l’alemanya o l’anglesa són molt proclius a 
incorporar formes manllevades sense modificacions, mentre que altres tradicions com la francesa i 
la castellana mostren una certa tendència a cercar alternatives denominatives pròpies o a adaptar 
els manlleus. 
 
Aquesta argumentació va tenir un pes decisiu en l’aprovació del terme màster, en l’àmbit de l’ensenyament 
universitari. En el dossier corresponent s’observava que en totes les llengües estudiades es podia
documentar la forma manllevada a l’anglès. 

 
 
e )  Acostament formal a l’ètim i tendència a les formes d’origen culte 

(grecollatines) 
 
Tenint en compte que l’ús de formes d’origen grecollatí és un dels sistemes de formació neològica 
amb més tradició, i que fins i tot és recomanat en els materials especialitzats d’organismes com 
l’ISO (International Standards Organization, l’Organització Internacional per a la Normalització), 
aquest és un dels criteris que poden pesar especialment a l’hora de prioritzar una determinada 
alternativa.18 
 
A banda, però, de la formació culta, en totes les decisions de normalització té una càrrega 
fonamental la informació etimològica. En molts casos la recerca de denominacions catalanes 
parteix de la identificació de l’etimologia del terme objecte d’estudi, i a partir d’aquesta informació 
es poden fer les propostes paral·leles catalanes. Per tant, la informació etimològica no pot faltar en 
cap dossier de normalització. 
 

                                                      
18 Per a més informació sobre aquest recurs, vegeu TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. CONSELL 

SUPERVISOR. Formació de termes amb elements cultes. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, 1990. (Criteris Lingüístics per a la Terminologia; 2) 
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En el dossier de normalització del terme cinasa, les raons etimològiques expliquen que es proposi la forma 
cinasa com a principal i la forma quinasa com a complementària. En el dossier corresponent s’hi podien llegir
arguments com els següents: 

«D’acord amb la normativa que aplica la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en l’adaptació de 
noms grecs cal transcriure    i    com a ci. Aquest comportament diferencia el català d’altres llengües:
mentre que en català tenim cist, en castellà hi ha quiste; en català tenim cinetosoma i en anglès 
kinetosome. Així doncs, per a la forma cinasa (gr.          , ‘qui met en mouvement’ [DGF]), caldria 
considerar com a preferent aquesta forma, que és, també, la que apareix com a preferent en el DEM2. 

Tanmateix, tots els especialistes consultats i la documentació de l’àrea indiquen que aquesta forma té
menys ús que quinasa. Els experts constaten l’ús escàs de la forma cinasa, encara que accepten 
mantenir-la com a preferent per raons etimològiques. 

La forma quinasa és un calc de l’anglès que probablement ha arribat al català a través del castellà. De fet,
prové de la mateixa arrel grega, però ha estat adaptada amb un sistema de transcripció impropi, que no es
correspon a la tradició del català. Tanmateix, la gran freqüència d’ús aconsella de considerar-la com a 
sinònim complementari. Es tracta d’un cas paral·lel a cist/quist: cist és la forma preferent, però la que més 
s’utilitza és quist, forma que els diccionaris generals recullen com a preferent en algunes accepcions. Els
especialistes consultats constaten la preponderància d’aquesta forma i recomanen acceptar-la com a 
opció secundària.» 

 
 
4.8.3 Aspectes sociolingüístics 
 
 
a )  Necessitat de creació d’un neologisme 
 
Un argument que no s’ha d’oblidar mai és la valoració de la necessitat real d’un determinat 
neologisme. De fet, és la motivació primera per a l’elaboració d’un dossier de normalització i, en 
tots els casos, cal valorar objectivament si realment cal fixar una determinada proposta per a un 
concepte. Un dels factors primordials a l’hora de prendre aquesta decisió serà comprovar que el 
concepte en què es treballa estigui realment consolidat dins el seu àmbit i sigui reconegut per 
diversos experts. Altrament, i tot i que aquest risc sempre existeix —especialment en uns 
moments en què la creació i la difusió de nova informació va a una velocitat vertiginosa—, podem 
caure en el parany d’allò que s’anomena la neologia efímera. En altres casos, la incorporació de 
noves formes obeeix principalment a raons estilístiques, creatives, que en principi tampoc no 
justifiquen una sanció formal. 
 
Per exemple, i d’acord amb la majoria dels especialistes consultats, després d’elaborar-ne tot el dossier de 
normalització corresponent, de moment no s’ha considerat necessari normalitzar el terme catedral del vi, que 
faria referència als cellers de grans dimensions i d’arquitectura espectacular en què es combinen l’estètica i la 
funcionalitat. S’ha considerat que es tracta d’una forma sense cap mena de problema lingüístic ni d’ús: la
denominació —creada per l’escriptor penedesenc Àngel Guimerà per a referir-se, inicialment, al Celler 
Cooperatiu de l’Espluga de Francolí i estesa posteriorment com a denominació d’altres cellers similars—
respon a un ús metafòric del substantiu catedral. L’ús de la metàfora és un procediment habitual de creació 
lèxica i el mateix substantiu catedral ja s’utilitza popularment en català per a referir-se a construccions grans i 
emblemàtiques (per exemple, catedral dels castells, en el món casteller). A més els especialistes consultats 
creuen que darrere la forma catedral del vi no hi ha estrictament un terme, és a dir, un concepte prou fixat i 
diferenciat del concepte genèric de celler, sinó únicament una voluntat de referir-se a aquests edificis de 
manera poètica o emfàtica. 

 
En aquest punt és oportú fer una consideració sobre les propostes terminològiques basades en 
una iniciativa individual. La normalització terminològica reacciona amb una certa prudència davant 
de la proposta d’oficialitzar creacions individuals per assegurar la màxima adequació i estabilitat 
dels termes definitivament aprovats. Les propostes personals, especialment vinculades a àrees de 
pensament o de debat, han de trobar vies de difusió específiques, com ara les tesis universitàries, 
les publicacions científiques capdavanteres o, fins i tot, els mitjans de comunicació, i a partir d’una 
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certa generalització de l’ús i de la documentació en aquestes fonts es pot iniciar un procés de 
normalització terminològica. 
 
 
b )  Arrelament d’una forma entre els usuaris i consens dels especialistes 
 
Aquest és un punt especialment rellevant. Com vèiem, l’establiment de les formes lingüístiques 
més adequades és una tasca de consens, en què participen els lingüistes i també els especialistes 
de cada àmbit. Per tant, convé que en les argumentacions que permetin prioritzar una determinada 
alternativa s’incloguin, tant com sigui possible, les opinions d’experts rellevants de l’àmbit 
d’especialitat concret. (Vegeu a I.2 altres aspectes relacionats amb la intervenció dels 
especialistes.) 
 
En el dossier de normalització del terme jardinera, que designa un tipus de vehicle utilitzat als aeroports, es 
podia llegir aquesta argumentació, que es va valorar al costat de la resta: 

«És una designació general en els aeroports catalans i de l’Estat espanyol, segons el que assenyalen tots
els especialistes consultats i tota la documentació especialitzada.» 

 
El principi de respecte a les formes proposades pels especialistes s’ha de contrastar amb tota la 
resta d’aspectes valorats en el dossier. 
 
 
c )  Formació i actituds lingüístiques dels usuaris 
 
En l’argumentació de les propostes cal analitzar les característiques del col·lectiu d’usuaris d’aquell 
terme. La sensibilitat i la formació lingüístiques no són les mateixes en tots els col·lectius 
professionals. N’hi ha que fàcilment donaran entrada a termes d’abstracció elevada i n’hi ha que 
no: resulta prou evident que els termes que es proposin per a la terminologia de les matemàtiques 
i per a la de la gastronomia han de ser força diferents, tant pel que fa al tipus de recurs formatiu 
que es prioritzi com al nivell d’abstracció o de transparència. El respecte a aquesta mena de 
tendències pot contribuir a elaborar propostes realment aplicables. 
 
Per exemple, en el dossier de normalització del terme quarterback, del futbol americà, es podia llegir aquesta 
argumentació: 

«Tot i que, segons tots els especialistes assistents a la sessió de normalització, la forma rerequart és 
formalment i semànticament molt escaient per a denominar aquest jugador, comenten que quarterback 
és una denominació absolutament implantada en totes les llengües. A més, el quarterback és el jugador 
més conegut del futbol americà i gairebé l’emblema de l’esport, i per això veuen pràcticament impossible
evitar l’ús del manlleu. Veuen bé, igualment, de mantenir la proposta catalana rerequart com a sinònim del 
terme anglès i d’intentar donar-hi difusió. Descarten conductor de joc.» 

 
 
d )  Variació dialectal 
 
Els geosinònims en terminologia només es generen si ja existeixen en la llengua general. Sempre 
que és possible, es tendeix a fixar les denominacions que tinguin més extensió d’ús en el domini 
lingüístic. Però com que això no sempre és possible, un criteri establert pel Consell Supervisor 
assenyala que se sobreentén que la distribució de l’ús dels geosinònims que puguin formar part 
dels termes és paral·lela a la que tinguin en la llengua general, i que la competència lingüística de 
l’emissor li permetrà reconèixer la forma pròpia i la seva adequació al context (és a dir, que s’entén 
que l’ús del terme surf d’arena, per exemple, pot variar segons les zones, i hi haurà parlants que 
podran fer ús de la forma surf de sorra). 
 
Per tant, pel que fa al tractament de la variació dialectal, es recomana de seguir l’ús del diccionari 
normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans —i d’altres obres, com ara el Diccionari català-valencià-
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balear, el Diccionari valencià, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana o 
l’Atles lingüístic del domini català, per exemple—, que ens permeten conèixer l’abast territorial de 
cadascuna de les variants, el nombre de parlants, si el terme tractat té un ús preferent en algun 
dels dialectes, etc. 
 
Un cas una mica diferent es dóna quan la variació geogràfica afecta els manlleus en la mateixa 
llengua de la qual procedeixen. En aquests casos, al costat de criteris etimològics i d’adequació 
lingüística, per a seleccionar l’alternativa a partir de la qual caldrà fer l’adaptació catalana en el cas 
que s’hagi optat per aquesta solució, es fa necessari recórrer a criteris de tipus sociolingüístic, com 
ara els usos majoritaris en el territori de procedència, d’una banda, i sobretot el grau d’implantació 
en la llengua receptora de determinades formes o grafies, de l’altra. 
 
En molts termes, a més, a la variació dialectal s’hi afegeix la variació provinent de l’adaptació o la 
semiadaptació del manlleu en la llengua que l’ha vehiculat, en el cas del català generalment el 
castellà, el francès o l’anglès. Sovint, la influència de la llengua vehicular es reflecteix en la forma 
que acaba adoptant el terme. En altres casos, però, si hi ha prou consens entre els especialistes 
consultats, s’opta per una grafia més d’acord amb el que seria el procediment normal d’importació 
i es desestimen els trets derivats de l’adaptació feta en una altra llengua. 
 
Aquest aspecte es pot observar en el dossier de normalització del terme de geografia sebkha, on es podia 
llegir aquesta argumentació: 

«Pel que fa a la forma sebkha, els especialistes consultats informen que es tracta d’una forma dialectal de
l’àrab, probablement popularitzada a través del francès. La forma estàndard seria sabkha, però tant sabkha
com sebkha serien transcripcions adequades a partir de l’àrab. Segons les obres consultades, només en
anglès es fa servir habitualment la forma sabkha. Tant en castellà, com en català, en francès o en alemany 
el terme més estès és sebkha. A 5409, que és una obra de referència en aquest àmbit, es recullen totes
dues formes i es dóna preferència a sebkha.» 

 
 
e )  Registres i normalització terminològica 
 
La normalització terminològica, d’acord amb els seus objectius, s’ocupa fonamentalment de les 
varietats comunicatives de tipus funcional, generalment associades a registres formals, i no de les 
varietats socials, com els argots, pròpies d’usos informals de la llengua. 
 
Així, tot i que entre professionals de l’electrònica sigui habitual la reducció de transformador en trafo en 
contextos argòtics o informals, aquesta forma no es considera objecte de les actuacions de normalització. 

 
Per tant, aquesta mena de consideracions també s’han de tenir en compte a l’hora de valorar 
l’adequació de les diverses propostes denominatives per a un terme. Tanmateix, aquest principi no 
sempre és fàcil d’aplicar, perquè les fronteres entre usos especialitzats i argots professionals no 
són sempre nítides. 
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f )  Eufonia i brevetat 
 
Un aspecte que sembla menor, però que també cal considerar, fa referència a la necessària 
eufonia dels termes que es proposin. Sempre que sigui possible, un terme ha de “sonar bé”, 
perquè això també afecta la seva aplicabilitat a contextos reals. Es pot relacionar amb aquest 
aspecte també la voluntat de brevetat, perquè és una tendència acusada la preferència per formes 
sintètiques. I també hi té relació la pronunciabilitat de les formacions proposades. 
 
L’eufonia en diverses llengües —especialment en anglès— fou un dels arguments que l’Associació Mundial 
per al Progrés de la Parasitologia Veterinària va tenir en compte per a preferir el sufix -osi per davant de les 
alternatives -iasi i -iosi, entre altres criteris establerts a fi d’homogeneïtzar les denominacions de les malalties 
parasitàries. Així, es prefereix la forma tripanosomosi a tripanosomiosi. 

 
 
4.9 Altres informacions i materials complementaris 
 
Sovint els dossiers de normalització es presenten acompanyats de materials complementaris que 
permeten fer-se una idea més clara del concepte tractat o de la raó que ha justificat l’estudi. 

 

Els dossiers de normalització se solen presentar amb annexos amb gràfics, il·lustracions o imatges referits al
concepte tractat (formes de molècules, imatges de flors, d’animals o d’instruments musicals...), com es veu
en aquesta il·lustració utilitzada en els dossiers d’estudi de les denominacions de fustes exòtiques, en la
definició de les quals s’empraven els noms referits a les parts del tronc. 

 

En altres casos es presenten en annex textos complementaris que el terminòleg que elabora el dossier ha
considerat que resulten imprescindibles per a la comprensió del cas. Quan es tracta de reconsideracions de
termes aprovats anteriorment, l’annex correspon a l’extracte de l’acta del Consell Supervisor corresponent. 
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4.10 Descodificació de fonts 
 
L’apartat final del dossier de normalització recull totes les referències codificades utilitzades en la 
redacció, ordenades alfanumèricament, i les descodifica de manera que qualsevol lector del text 
pugui identificar les fonts utilitzades (vegeu I.3). Per tant, no és sols una llista de bibliografia, sinó 
que també inclou la informació sobre els especialistes i les entitats amb qui s’ha tingut contacte 
durant la recerca. 
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Part II. La fixació i difusió dels termes 
 
 
 
1. La preparació dels dossiers per al Consell Supervisor del TERMCAT 
 
 
Els punts que s’han presentat fins ara corresponen a la feina que pot dur a terme qualsevol 
persona interessada que, com a especialista o com a lingüista, ha identificat una determinada 
forma lingüística que presenta alguna de les característiques que hem vist a I.1 que justificaven 
l’inici d’un procés de normalització. 
 
En alguns casos, però, com hem vist, es pot completar el procés de recerca preparant els casos 
per a la seva fixació. La normalització terminològica, com qualsevol altra activitat d’estandardització 
i homologació, es basa en la presa de decisions i en la difusió de propostes aplicables als 
contextos d’ús dels termes. Aquesta responsabilitat, en el cas català, és assignada al Consell 
Supervisor del TERMCAT, un òrgan permanent i col·legiat en què participen membres de l’Institut 
d’Estudis Catalans (com a responsables de la codificació general de la llengua), membres del 
TERMCAT i especialistes dels diversos àmbits del coneixement. 
 
Els professionals interessats a preparar propostes de normalització terminològica, disposen al web 
del TERMCAT (www.termcat.cat) d’una plantilla de dossier que podran emplenar, amb la guia que 
els poden oferir aquestes pàgines. En els apartats que s’exposen a continuació s’especifiquen els 
passos consegüents del procés que seguirà la seva proposta. 
 
 
1.1 Dossier de normalització estàndard 
 
El material que analitza el Consell Supervisor del TERMCAT és un document en què es presenten 
les informacions que fins ara s’han presentat i exemplificat (vegeu part I). En cada sessió 
s’analitzen entre deu i quinze termes, si es tracta de casos puntuals; si es tracta de criteris 
generals, s’hi esmercen les sessions que calgui. Per aquest motiu, el document presenta totes les 
informacions, però evitant repeticions (es fa una sola llista final per a descodificar totes les fonts, 
per exemple). 
 
Aquest document es tramet amb una setmana d’antelació a tots els membres del Consell 
Supervisor, perquè puguin estudiar-lo amb deteniment. 
 
 
1.2 Dossier adaptat per a les sessions de normalització 
 
Ja s’ha comentat que, en els casos en què les necessitats de normalització afecten un conjunt de 
termes prou nombrós d’una mateixa àrea, es concentren les consultes i els contactes amb 
especialistes a partir de la convocatòria d’una sessió de normalització. Les sessions de 
normalització són reunions de treball a les quals es convoca especialistes representatius d’un 
determinat àmbit perquè, conjuntament amb els lingüistes del TERMCAT, proposin les 
denominacions més adequades per als conceptes de l’àrea que presenten alguna dificultat (termes 
que es designen habitualment amb un manlleu, termes amb problemes conceptuals, etc.), 
informin sobre l’adequació dels conceptes i de les definicions que els representen, sobre les 
relacions de sinonímia entre els termes, sobre l’ús dels termes i sobre la viabilitat que atorguen a 
les noves propostes presentades. Les formes acordades en les sessions de normalització les 
ratifica, si les considera adequades, el Consell Supervisor. 
 
Un cop determinat el grup de persones que és pertinent que participi en una d’aquestes sessions, 
se’ls tramet una versió simplificada del dossier de normalització, amb preguntes concretes que 
centren l’interès en els punts clau per a completar la recerca. 
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S’hi formulen preguntes del tipus: “Coneixeu alguna alternativa catalana per a aquest manlleu?”; “Quina de
les alternatives que us plantegem us sembla més adequada?”; “Us sembla adequada la definició que 
proposem per a aquest terme?”; “Us sembla viable l’alternativa?”; “Té ús real o us sembla necessari aquest
terme?”. 

En la sessió de normalització dedicada a termes de futbol americà, els especialistes (jugadors 
professionals, àrbitres, periodistes especialitzats...) van ajudar a resoldre qüestions sobre la sinonímia real
de formes documentades, sobre els conceptes designats per denominacions aparentment sinònimes,
sobre equivalents castellans que no s’havien pogut documentar en les obres consultades, sobre l’ús de
determinades abreviacions, etc. 

 
 
 
2. Les actes: redacció, arxiu i divulgació 
 
 
Després de cada reunió del Consell Supervisor del TERMCAT se’n redacta l’acta corresponent, on es 
recullen les decisions adoptades i es resumeixen els principals arguments que s’hi han tingut en 
compte. La redacció de les actes esdevé, doncs, un exercici de síntesi, que s’afegeix a la síntesi 
que de fet ja és cadascun dels dossiers de normalització elaborats. 
 

La informació de les actes també s’incorpora a la fitxa terminològica corresponent en el Gestor de 
Terminologia. Els criteris aplicats per a l’aprovació del terme es fan constar a l’apartat d’observacions 
de la fitxa. En el moment que la informació és definitiva, la Secretaria del Consell Supervisor trasllada 
la fitxa a la base de dades de consulta pública, després d’afegir la marca de ponderació corresponent 
(vegeu I.3.3). Els casos que s’estudien però en què el Consell Supervisor decideix no intervenir, 
s’identifiquen amb la marca de ponderació 5, i la fitxa corresponent, si es considera oportú, passa 
també a una de les bases de dades de consulta general. Els casos que no cal sotmetre a l’aprovació 
del Consell Supervisor, sinó que es resolen des de la Secretaria (per aplicació de criteris aprovats 
anteriorment, perquè no s’adiuen amb les característiques que justifiquen iniciar un estudi, etc.), 
s’assenyalen amb la marca de ponderació 3 i es traslladen també a una de les bases de dades 
consultables des del Cercaterm. 

 
Les actes s’arxiven al costat dels dossiers corresponents, perquè sigui fàcil localitzar la informació 
en els casos en què convé replantejar alguna forma ja aprovada, o en què es plantegen casos amb 
paral·lelismes evidents amb formes anteriors, etc. Tant les actes com els dossiers es trameten 
sistemàticament a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans perquè, si ho considera 
oportú, pugui tenir en compte aquesta informació per a les successives ampliacions del diccionari 
normatiu. 
 
A la part III es poden consultar diversos extractes de dossiers de normalització i d’actes. 
 
 
 
3. La difusió dels termes i dels criteris aprovats 
 
 
La informació de les actes, és a dir, els criteris aprovats o els termes que es proposen com a 
normalitzats, amb les seves relacions de sinonímia, la categoria gramatical, la definició, les 
equivalències en altres llengües i les notes complementàries, es difon per diverses vies. 
 
 
3.1 Els extractes de les actes per als especialistes 
 
La primera via de difusió és el retorn de la informació als especialistes que han col·laborat en 
l’estudi d’un terme, o a la persona que ha adreçat una determinada proposta de normalització. En 
aquests casos es prepara un extracte de l’acta del Consell Supervisor, que s’envia a l’especialista 
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perquè pugui fer-se el càrrec dels principals arguments que s’han tingut en compte en l’aprovació 
del terme en qüestió. 
 
 

Aquest és l’extracte de l’acta que es va enviar als especialistes que van col·laborar en l’estudi del terme
búrgul: 

búrgul m 
<ALIMENTACIÓ> 
es bulgur 
es burghul 
fr boulghour 
fr burgul 
it bulgur 
it burghul 
en bulgur 
de Bulgur 

Blat precuinat al vapor, assecat, parcialment decorticat i triturat, molt utilitzat en la cuina del Pròxim Orient. 

Nota: Forma procedent de l’àrab. L’adaptació a partir del turc es bulgur. 
Criteris aplicats 

S'aprova el terme búrgul, procedent de l’àrab, pels motius següents: 
• denomina un concepte propi dels països del Pròxim Orient, però conegut i generalitzat també a Occident i

als Països Catalans en particular; 
• correspon a l’adaptació catalana de la forma àrab b r ul ‘blat triturat’ (també existeix la variant bérghol, però 

és més local i menys coneguda); 
• es documenta, paral·lelament, en castellà, francès i italià; 
• té el vistiplau dels arabistes consultats. 

Tot i que també ha tingut una difusió important la forma d’origen turc bulgur (es documenta en algunes obres 
lexicogràfiques catalanes i en les altres llengües de referència), el Consell Supervisor considera que la via de
penetració del terme en català —a diferència del que passa, per exemple, en anglès o en alemany, en què hi
ha molta més influència del turc— és bàsicament l’àrab i per aquest motiu considera preferent l’adaptació
corresponent al terme en àrab. Tot i així, s’acorda d’indicar en nota l’adaptació corresponent al turc. La solució 
aprovada és la preferida per la majoria d’especialistes consultats. 
Es desestimen les formes descriptives blat triturat o blat mòlt perquè són semànticament inadequades i 
designen un altre concepte: el búrgul és blat triturat (o mòlt) sotmès a un procés de cocció al vapor. 
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3.2 La publicació dels termes a la Neoloteca i al Cercaterm 
 
Com ja s’ha indicat, l’eina bàsica per al treball terminològic al TERMCAT és el Gestor de 
Terminologia (GdT), un programa específic que permet tractar adequadament tota la informació 
terminològica gestionada al Centre. El GdT presenta un enfocament multilingüe, de manera que 
cadascuna de les fitxes correspon a un terme, és a dir, a un concepte amb totes les seves 
possibles denominacions. 
 

Quan un terme és sancionat definitivament 
pel Consell Supervisor, la fitxa corresponent 
es trasllada a la base de dades de termes 
normalitzats, la Neoloteca, accessible des 
del web del TERMCAT 
(www.termcat.cat/neoloteca). Aquesta 
base de dades també forma part del 
conjunt de diccionaris que consulta el 
Cercaterm, el servei automatitzat de 
consultes en línia del TERMCAT. 
 
Aquest canal de difusió és un dels més 
significatius, atès el nombre d’accessos 
que registra el web del TERMCAT. 
 
 
 
 

 
3.3 El Servei de Consultes del TERMCAT 
 
El Servei de Consultes del TERMCAT 
(www.termcat.cat) és una de les vies 
directes de difusió de les propostes 
normalitzades. Com hem vist a I.1, les 
consultes dels usuaris són una de les 
portes d’entrada de possibles termes que 
cal normalitzar, i les respostes que 
s’ofereixen a aquestes consultes 
contribueixen a la difusió de les propostes 
aprovades. En molts casos, l’usuari pot 
resoldre el dubte consultant directament la 
fitxa terminològica corresponent per mitjà 
del Cercaterm; quan el cas encara no està 
resolt, el Servei de Consultes adreça la 
petició de normalització al Consell 
Supervisor i, un cop s’aprova una 
determinada proposta, es posa en contacte amb el consultant per comunicar-la-hi. 
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3.4 La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
Com que les formes aprovades pel Consell Supervisor del 
TERMCAT tenen caràcter preceptiu per als organismes de 
l’Administració catalana, quadrimestralment es publica al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya una resolució del Secretari 
de Política Lingüística, president del Consell de Direcció del 
Consorci TERMCAT, en què es fa difusió de les formes aprovades 
en aquell període. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 La publicació dels termes en diccionaris i productes sectorials 
 

Una altra via de difusió dels termes aprovats és la inclusió d’aquesta 
informació en els diccionaris i altres productes sectorials que elabora o 
publica el TERMCAT, o en els productes en què intervé oferint assessorament 
especialitzat. Cal tenir en compte que, ara com ara, aquesta és la principal via 
d’entrada de propostes per normalitzar: una gran part dels casos sancionats 
pel Consell Supervisor provenen de diccionaris o altres materials elaborats 
des del Centre. 
 

Quan es va editar el vocabulari Telefonia mòbil (2004), s’hi va incloure la forma servei de missatges curts, 
amb la sigla SMS, normalitzada recentment. 
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3.6 Els comentaris terminològics: la finestra neològica i altres col·laboracions 
 

També es difonen els termes normalitzats 
per mitjà de les col·laboracions del TERMCAT 
en diverses publicacions més o menys 
especialitzades (com la revista Servei 
d’Informació Col·legial, del Col·legi de 
Metges de Barcelona, la revista Teraflop, 
del Centre de Supercomputació de 
Catalunya, o la revista Llengua i Ús, de la 
Secretaria de Política Lingüística, entre 
d’altres). 
 
Igualment, s’elaboren comentaris que es 
publiquen a la pàgina inicial del Centre, en 
els quals s’ofereix informació sobre els 
termes aprovats que poden tenir un interès 

més general o que són d’actualitat. Aquests comentaris s’agrupen sota l’epígraf “La finestra 
neològica” (www.termcat.cat/societat/finestra.htm). 
 
 
 
4. Garanties de qualitat 
 
 
El procés de recerca en normalització terminològica se sotmet sistemàticament a revisió, i es 
poden identificar alguns elements clau a l’hora d’assegurar-ne la qualitat. 
 
 
4.1 Mecanismes per a garantir la qualitat del procés de recerca 
 
 
4.1.1 Circuit del dossier de normalització 
 
El primer element que es valora és el fet que el dossier de normalització hagi seguit tot el circuit 
previst. Els dos gràfics següents pretenen resumir aquest circuit. En el primer, es pot apreciar el 
conjunt del procés de normalització terminològica. En el segon, es concreten els passos que 
segueix el dossier de normalització. 
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Gràfic 1. El procés de normalització terminològica
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Gràfic 2. El circuit del dossier de normalització
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4.1.2 Elements quantitatius de valoració 
 
Malgrat que, com es pot deduir fàcilment, la valoració de la qualitat del procés de normalització 
terminològica s’ha de basar essencialment en elements metodològics i procedimentals, hi ha 
alguns indicadors numèrics que poden oferir informació complementària útil. 
 
 
a )  Nombre d’hores de recerca 
 
Tot i que hi ha una certa variabilitat en el nombre d’hores que requereix una recerca terminològica 
de normalització (perquè depèn de la complexitat del terme, de les persones que hi intervenen, 
etc.), aquesta és una dada objectivable que permet valorar la qualitat de la recerca. 
 

L’experiència del TERMCAT ha permès establir que, de mitjana, l’elaboració d’un dossier de 
normalització demana aproximadament de 12 a 15 hores de dedicació d’un terminòleg, al marge del 
temps que hi poden dedicar els especialistes consultats. 

 
 
b )  Nombre de fonts consultades 
 
Normalment, el fet que s’hagi consultat un nombre elevat de fonts documentals de tota mena 
garanteix un resultat de més qualitat en la recerca. Convé tenir present que en els dossiers de 
normalització sovint és tan important consignar de quines obres s’ha pogut obtenir informació com 
de quines obres no se n’ha obtingut (l’absència d’un terme determinat en una font representativa 
de l’àmbit pot ser significativa). 
 

De mitjana, en cadascun dels dossiers elaborats des del TERMCAT es consulten 125 fonts diferents. 
 
 
c )  Fonts de consulta indispensable 
 
Entre totes les fonts d’informació disponibles, n’hi ha algunes que es consideren indispensables 
en tots els casos (vegeu I.4.2.2). La comprovació d’aquest aspecte permet constatar si el dossier 
de normalització compleix la qualitat mínima exigible. 
 
 
d )  Nombre d’especialistes consultats 
 
En els estudis de normalització terminològica resulta imprescindible la implicació d’especialistes de 
l’àmbit a què s’adscriu el terme objecte de recerca (vegeu I.2). Com més elevat sigui el nombre 
d’especialistes consultats, i com més alta sigui la seva representativitat dins de l’àrea concreta 
d’especialitat, més qualitat tindrà la recerca elaborada. 
 

En els dossiers de normalització elaborats al TERMCAT s’ha establert com a requisit que hi participin 
almenys cinc especialistes representatius de l’àrea, procurant que provinguin d’universitats o entitats 
diferents i de diverses zones del domini lingüístic. En determinats àmbits molt especialitzats, 
tanmateix, resulta pràcticament impossible trobar cinc persones adequades per a aquesta funció, i, en 
canvi, en altres casos més difosos, el nombre de persones susceptibles de ser consultades és molt 
més gran. 

 
 
e )  Temps transcorregut 
 
Un altre aspecte comptable que afecta la qualitat de la recerca en terminologia és el temps 
transcorregut entre el moment que es detecta una necessitat de normalització i el moment que 
s’ofereix una proposta formalment validada. 
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Com en la resta d’aspectes, hi ha molts elements que poden influir en aquesta variable 
(principalment, les possibilitats de dedicació del terminòleg o dels especialistes implicats, però 
també altres factors, com el temps que pot comportar poder disposar d’una determinada 
informació bibliogràfica). 
 

El Consell Supervisor del TERMCAT es reuneix amb una periodicitat quinzenal, i el procediment de 
treball que té establert assegura que cadascun dels termes sotmesos a anàlisi és estudiat durant tres 
sessions (estudi sobre el dossier, estudi sobre l’acta provisional i estudi sobre l’acta definitiva). Per 
tant, un mes i mig és el temps mínim que transcorre entre el moment que s’inicia la recerca d’un cas 
terminològic i el moment que el Consell Supervisor dóna per tancada la resolució sobre el cas. 

 
 
4.1.3 Elements qualitatius de valoració 
 
A banda dels elements quantitatius, els aspectes de més pes en la valoració de la qualitat dels 
estudis de normalització terminològica són de caràcter metodològic i procedimental. S’hi 
consideren aspectes com els següents: 
 
• que la redacció de les argumentacions sigui clara, ordenada, sintètica 
• que s’hagin aplicat correctament les convencions de representació terminogràfica de les dades 

(ordre de les informacions, consignació tipificada de les fonts, ús de les abreviacions 
adequades...) 

• que la recerca mostri una evolució a mesura que avança el procés i s’adaptin les informacions 
als coneixements adquirits, de manera que, si cal, s’hagi canviat l’orientació de l’estudi (per 
exemple, canviant l’àrea temàtica o qualsevol altra informació de què es partia) 

• que es mantingui un to d’objectivitat en la valoració de cadascuna de les propostes avaluades 
• que les fonts consultades siguin les pertinents dins de l’àrea d’especialitat 
• que els especialistes consultats siguin variats i representatius (que siguin realment experts en 

la matèria, que siguin professionals en actiu, que tinguin capacitat d’influència sobre altres 
professionals, que mostrin interès per la llengua i per la precisió terminològica...) 

• que en l’argumentació de les propostes es mostrin coneixements del sistema lingüístic i dels 
recursos propis d’aquest sistema per a la creació de nous mots 

• que s’hagin tingut en compte els principis de la terminologia, especialment els referits a la 
normalització terminològica 

• que les propostes siguin aplicables al context sociolingüístic català i a l’àmbit d’especialitat 
corresponent 

• que s’hagin tingut en compte els principis metodològics de la recerca en terminologia 
 

L’Àrea de Normalització del TERMCAT és l’encarregada de garantir la qualitat dels estudis elaborats, i de 
reelaborar els que no siguin prou adequats. Per assegurar l’objectivitat d’aquesta valoració, a més a 
més, el Consell Supervisor del TERMCAT —en què participen membres de l’Institut d’Estudis Catalans i 
especialistes aliens al Centre de Terminologia— també fa aquesta funció, i, si ho considera necessari, 
pot demanar que els dossiers de normalització es refacin o es completin. 

 
 
4.2 Mecanismes de control dels resultats 
 
A més dels mecanismes establerts per a avaluar la qualitat del procés de recerca que hem vist fins 
ara, hi ha uns altres sistemes de valoració que afecten no tant la recerca en si, sinó els objectius 
globals de les actuacions de normalització terminològica. Es tracta, en definitiva, de vetllar perquè 
l’activitat que es duu a terme respongui realment als objectius proposats. 
 
Com ja s’ha indicat, la recerca terminològica, i en concret la normalització en terminologia, es 
proposa fixar les formes lingüístiques més adequades per als nous termes que sorgeixen en els 
àmbits especialitzats, amb l’objectiu que aquestes formes s’incorporin harmònicament dins del 
sistema lingüístic i permetin el desenvolupament de la ciència, la tècnica, la cultura, els intercanvis 
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professionals, etc. en català. Per tant, convé avaluar si les propostes que s’estan fent responen a 
les necessitats dels grups implicats i s’adeqüen a les seves expectatives. 
 
 
4.2.1 La relació amb la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
 
Un primer mecanisme per assegurar que les propostes fetes s’adeqüin als principis generals de 
desenvolupament del corpus és la relació establerta amb la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Com ja s’ha dit, un membre de la Secció Filològica presideix el Consell Supervisor del 
TERMCAT i, a més a més, els membres designats per l’Institut tenen majoria en aquest òrgan 
col·legiat, de manera que això assegura que les decisions preses són coherents amb els criteris 
adoptats des de la institució normativa. A més, tots els estudis elaborats s’envien sistemàticament 
a la Secció Filològica, i també hi ha una coordinació permanent amb les Oficines Lexicogràfiques. 
A banda d’això, molts dels especialistes consultats durant la fase de recerca pertanyen a les 
diverses seccions de l’Institut. En conjunt, doncs, la participació de l’acadèmia en les decisions 
preses en els processos de normalització terminològica és la primera garantia de qualitat 
d’aquestes decisions. 
 
 
4.2.2 La gestió de les demandes de reconsideració 
 
La capacitat de resposta a les demandes de normalització, d’informació sobre les propostes ja 
difoses i de reconsideració, quan cal, dels termes fixats, és també un dels elements més 
importants a l’hora de valorar la qualitat del procés que s’ha seguit i dels resultats que se 
n’obtenen. Una de les línies d’actuació prioritàries de l’Àrea de Normalització del TERMCAT és, 
precisament, assegurar la resposta a totes les peticions de reconsideració o d’informació dels 
termes ja aprovats i, també, a totes les propostes de normalització de termes que poden arribar. 
 
A banda d’aquesta actuació de resposta, també s’han establert marcs de col·laboració estables 
amb els mitjans de comunicació (Antena de Terminologia) i amb les universitats (Subcomissió de 
Terminologia de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives), que s’afegeixen a les línies obertes de 
forma permanent amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb l’Administració catalana (Secretaria de 
Política Lingüística i Consorci per a la Normalització Lingüística). L’objectiu d’aquestes iniciatives és 
estimular la col·laboració i facilitar els intercanvis ràpids d’informació, de manera que es pugui 
actuar amb celeritat davant de les demandes de fixació terminològica i, alhora, es pugui avaluar 
contínuament l’adequació de l’oferta de propostes terminològiques a la demanda de certs 
col·lectius que ocupen posicions clau. La col·laboració amb els mitjans de comunicació és 
fonamental per a la detecció de noves realitats que exigeixen processos de normalització i per a 
assegurar la difusió homogènia de les noves propostes aprovades. Les universitats, al seu torn, 
com a seus pròpies de la investigació i del coneixement especialitzat, esdevenen veritables focus 
de creació i difusió de terminologia i de validació, per mitjà dels diversos especialistes, de les 
formes aprovades. 
 

A la pràctica, aquesta col·laboració es tradueix en la priorització de les propostes i de les reaccions que 
arriben des d’aquestes iniciatives, i en la tramesa immediata de la informació que els pot ser d’interès. 
Totes les propostes de reconsideració es tenen en compte, i es gestionen directament des de la 
Secretaria del Consell Supervisor, que disposa també de la informació sobre els casos que s’estan 
estudiant en cada moment. Quan es rep una d’aquestes peticions de reconsideració, s’inicia un nou 
dossier de normalització per al cas plantejat, en què es revisen totes les informacions del dossier 
prèviament elaborat, es fan noves consultes a especialistes i a les fonts de referència més actuals, i 
s’informa dels resultats de la recerca a la persona que ha sol·licitat la reconsideració. 
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4.2.3 La relació amb les altres àrees de treball del TERMCAT 
 
Moltes de les propostes de normalització terminològica provenen de les àrees de treball del 
TERMCAT. 
 
L’Àrea de Recerca Sectorial, que s’encarrega de l’elaboració o de la revisió de projectes sectorials 
com ara diccionaris, terminologies i altres materials, sol ser una font contínua de demandes de 
normalització, perquè en el procés d’elaboració d’una obra terminològica s’identifiquen els termes 
propis de l’àrea d’especialitat que presenten les característiques que justifiquen un estudi 
aprofundit. 
 
Per una altra banda, l’Àrea d’Assessorament, que gestiona entre altres actuacions el Servei de 
Consultes públic, és una via privilegiada de detecció de necessitats de normalització, perquè s’hi 
identifiquen immediatament els casos que no queden resolts per les fonts disponibles i s’hi fa 
evident quins termes són necessaris en cada moment. 
 

Les àrees de treball del TERMCAT fan arribar les propostes de termes per normalitzar per mitjà del 
traspàs de les fitxes corresponents des de les bases de dades pròpies cap a la base de dades que 
gestiona la Secretaria del Consell Supervisor. 

 
 
4.2.4 L’anàlisi de la implantació de les formes normalitzades 
 
Els especialistes en teoria de la terminologia indiquen que la pedra de toc per a valorar l’adequació 
d’una intervenció de planificació en l’àmbit de la terminologia és justament l’anàlisi de la 
implantació de les formes que es proposen. 
 
La implantació efectiva de la nova terminologia és un procés lent, en què intervenen factors 
diversos: la repercussió dels mitjans de difusió generals, la promoció de mecanismes de difusió 
potents i de prestigi, la perseverança en determinades propostes que de vegades no són ben 
acceptades inicialment però que estan ben justificades, les actuacions de formació, i sobretot el 
temps. Incorporar un nou terme en els usos lingüístics és relativament senzill, perquè el parlant és 
especialment sensible a la novetat i a la sensació de precisió que ofereix un nou mot; ara bé, 
aconseguir un canvi en una forma que el parlant ja ha incorporat és molt més complicat. 
 
El TERMCAT es planteja els estudis d’implantació com un mecanisme d’avaluació qualitativa. S’han 
fet ja alguns estudis experimentals,19 i s’han obert vies de col·laboració perquè aquesta anàlisi es 
pugui dur a terme amb la participació d’organismes independents que en garanteixin la necessària 
objectivitat, com ara les universitats i altres centres de recerca. 
 
 
 
 

                                                      
19 Vegeu, per exemple, COLOMER i ARTIGAS, Rosa; FARGAS i VALERO, F. Xavier: “Quelques réflexions sur 

l'implantation de la terminologie normalisée dans les grandes enterprises du secteur des assurances”, 
dins de Les Pratiques linguistiques dans les entreprises à vocation internationale: actes du colloque 
international tenu à Québec les 9 et 10 juin 2003. Quebec: Gouvernement du Québec; Direction 
générale des communications du ministère de la Culture et des Communications, 2004. Pàg. 173-
179. 
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Part III. Material complementari 
 
 
 
1. Exemples de dossiers de normalització 
 
 

Les persones interessades a elaborar un dossier de normalització disposen a la pàgina web del Centre 
de Terminologia (www.termcat.cat) d’un model de document que els permetrà treballar-hi 
directament. A les pàgines següents es reprodueix aquest model. 

 
S’ofereixen com a exemple alguns extractes de dossiers de normalització elaborats directament pel 
TERMCAT o per col·laboradors i especialistes que els han fet arribar a la Secretaria del Consell 
Supervisor. En aquests exemples s’han suprimit algunes informacions que s’han considerat 
irrellevants per a l’objectiu d’aquesta publicació, com ara alguns fragments poc significatius, i 
referències directes a especialistes consultats. L’ordre de les informacions pot variar lleugerament del 
que es proposa en el model de dossier de normalització, però no afecta essencialment el valor 
il·lustratiu dels exemples. 

 
 
 
Títol bullying 

Procedència Àrea d’Assessorament del TERMCAT (Servei de Consultes) TL MC 

Motivació Extensió del manlleu en mitjans de comunicació i altres contextos Data maig de 2005 

Altes dades 

ÀREA TEMÀTICA 

 PSICOLOGIA 

ALTERNATIVES DOCUMENTADES 

 assetjament a l’escola m  (COM-E; XTEC-E) 

 assetjament escolar m  (ANTENA) 

 búl·ling m  (ESP1; ESP2) 

 bullying m  (AGO-E; COM-E; ESP1; ESP2; ESP3; ESP4; METRO-E; ESP5; ANTENA) 

 intimidació f  (ESP1) 

 maltractament entre alumnes m  (AGO-E; ESP3) 

 maltractament entre iguals m  (ESP3) 

 matonisme m  (XTEC2-E) 

 victimització en l’entorn escolar f  (XTEC-E) 
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EQUIVALÈNCIES DOCUMENTADES 

 es acoso entre alumnos  (GARA-E) 

 es acoso escolar  (GARA-E; PAIS) 

 es bullying  (AACAP-E; LC-E; LR-E; MUNDO-E; PAIS; SIND2-E; VANG-E, WHS-E) 

 es intimidación  (AACAP-E; LR-E; WHS-E) 

 es maltrato entre iguales  (DNA-E) 

 es matonismo  (GARA-E; PAIS) 

 fr bullying  (CAN-E; FPSS-E; PSED-E) 

 fr harcèlement à l’école  (CAN-E; EDIC) 

 fr harcèlement entre élèves  (EDIC) 

 fr intimidation  (CSDM-E; PRE-E; TERMIUM) 

 fr intimidation à l’école  (CSDM-E) 

 it bullismo  (BULLI-E; PSI-E) 

 pt bullying  (BU-E) 

 en bullying  (LGDT; BUL-E; ENC-E; LEY-E; NOB-E; TERMIUM; WIKI-E) 

 en peer harassment  (CRC-E; STO-E) 

 en school bullying  (EDIC) 

PROPOSTA DE DEFINICIÓ 

Acció de sotmetre un company d’escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, que 
pot provocar en la persona afectada problemes físics i psicològics. (TERMCAT) 

PROPOSTA DE DENOMINACIÓ 

 assetjament escolar m 

DEFINICIONS COMPLEMENTÀRIES 

es Anglicismo procedente de la palabra inglesa bully traducida como ‘matón’ o ‘abusón’. Se aplica a los 
problemas provocados por niños y adolescentes en colegios e institutos, cuando éstos provocan y 
agreden a otros compañeros más débiles ante la complicidad de otros escolares y la impotencia de 
profesores, padres y educadores. (LC-E) 

es Conducta ofensiva a través de acciones humillantes, crueles, vengativas, maliciosas para subestimar 
o denigrar un individuo o grupo de empleados. Estos ataques negativos y persistentes a la persona o 
su actividad profesional son impredecibles, irracionales y no deseados. Se usa mucho el término en 
los predios estudiantiles. (MONO-E) 

en Bullying is when someone keeps doing or saying things to have power over another person. Some of 
the ways they bully other people are by: calling them names, saying or writing nasty things about 
them, leaving them out of activities, not talking to them, threatening them, making them feel 
uncomfortable or scared, taking or damaging their things, hitting or kicking them, or making them do 
things they don’t want to do. Bullying can occur in schools, families and in workplaces. Both school 
and workplace bullying has come increasingly to public attention [...].  (WIKI-E) 

en The process of intimidating or mistreating someone weaker or in a more vulnerable situation.  (ENC-E) 
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CONTEXTOS 

ca “El noruec Dan Olweus és un dels primers a estudiar el fenomen de la victimització en l’entorn 

escolar, que ell anomena bullying. El defineix com una conducta de persecució física i/o psicològica 
que realitza un/a alumne/a contra un/a altre/a, al qual escull com a víctima de repetits atacs. Aquesta 
acció, negativa i intencionada, situa la víctima en una posició de la qual difícilment pot sortir pels seus 
propis mitjans. La continuïtat d’aquestes relacions provoca en les víctimes efectes clarament 
negatius: descens de l’autoestima, estats d’ansietat i fins i tot quadres depressius, cosa que dificulta 
la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges.” (XTEC-E) 

ca “El bullying o matonisme és el nom que rep el procés d’abús i intimidació sistemàtica que un nen fa 
a un altre generalment en l’àmbit escolar i que, normalment, per a la víctima pot tenir unes 
conseqüències devastadores. Ansietat, descens de l’autoestima i quadres depressius són els efectes 
més comuns entre els joves que han estat víctimes de repetits atacs, que, al mateix temps, dificulten 
la seva integració a l’escola i la seva capacitat d’aprenentatge.” (AGO-E) 

es “Efectivamente, bully, en inglés significa ‘matón’, ‘bravucón’, ‘gángster’, ‘gorila’, ‘agresor’, 
‘fanfarrón’, ‘macarra’. Y mob quiere decir ‘acosar’ o ‘asediar’. [...] Bullying implica agresión física y 
psicológica, acompañada de amenazas, y se aplica para el acoso en el ámbito escolar, entre niños y 
adolescentes. Mientras que el mobbing sucede en los ámbitos laborales donde la violencia física es 
sustituida por métodos mucho más sofisticados.” (SIND2-E) 

fr “Bullying est un terme anglais qui veut dire: ‘brutaliser’, ‘rudoyer’, ‘intimider’. Donc un rapport de 
force et une prise de contrôle qu’a un individu ou un groupe sur un autre individu par la parole, des 
gestes physiques, des menaces, du «taxage» et des racontars.” (FPSS-E) 

en “Mobbing is a word not previously used in this context in the English language. It was used by the 
late Konrad Lorenz, an ethologist, in describing animal group behavior. He termed the attacks from a 
group of smaller animals threatening a single larger animal mobbing (Lorenz, 1991). Later, a Swedish 
physician who happened to become interested in what children could do to each other between their 
class hours, borrowed this terminology from Lorenz and called the very destructive behavior in small 
groups of children directed against (most often) a single child, mobbing (Heinemann, 1972). The 
present research on this type of child behavior has been carried out over the past 20 years, one of the 
most prominent researchers being the Norwegian Dan Olweus. Following this tradition, I borrowed 
the word mobbing in the early eighties, when I found a similar kind of behavior at work places. I 
deliberately did not choose the English term bullying, used by English and Australian researchers (in 
the USA, the term mobbing is also used), as very much of this disastrous communication certainly 
does not have the characteristics of bullying, but quite often is carried out in a very sensitive manner, 
still having highly stigmatizing effects. The connotation of bullying is physical aggression and threat. 
In fact, bullying at school is strongly characterized by such physically aggressive acts. In contrast, 
physical violence is very seldom found in mobbing behavior at work. Rather, mobbing at work places 
is characterized by much more sophisticated behaviors such as, for example, socially isolating the 
victim. I suggest keeping the word bullying for activities between children and teenagers at school 
and reserving the word mobbing for adult behavior at workplaces. Other expressions found in the 
literature are harassment or psychological terror.” (LEY-E) 
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ARGUMENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Arran d’algunes notícies, darrerament ha tingut molta difusió als mitjans de comunicació l’anglicisme 
bullying. 

Es demana al Consell Supervisor que estableixi la forma catalana que consideri més adequada per a 
denominar aquest concepte, tenint en compte les observacions següents: 

El terme bullying, procedent del substantiu bully ‘pinxo’ ‘gall’, pertany a l’àmbit de la psicologia (Dan 
Olweus, 1978) i sol fer referència a una conducta de persecució física o psicològica d’un alumne (o d’un 
grup d’alumnes) contra un altre, al qual es tria com a víctima d’atacs que tenen una continuïtat en el temps 
(Dan Olweus, 1983). ESP5 el defineix com una “forma de conducta agressiva, intencionada i perjudicial que 
té com a protagonistes joves escolars”20. 

Tot i que el terme s’utilitza essencialment referit a conductes que tenen lloc en l’àmbit escolar, la majoria 
d’especialistes expliquen que en anglès bullying és una denominació genèrica i que també es documenta, 
per tant, en altres contextos; per exemple, referit a conductes agressives dins de l’exèrcit, de les presons, 
en l’àmbit laboral (workplace bullying, segons LGDT), etc. (ESP2, ESP1,ESP4, ESP5). Segons ESP3, però, 
en la majoria de textos científics bullying fa referència a l’entorn escolar, mentre que es reserva el terme 
mobbing (de mob ‘multitud, grup, màfia’), que el Consell Supervisor va aprovar en català amb la forma 
assetjament psicològic en l’acta núm. 353, per a fer referència a persones adultes i a l’àmbit laboral. Tot i 
així, insisteixen que en anglès tant mobbing com bullying són denominacions genèriques que poden 
aplicar-se a qualsevol àmbit. ESP2 i ESP1 afegeixen, d’altra banda, que si bé tots dos termes anglesos 
(mobbing i bullying) es refereixen a tipus d’assetjament, en el bullying hi sol haver violència física, mentre 
que el mobbing sol ser un assetjament més subtil, menys “agressiu” externament. 

Segons Heinz Leymann, un dels pioners en l’estudi de l’assetjament psicològic (vegeu l’article de l’annex 2 
“Psychological terrorization – the problem of terminology” i el context de la font LEY-E), a Anglaterra i 
Austràlia es fa servir bullying per a fer referència a conductes que tenen lloc tant a la feina com a l’escola o 
en l’àmbit militar. Als Estats Units i a Europa, en canvi, bullying s’aplica en contextos escolars i mobbing 
s’utilitza per als casos d’assetjament laboral. ESP1 comparteix aquesta opinió. 

Pel que fa als agressors, no hi ha acord entre els experts a l’hora d’establir si el bullying és un tipus de 
violència essencialment individual o bé de grup. ESP4 explica que al llibre Assetjament moral a la feina, de 
Marie-France Hirigoyen (ed. Paidós) el bullying s’associa amb una conducta de caràcter individualitzat, 
mentre que el mobbing sol ser portat a terme en grup. ESP3 confirma aquest punt i comenta que el 
bullying sol ser obra d’un individu o d’un grup molt petit d’individus, mentre que ESP2, en canvi, és del 
parer que el bullying sol ser una conducta grupal. 

Segons ESP3, tot i que l’assetjament psicològic i el bullying són fenòmens amb moltes similituds, són 
diferents pel que fa a l’objectiu que es persegueix, però també quant a la intervenció o la prevenció. ESP3 
explica que amb l’assetjament psicològic es pretén que la víctima abandoni un lloc de treball, ja sigui 
perquè es vol abaratir costos o per qüestions relacionades amb el poder, l’enveja, etc. En canvi, el bullying 
“no té un objectiu definit, sinó que està relacionat amb mecanismes de cohesió grupal i d’estatus social 
que tenen lloc entre adolescents i preadolescents, dins d’una societat que legitima l’ús de la violència i 
amb un sistema educatiu que no para prou atenció a les relacions entre alumnes i a la seva formació 
integral com a persones”. 

En català bullying s’ha documentat majoritàriament fent referència a casos d’assetjament escolar i és amb 
aquest sentit específic que es planteja al Consell Supervisor la normalització del terme. 

                                                      
20 D'acord amb Lowenstein, 1977; Olweus, 1978; Ahmand i Smith, 1990. 
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bullying 

Bullying és un manlleu de l’anglès, format a partir de bully, que denomina: “1. A person who is habitually 
cruel or overbearing, especially to smaller or weaker people. 2. A hired ruffian; a thug.” [HERITAGE] La font 
OXF en dóna una definició molt semblant: “A person who uses strength or influence to harm or intimidate 
others who are weaker”.  

Bully, en anglès, també es documenta com a verb, i vol dir, segons la font HERITAGE: “1. To treat in an 
overbearing or intimidating manner” o “1. To behave like a bully. 2. To force one’s way aggressively or by 
intimidation.” Segons l’OXF, to bully és, semblantment: “Use superior strength or influence to intimidate 
(someone), typically to force them to do what one wants”. 

Pel que fa a l’origen, la majoria de fonts (HERITAGE, WEB·i OXF) coincideixen que bully prové de 
l’holandès boele, que vol dir ‘amor meu, estimat’, probablement per alteració de broeder, ‘germà’. L’OXF 
afegeix que, originàriament, aquest mot s’aplicava tant a individus de sexe masculí com de sexe femení, 
però que més endavant va quedar restringit als homes.  

Altres fonts (LV-E, DNA-E, AIDEX-E, ESP2) proposen com a origen de l’anglicisme bullying el mot bull 
‘toro’. 

El manlleu bullying ha tingut força difusió als mitjans de comunicació durant els últims mesos, tant en 
català com en castellà. També es documenta en francès, en italià (bullismo, però, al ZING) i en portuguès, 
entre d’altres. Tot i així, en francès, per exemple, també es documenten les alternatives harcèlement (à 
l’école) o intimidation (à l’école).  

Tots els especialistes consultats reconeixen l’anglicisme i el fan servir habitualment. ESP5 no és partidària 
de buscar cap alternativa, ja que la bibliografia utilitzada en aquest àmbit sol ser en anglès i creu que per 
aquest motiu el terme ja està molt difós entre els experts. ESP6 comenta que a DIARI1, de moment, s’ha 
mantingut el manlleu bullying. 

búl·ling / búlling / búling 

Es proposa al Consell Supervisor la possibilitat d’adaptar el manlleu a l’ortografia catalana: búl·ling, solució 
paral·lela a l’adoptada per a altres manlleus similars ja normatius o normalitzats: dàncing, rànquing, fàding, 
tràveling, lísing o míting (DIEC); o brífing, càsting, càrving, cúrling, lífting o espàrring (NEOL). 

Sembla que la millor adaptació del terme seria búl·ling, amb ela geminada, seguint l’analogia amb altres 
casos adaptats que en anglès també s’escriuen amb doble ela: lapil·li, fíl·ler, múl·ligan, pul·lòver, ral·li, etc. 

L’adaptació amb ela geminada no s’allunya gaire del terme originari i conserva una pronúncia aproximada a 
l’anglesa. 

ESP2 i ESP3 creuen que búl·ling és una proposta encertada. Segons ESP3, aquesta forma respon a la 
pronúncia habitual del terme i és fàcil de reconèixer i, per tant, d’associar amb el concepte. ESP5, en canvi, 
creu que aquesta solució tindria poca acceptació entre els especialistes, molt avesats a la forma originària 
anglesa. 

bul·lisme 

El WEB3 recull la forma bullyism: “bullying behaviour or practice”. 

En italià la forma bullismo (manlleu adaptat de l’anglès) es documenta a la font general ZING21. 

A partir d’aquestes denominacions, es proposa també en català la forma bul·lisme, adaptació de la 
denominació anglesa, a partir del sufix -isme, que forma substantius a partir de noms i adjectius, amb el 
sentit, entre d’altres, de ’condició de, actitud de, comportament, propietat de, tendència a’ (8028).  

                                                      
21 Segons el ZING, bullismo és el “comportamento da bullo da parte di un individuo o di un gruppo 

sociale”; i bullo o bulo vol dir: “Giovane prepotente, bellimbusto. [...] Chi si mette in mostra con 
spavalderia.” 
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Bul·lisme seria una denominació paral·lela a lobbisme o xartisme (NEOL). 

Tots els especialistes consultats opinen, però, que és una forma estranya. 

intimidació 

ESP1 proposa intimidació com a denominació catalana. 

Segons el DIEC, intimidació és l’“acció d’intimidar; l’efecte” i intimidar vol dir “fer agafar por (a algú)”. 
Sembla, doncs, que intimidació és un terme semànticament més restringit que bullying.  

Segons ESP3, la intimidació és només una de les conductes implicades en el bullying. ESP2 afegeix que en 
la intimidació, per exemple, no necessàriament hi ha agressivitat. (Vegeu a l’annex 2 la diferència que 
planteja la font PF-E en francès entre harcèlement i intimidation.) 

assetjament escolar 

Assetjament escolar és una denominació sintagmàtica i descriptiva, formada per analogia amb formes com 
ara assetjament psicològic (NEOL), assetjament sexual (DIEC) o assetjament immobiliari. 

Segons el DIEC, assetjament és l’”acció d’assetjar, setge” i assetjar vol dir: “Posar setge (a una fortalesa, 
a una ciutat, etc.). Assetjar una fortalesa, un castell. Una ciutat assetjada. | PER ANAL. Voltar (un indret) per 
impedir de sortir-ne, per tractar d’entrar-hi. No ens poguérem moure del refugi tota aquella setmana 
assetjats per la neu. | FIG. Importunar insistentment (algú) amb les nostres pretensions. M’ha assetjat tot 
el dia perquè l’ajudi.” 

Leymann (vegeu l’annex) proposa de reservar bullying per a fer referència a les conductes agressives entre 
joves i nens en l’entorn escolar i proposa mobbing com a terme específic per a l’àmbit laboral. Segons 
aquesta opinió, que coincideix amb l’ús majoritari del terme bullying en català, assetjament escolar seria 
una bona proposta per a substituir el manlleu. 

La majoria de membres dels mitjans de comunicació (ANTENA) es mostren favorables a aquesta proposta. 
ESP7 assegura que a RÀDIO1, de fet, ja es fa servir el sintagma assetjament escolar, al costat del manlleu 
bullying, el qual se sol reservar per a casos puntuals o usos metalingüístics (per exemple: “...un nou cas 
d’assetjament escolar, el que es coneix com a bullying”).  

Els psicòlegs consultats, en canvi, no es mostren gaire favorables a la proposta. ESP3, per exemple, troba 
que assetjament és un terme massa fort i que difícilment s’associaria amb determinades conductes que, 
en canvi, sí que s’identifiquen amb el bullying indirecte (casos com ara l’exclusió sistemàtica d’un 
company, el fet de criticar-lo, o bé el fet d’iniciar rumors sobre algú). 

ESP2, al seu torn, argumenta que bullying és un terme més genèric que assetjament escolar i que, 
estrictament, el bullying es pot produir en altres entorns. 

ESP5, d’altra banda, creu que els termes assetjament i assetjador -a s’associen molt amb el mobbing 
(assetjament psicològic) i per això no acaba de trobar adequada la proposta assetjament escolar. Creu, a 
més, que bullying ja es un terme molt estès entre els psicòlegs. 

victimització 

Terme format a partir de la base víctima + -itzar + -ció. El sufix -itzar forma verbs a partir de noms i 
adjectius amb el significat genèric referent a processos i operacions (5674). El sufix -ció forma noms 
femenins a partir de verbs, amb el significat genèric d’’acció i/o efecte de’ (5674). Victimització seria, 
estrictament, l’acció o l’efecte de convertir algú en víctima (com esclavització, per exemple, que indica ‘fer 
esclau algú’). 

ESP3 descarta la proposta perquè fa massa èmfasi en la víctima. D’altra banda, explica que en psicologia 
victimització és un terme que s’utilitza amb un sentit més genèric que bullying.  

ESP5, en aquesta mateixa línia, fa notar que victimització també s’aplica en els casos d’assetjament 
psicològic, no únicament de bullying.  

ESP2 desaconsella aquesta alternativa pels mateixos motius que la resta d’experts.  
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maltractament entre companys / maltractament entre iguals / maltractament entre alumnes / 

assetjament entre iguals 

En anglès, s’ha documentat el sintagma peer harassment com a sinònim de bullying i, segons ESP3, és 
també una denominació habitual del concepte de bullying. 

Es proposa al Consell Supervisor de valorar les formes maltractament entre companys, maltractament 
entre iguals, maltractament entre alumnes i assetjament entre iguals, formes descriptives i, en certa 
manera, calcs de l’anglès. 

ESP3 explica que sol utilitzar les formes maltractament entre iguals o maltractament entre alumnes en els 
seus treballs. Assegura que ha escollit aquesta forma a partir de l’estudi comparatiu Definitions of bullying: 
a comparison of terms used, and age and gender differences, in a fourteen-country international 
comparison (Smith, Cowie, Olafsson i Liefooghe, 2002) i a partir de la terminologia emprada en els estudis 
fets a l’Estat espanyol. 

Segons el DIEC, maltractament és l’”acció de maltractar; l’efecte” i maltractar significa “tractar 
malament”. 

En favor de maltractament (i en contra de assetjament o de intimidació) ESP3 argumenta que en el bullying 
s’ha observat un percentatge elevat de conductes que no representen pròpiament un assetjament o una 
intimidació (com ara, no deixar jugar o participar un altre nen en les activitats de grup, ignorar-lo, parlar 
malament d’algú perquè els altres el deixin de banda...). Segons ell, la paraula maltractament evoca els 
drets fonamentals de les persones i està més vinculada al fenomen de la violència interpersonal. 

Pel que fa a entre iguals, ESP3 defensa que fa referència a la igualtat d’estatus de les persones implicades 
en aquesta mena de conductes. Segons ell, és important de remarcar que les persones implicades en el 
bullying són d’una mateixa jerarquia social, ja que es tracta de situacions d’abús de poder que són 
conseqüència del trencament de la igualtat que ha de presidir aquesta mena de relacions. 

ESP2, malgrat tot, creu que maltractament entre companys i maltractament entre iguals són termes 
semànticament equívocs. 

Nota sobre la denominació bully 

En anglès es fa servir el terme bully per a fer referència a la persona amb una conducta sistemàticament 
agressiva envers una altra. S’ha descartat, de tota manera, de presentar aquest terme al Consell Supervisor 
perquè s’ha detectat que té un ús relatiu i que, en aquest cas, el manlleu no és gaire usual. Tot i així, s’han 
documentat alguns textos catalans en què s’utilitza el manlleu. 

La solució a aquest terme dependrà de la denominació per què opti finalment el Consell Supervisor per a 
bullying. Sembla, però, que segons el nivell d’especialitat del text, hi pot haver solucions diverses: 
assetjador, agressor, intimidador, maltractador, pinxo, perdonavides, etc. 

Annexos: 

[Diversos documents citats a les argumentacions.] 
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Títol Cystophora cristata 

Procedència Servei d’Assessorament del TERMCAT (Servei de Consultes) TL MC 

Motivació Vacil·lació de l’ús entre dues alternatives Data abril del 2005 

Altres dades 

ÀREA TEMÀTICA 

 ZOOLOGIA 

ALTERNATIVES DOCUMENTADES 

 foca crestada f  (BIOSF-9; ESP1) 

 foca de casc f  (CEPES-E; ESP2; ESP3; ESP1; ESP4) 

 foca de cresta f  (1747; 90; ESP5; BIOSF-10; ESP2; GUIA-E; ESP3; ESP6; ESP1) 

 foca nassuda f  (ESP7) 

EQUIVALÈNCIES DOCUMENTADES 

 es foca capuchina  (GUIA-E; PESCA-E) 

 es foca de birrete  (ESP4) 

 es foca de casco  (90; CEPES-E; GEL; GREEN-E; GUIA-E; VERTE-E; ESP4) 

 es foca narizona  (DAMI-E) 

 fr phoque à capuchon  (90; LGDT; CETA-E; PESCA-E; TERMIUM; ESP4) 

 fr phoque à crête  (TERMIUM; ESP4) 

 pt foca de mitra  (CETA-E; PESCA-E) 

 en bladder-nose  (3536; ESP4) 

 en bladdernose seal  (BRIT) 

 en hooded seal  (3536; 90; BRIT; LGDT; CETA-E; OXFDE2; TERMIUM; WEB-E; ESP4) 

 de Mützenrobbe  (CEPES-E) 

 nc Cystophora cristata  (1747; 3536; 90; BIOSF-10; BRIT; GEL; OXFDE2; ESP1; TERMIUM; 
ESP4) 

PROPOSTA DE DEFINICIÓ 

Foca d'uns 3 m de llargària i uns 300 kg de pes, de pell fosca, amb la cara negra fins als ulls, el cos gris 
amb taques negres i el mascle amb un sac de pell sobre les fosses nasals que s'infla especialment en 
època de zel, que viu en aigües àrtiques de l'Oceà Atlàntic.  (TERMCAT) 

PROPOSTA DE DENOMINACIÓ 

 foca de cresta f 

DEFINICIONS COMPLEMENTÀRIES 

en Medium-sized blackish-gray seal with large inflatable sac on the head; of Arctic and north Atlantic 
waters.  (WEB-E) 

en A seal with a grey and white blotched coat, found in the Arctic waters of the North Atlantic.  
(OXFDE2) 

en A large seal (Cystophora cristata) of the north Atlantic distinguished by a large inflatable sac upon the 
forepart of the head of the male.  (TERMIUM) 

CONTEXTOS 

es "La foca de casco (Cystophora cristata) se caracteriza por la ampolla eréctil situada sobre la frente de 
los machos, y que al hincharse de aire forma una protuberancia de más de 25 cm de longitud y unos 
20 de altura. Alcanzan 3 m de longitud, y viven en los mares fríos, desde Groenlandia a las Spitzberg." 
(GEL) 
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es "Durante la época de celo, el macho de la foca capuchina (Cystophora cristata) hincha de aire la 

protuberancia que adorna su nariz. Capaz de albergar 6 litros de aire, este balón sirve para amplificar 
los gritos que emite con el fin de ahuyentar a otros machos." (MUY-E) 

en "Grayish with either light or dark blotches (less distinct in the female), the hooded seal is gregarious 
and apparently feeds mainly on fish. The adult male may be about 3.5 metres (12 feet) long and 
weight 400 kilograms (880 pounds); the female is smaller. Because of overhunting, the hooded seal 
is no longer numerous enough to be of much commercial importance. It is frequently found living 
near the harp seal." (BRIT)  

ARGUMENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Es demana al Consell Supervisor que fixi l’alternativa catalana que consideri més adequada per a 
denominar l’espècie de foca corresponent al nom científic Cystophora cristata, a partir de les propostes i 
les observacions que es presenten a continuació: 

Les foques de l’espècie Cytosphora cristata són unes nedadores excel·lents, que arriben fins als 300 
metres de profunditat i poden romandre sota l’aigua uns 20 minuts. Viuen a la zona del nord de l’Atlàntic, 
però a l’hivern es desplacen cap al sud. La reproducció té lloc, segons les fonts consultades, en dues 
zones, al nord-est de Terranova i al nord de l’illa noruega de Jan Mayen. Les cries neixen des de final de 
març fins a mitjan d’abril. La caça d’aquestes foques per a l’obtenció de pells va retrocedir fortament als 
anys vuitanta quan se’n caçaven fins a 50.000 a l’any. 

L’especificador (cristata) del nom científic (Cytosphora cristata) prové de l’adjectiu llatí cristatus -a -um amb 
el significat de ‘que té cresta, crestallut’ (8111), el qual, al seu torn, deriva del nom llatí crista -ae que 
significa ‘cresta (d’animals)’ (8111). 

La denominació anglesa hooded seal remet, en canvi, a una caputxa: hood significa ‘caputxa’ i hooded és 
‘encaputxat, amb caputxa’ [8359]. 

Pel que fa a la denominació alemanya (Mützenrobbe), la forma Mütze significa ‘gorra, boina’ i Robbe és 
‘foca’ (EN-DECA). 

A les formes franceses els especificadors remeten tant a ‘cresta’ (crête) com a ‘caputxa’ 
(capuchon). 

Pel que fa al castellà, presenta diversitat de formes, però la denominació més coneguda és foca de casco. 

foca de cresta / foca crestada 

Foca de cresta és la proposta que trobem documentada en la majoria d’obres lexicogràfiques i 
especialitzades en català (90, 1747, BIOSF-10, etc.). 

Respon i s’adequa al nom llatí de l’espècie, Cystophora cristata, i es documenta, anàlogament, en francès. 

El terme cresta té el significat d’“excrescència carnosa que tenen damunt el cap el gall, la gallina, etc.” 
(DIEC).  

La proposta és, per tant, una denominació descriptiva que intenta reflectir la forma de la protuberància 
característica de l’animal, la qual no ocupa tot el cap, sinó just la part de sobre del nas (quan s’infla s’estén 
des del nas fins al front). 

Pel que fa a les dues possibles alternatives (foca de cresta i foca crestada), sembla preferible foca de 
cresta: en primer lloc, perquè es documenta més i, d’altra banda, perquè la cresta de la foca és 
especialment visible quan s’infla; l’ús de l’adjectiu crestada, en canvi, sembla que suggereix un caràcter 
més permanent (com en el cas de foca barbuda, foca marbrada [GEC-E] o foca jaspiada [1747], entre 
d’altres) [ESP2]. 
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Foca de cresta és la forma preferida pels especialistes ESP5, ESP2, ESP3, ESP6 i ESP1. ESP4, en canvi, 
prefereix foca de casc. ESP2, ESP1 i ESP3 també donen suport a foca de casc. ESP6 i ESP5, en canvi, 
rebutgen foca de casc, que creuen que és una traducció directa del castellà foca de casco. 

foca de casc 

Aquesta denominació no es troba documentada en cap obra lexicogràfica, enciclopèdica ni especialitzada 
en català.  

Segurament s’ha creat a partir de la forma castellana foca de casco, ja que cap altra llengua ha optat per 
aquesta extensió de significat per a denominar aquest animal. 

Tot i així, és la proposta defensada per ESP4, que assegura que és la denominació habitual entre els 
tècnics amb qui treballa. ESP4 considera, a més, que es tracta d’una denominació descriptiva, transparent i 
semànticament motivada, ja que, quan s’infla, l’excrescència pren veritablement la forma d’un casc. 

ESP2 i ESP3 també creuen que pot ser una proposta vàlida de denominació. 

Val a dir, malgrat tot, que el cap de la foca no queda inserit dins aquest suposat casc, el qual tampoc no 
ocupa tota la superfície del cap de l’animal. D’altra banda, el terme casc podria suggerir una idea de 
protecció física que no s’adequa a la funció real de la protuberància. 

foca caputxina 

Aquesta proposta ha estat creada a partir de l’equivalència castellana foca capuchina, documentada en 
algunes fonts. En francès també es documenta un equivalent similar: phoque à capuchon (LGDT, 
TERMIUM, etc.). 

Podria ser, però, una denominació confusionària, ja que la majoria d’obres catalanes (GEC2, GDLC, etc.) ja 
reserven aquesta denominació per a l’espècie Monachus albiventer. 

foca nassuda 

És una forma proposada per l’especialista ESP7.  

És semànticament motivada: el fet que la protuberància inflable quedi just a sobre del nas de l’animal 
suggereix la idea d’una nas especialment gros. 

Es documenta, anàlogament, en castellà a la font DAMI-E. Tot i així, sembla que es tracta d’una 
denominació minoritària. En català no s’ha recollit en cap font escrita. 

Annex: 

[Imatges de l’animal estudiat.] 
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Títol instruments musicals d’origen xinès 

Procedència petició externa de normalització TL MS 

Motivació necessitat de fixar la grafia transcrita o transliterada més adequada Data febrer del 
2006 

Altres dades:  

ÀREA TEMÀTICA 

INSTRUMENTS MUSICALS 

Introducció a l’estudis dels termes: 

Es presenten a continuació un grup de termes d’origen xinès relatius a instruments musicals. A petició de 
la Casa Àsia de Barcelona, es demana al Consell Supervisor que fixi la forma catalana que cregui més 
adequada per a fer referència a aquests instruments, tenint en compte les observacions generals que 
s’exposen tot seguit i les observacions específiques recollides per a cada terme. Vegeu també les 
il·lustracions de l’annex 1. 

Hi ha dos sistemes principals de romanització del xinès: el Pinyin i el Wade Giles. Tots els termes tractats 
en aquest dossier s’han documentat en les diverses llengües estudiades transcrits a partir d’un d’aquests 
dos sistemes internacionals i, per tant, amb variants segons el sistema adoptat. En general, no s’han 
recollit enlloc denominacions alternatives als manlleus, tret d’algun cas aïllat en què, al costat del manlleu, 
s’ha documentat una forma descriptiva de l’instrument (per exemple, violín chino de dos cuerdas en 
castellà, al costat del terme xinès erhu). L’especificitat dels instruments, el seu origen llunyà, la 
internacionalitat de les formes xineses i la precisió semblen fer aconsellable en tots els casos l’adopció del 
manlleu, que caldrà romanitzar (o catalanitzar, si escau) seguint uns criteris coherents. 

S’ha constatat que l’anglès sol fer ús indistint dels dos sistemes de romantizació del xinès: el sistema 
Wade Giles (erh-hu, p’i p’a, ch’in i cheng) i el sistema Pinyin (erhu, pipa, qin o guqin i zheng o guzheng ). En 
les altres llengües, però, se sol donar prioritat al sistema Pinyin, que és el sistema oficial del Govern xinès i 
l’únic adoptat per l’ISO. Podeu consultar les equivalències fonètiques del Pinyin a l’annex 2. 

D’acord amb els especialistes consultats, en aquest dossier es proposen com a denominacions dels 
termes xinesos tractats la transcripció de cada forma segons el sistema Pinyin. En els casos en què la 
transcripció en Pinyin conté grafies que no s’adeqüen al sistema ortogràfic català o que podria conduir a 
lectures errònies, es proposa també al Consell Supervisor que valori la conveniència o no de fer un pas 
més cap a l’adaptació i optar per denominacions completament adaptades a l’ortografia catalana. En aquest 
sentit, cal recordar que a les actes núm. 295 i 299 el Consell Supervisor va aprovar, respectivament, les 
denominacions tai-txi-txuan i txi-kung, adaptacions catalanes de les formes transcrites segons el sistema 
Pinyin tai ji quan i qi gong, respectivament. Cal tenir present, malgrat tot, que mentre que els conceptes de 
txi-kung i, sobretot, de tai-txi-txuan han tingut una gran difusió social, els termes que es presenten aquí 
tenen una difusió molt menor i es documenten sobretot en contextos d’especialitat. A banda d’aquests 
casos, no es té constància que el Consell Supervisor hagi adoptat anteriorment cap criteri específic per a la 
incorporació de termes xinesos al català. 

Les especialistes ESP1 i ESP2 són partidàries d’adoptar la transcripció del xinès segons el sistema Pinyin 
en tots els casos i descarten rotundament l’adaptació de les formes xineses al sistema ortogràfic català 
segons la pronúncia xinesa. Segons aquestes dues especialistes, l’adaptació dels mots xinesos al català és 
molt imprecisa i massa simplificadora, ja que hi ha nombrosos sons del xinès inexistents en el sistema 
fonètic català. Argumenten que l’adaptació pot donar com a resultat formes irrecognoscibles i, sobretot, 
confusionàries: així, per a sons propers (però diferents) com els que es representen en Pinyin amb les 
grafies q (africat palatal aspirat), ch (africat postalveolar aspirat) i zh (africat postalveolar no aspirat), el català 
utilitzaria la mateixa grafia: tx, que representa habitualment el so [t∫] (africat prepalatal sord). Aquesta 
simplificació menaria, per exemple, a adaptar de la mateixa manera (txeng) monosíl·labs com cheng (orgue 
de boca xinès) i zheng (terme tractat en aquest dossier). ESP1 també posa l’exemple de la h aspirada, de 
difícil representació en el sistema ortogràfic català. En favor de la precisió i també de la internacionalitat les 
especialistes consultades proposen, doncs, d’optar sempre per les formes transcrites.  
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Cal tenir present, d’altra banda, que la romanització estricta del xinès fa ús sovint de signes diacrítics 
referits a la tonalitat de les vocals. Aquests signes solen ser difícils de representar amb els sistemes de 
tractament de textos occidentals i també són difícils de reproduir per a un parlant que no domini el xinès. 
Es proposa al Consell Supervisor, doncs, la possibilitat d’aplicar una simplificació de la transcripció estricta i 
de prescindir de les marques tonals de les vocals (ˉ,´,ˇ,`) a l’hora de fixar les formes catalanes definitives 
dels termes. La transcripció estricta es pot fer constar en la nota del terme, com a informació 
complementària. Val a dir que en la resta de llengües occidentals estudiades també se sol prescindir dels 
tons.  

Pel que fa al gènere dels termes, cal tenir present que el xinès no fa distinció de gènere i que, per tant, els 
termes procedents d’aquesta llengua se solen adequar a la morfologia pròpia, segons com els perceben els 
parlants. El gènere proposat per als termes tractats en aquest dossier correspon a l’ús habitual que se’n fa 
als textos on s’han documentat. 

erhu 

ALTERNATIVES DOCUMENTADES 

 erh hu m  (5305) 

 erhu m  (UPF-E) 

EQUIVALÈNCIES DOCUMENTADES 

 es erhu  (CRI-E; SUDDEN-E) 

 es violín chino de dos cuerdas  (CRI-E) 

 fr erhu  (WIKIFR-E; ZIC-E) 

 en erh-hu  (1168; BRIT15-4) 

 en erhu  (BEI-E; BRIT15-4; GGAO-E; MFC-E) 

 en nan-hu  (BRIT15-4) 

PROPOSTA DE DEFINICIÓ 

Instrument de corda i arquet d'origen xinès constituït per una caixa de ressonància de fusta, un mànec llarg 
i dues cordes, que se sol tocar assegut, recolzant-lo sobre la cuixa esquerra.  (TERMCAT) 

PROPOSTA DE DENOMINACIÓ 

 erhu [zh] m 

DEFINICIONS COMPLEMENTÀRIES 

en Chinese vertical fiddle, consisting of two strings, commonly tuned a fifth apart, which are 
stretched over a wooden drum resonator. A vertical post with no fingerboards goes through the resonator, 
and the bow is moved between the strings.  (BRIT15-4) 

CONTEXTOS 

en "The Chinese 2-stringed, vertical fiddle has a history of more than 500 years. It started to be 
popular in Southern China during the Sung Dynasty (960-1279 AD), which gave it another name 'Nan hu' 
(the word 'south' pronounced in Chinese as 'Nan'). Erhu is still the most popular bowed instrument in 
today's Chinese music. An erhu is quite different from a Western fiddle. There is a vertical post with a 
fingerboard, which goes through the sides of a resonator at its base. This resonator is covered with a piece 
of stretched snakeskin (python), which results in a unique 'whining' tone color of the instrument. The bow 
for the erhu is placed between its two strings. Traditionally the two strings are made of silk, although 
metallic strings are used as well. The player of an erhu usually sits, and the erhu is placed on his left upper 
thigh in front of his left hip. The instrument is played by moving the bow horizontally through the two 
vertical strings." (NOLL-E) 
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en "All of the bowed strings belong to a family called Hu. Meaning 'barbarian' the Hu originated from 
either Mongolian or Turkish cultures and was brought to China by invaders. Presently, this term applies to 
any violin-like string. The most common instrument of this group is the Erhu, a double stringed fiddle. The 
bow is built in between the strings, making it inseparable from the rest of the device. The sound of the 
Erhu is like that of its Western cousin, but not as rich due to the smaller sound box. Many forms of this 
instrument exist with similar names like the Gaohu and Zhonghu, but are distinguished by different pitch 
ranges."  (CCDS-E) 

OBSERVACIONS 

L’erhu és un instrument de corda xinès sense trasts que es toca amb un arquet. Té només dues cordes i 
és molt popular a la Xina. La denominació prové dels formants er- ‘dos’ i hu ‘bàrbar’, en referència, d’una 
banda, a les dues cordes de què consta, i, d’altra banda, a l’origen forà de l’instrument, que va ser introduït 
a la Xina pels mongols o pels turcs, segons les fonts consultades. En anglès també s’ha recollit la variant 
nan-hu, on nan significa ‘sud’ i es refereix al fet que va ser introduït primerament a la zona sud del país. 
Sembla, però, que aquesta denominació és molt menys estesa que erhu. 

En català s’han documentat dues formes diferents de referir-s’hi: erh hu, que correspon a la transcripció 
segons el sistema Wade Giles, i erhu (estrictament, èrhú), corresponent a la transcripció del Pinyin. La hac 
és aspirada. 

ESP1 descarta variants híbrides com ara erhú o erú, que no responen a cap lògica lingüística i proposa la 
forma erhu. 

[I seguien els dossiers corresponents als termes qin, zheng, etc.] 
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Títol Potentilla anserina 

Procedència petició de normalització externa TL MP 

Motivació necessitat de fixar una denominació catalana Data gener del 2002 

Altres dades  

ÀREA TEMÀTICA 

 BOTÀNICA 

ALTERNATIVES DOCUMENTADES 

 argentina f [AGC] 

 [potentil·la] anserina f [AGC] 

EQUIVALÈNCIES DOCUMENTADES 

 es argentina [EUROD] [MM] [3754] 

 es anserina [MM] 

 es plateada [EUROD] [3754] 

 fr potentille des oies [FLEURS-e] 

 fr potentille ansérine [FLEURS-e] [EUROD] 

 fr argentine [EUROD] 

 fr ansérine [EUROD] 

 it argentìna [EUROD] [ZING] 

 pt asarinha [SAEZ] 

 pt argentìna [SAEZ] 

 en silverweed [BERKELEY-e] [BOTANICAL-e] [EUROD] [OXF]  

 de Silberkraut [ESP1] [SLABY] 

 de Gänserich [AGC] [LEIPZIG-e] [WAHRIG] 

 de Gänsefingerkraut [AGC] [LEIPZIG-e] [WAHRIG] [EUROD] 

 nc Potentilla anserina [AGC] [WAHRIG] [FLEURS-e]  

PROPOSTA DE DEFINICIÓ 

Planta herbàcia perenne de la família de les rosàcies, de fulles imparipinnades, amb el revers argentat i 
flors solitàries petites de color groc, que en alguns indrets de l’Europa central s’usa com a aliment, però 
que normalment es dóna com a farratge o pastura a porcs i oques. [TERMCAT, a partir de ZING, GEC-e i 
ESP1] 

Nota: El nom científic Potentilla anserina és la forma avalada pels especialistes, encara que algunes fonts 
també recullen les formes Argentina anserina i Pentaphilloides argenteum.  

PROPOSTA DE DENOMINACIÓ 

 potentil·la anserina f  

DEFINICIONS COMPLEMENTÀRIES 

es (argentina/ anserina) (de “argentino” (de aspecto de plata por el brillo y el color); Potentilla anserina) 
Planta rosácea, con los tallos y hojas cubiertos de vello sedoso plateado; los campesinos de algunos 
sitios comen sus hojas y raíces, pero se emplea particularmente para pasto o pienso de cerdos y 
gansos. [MM] 

it [da argento, per il colore] Pianta erbacea della Rosacee con foglie composte argentee nella pagina 
inferiore e piccoli fiori gialli (Potentilla anserina) [ZING] 

de auf nassen Äckern wachsendes Fingerkraut: Potentilla anserina. [WAHRIG] 
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en a yellow-flowered herbaceous potentilla with silvery compound leaves, a common grassland weed of 

north temperate regions. Potentilla anserina, family Rosaceae. [OXF] 

fr Origine du nom: Du latin anser: herbe aux oies, elle fréquente les endroits recherchés par les oies. 
[FLEURS-e] 

CONTEXTOS 

ca “La mura va jugar un paper molt important en l'alimentació dels països nòrdics a l'Edat Mitjana, ja que 
la seva arrel es menjava com a verdura. Per aquesta raó, té una freqüència d'ús relativament alt a la 
literatura medieval nòrdica. Pensant en la [futura] traducció de les sagues al català, caldria trobar una 
denominació.” [AGC]. 

en “The Silverweed, one of the commonest of the Potentillas, is very abundant in Great Britain and 
throughout the temperate regions, extending from Lapland to the Azores, and is equally at home in 
regions as remote as Armenia, China, New Zealand and Chile.” [BOTANICAL-e] [veg. annex 1] 

ARGUMENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Es demana al Consell Supervisor del TERMCAT que estableixi quina és la denominació catalana més 
adequada per al concepte de l’àrea de botànica exposat tenint en compte que es tracta d’una espècie 
pròpia d’Europa central, inexistent als Països Catalans, sense cap denominació catalana fixada. 

Als Països Catalans, però, es troben altres espècies del gènere Potentilla, les quals se solen denominar a 
partir de la traducció lèxica del nom científic: potentil·la pirinenca (Potentilla pyrenaica), potentil·la nival 
(Potentilla nivalis). També hi ha algun cas amb nom vulgar propis peucrist (Potentilla alchimilloides), gram 
negre (Potentilla reptans) [GEC] [CERC]. 

Els especialistes consultats, ESP1, ESP2 i ESP3, recomanen en aquest cas que s’opti per un nom català 
que sigui fidel al nom científic, sempre que no coincideixi amb el nom comú de cap altra espècie. 

potentil·la anserina  

ESP1 recomana la forma potentil·la anserina o potentil·la de les oques, denominacions fidels al nom 
científic i que no s’utilitzen per a denominar cap altra espècie. 

La forma anserina (del llatí anserinus -a -um ‘propi de l’oca’, der. de anser ‘oca’)o de les oques és motivada 
semànticament pel fet que aquesta planta es donava com a farratge a les oques. 

El diccionari normatiu recull l’adjectiu anserí -ina (‘relatiu o pertanyent a l’oca’) i, per tant, és adequada 
lingüísticament. 

Aquesta forma es documenta anàlogament en francès. 

ESP2, ESP3 i ESP4 confirmen que potentil·la anserina és una denominació adequada. 

argentina 

ESP4 informa que en el segle XVII el botànic alemany Hermann va donar un nom científic paralinneà a 
aquesta planta i la va anomenar Potentilla argentina, perquè té les fulles de color argentat, tal com ho 
reflecteixen els noms comuns anglès i alemany (silverweed, Silberkraut). 

ESP4 comenta, però, que no seria convenient de recuperar aquesta denominació, atès que Masclans [44] 
ja va denominar potentil·la argentina l’espècie Potentilla argentea. 
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Títol corba isolux 

Procedència Universitat de Barcelona (SL UB) TL DM 

Motivació els especialistes en astronomia i òptica no reconeixen la forma 
corba isolux, aprovada pel Consell Supervisor (acta 258) com a 
denominació del concepte Data octubre del 2004

Observacions reconsideració del terme corba isolux 

ÀREA TEMÀTICA 

 LUMINOTÈCNIA, ÒPTICA, ASTRONOMIA 

ALTERNATIVES DOCUMENTADES 

 corba isofota f  (ESP1; ESP2; ESP3) 

 corba isolux f  (172; 3579; CS258; ESP4; ESP5; ESP6; ESP7) 

 isofota f  (APOC; ESP1; ESP8; ESP2; ESP9; ESP3) 

EQUIVALÈNCIES DOCUMENTADES 

 es curva isolux  (3579; BDD-E; FDIA) 

 es isofota  (5071; EUROMET-E; IAC-E; TERMIUM) 

 es isófota  (1654) 

 es línea isofota  (5071) 

 fr courbe isolux  (LGDT) 

 fr courbe isophote d'éclairement  (LGST) 

 fr isophote  (LGDT; CPG-E; EUROMET-E; SMC-E; TERMIUM) 

 fr ligne isophote  (CA-E) 

 it curve isolux  (DIG-E) 

 it linea isofota  (AST-E) 

 en isofootcandel curve  (LIT-E) 

 en isofootcandle  (LGDT) 

 en isofootcandle line  (LG-E) 

 en isolux  (LGDT; WEB3) 

 en isolux curve  (LGDT) 

 en isolux line  (LGDT; LG-E; 3579) 

 en isophot  (LGDT) 

 en isophot curve  (LGDT) 

 en isophote  (1654; LGDT; CAS-E; EUROMET-E; NED-E; OXF; TERMIUM; WEB3) 

 de Isophote  (EUROMET-E) 

PROPOSTA DE DEFINICIÓ 

Línia que constitueix el lloc geomètric dels punts d'una superfície en què la il·luminació té el mateix valor.  
(172) 

PROPOSTA DE DENOMINACIÓ 

 isofota f 

 sin. isolux f 

DEFINICIONS COMPLEMENTÀRIES 

ca Corba que, en un mapa o plànol, uneix tots els punts que reben la mateixa intensitat lluminosa.  
(CS258) 
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es Línea formada por los puntos de igual intensidad luminosa.  (5071) 

fr Ligne qui joint tous les points qui émettent ou reçoivent une même densité lumineuse. On trace des 
isophotes même pour les ondes radio et, plus généralement, pour toutes les ondes 
électromagnétiques, indépendamment de leur longueur.  (CA-E) 

fr Ensemble des points de luminance donnée sur une surface brillante. NOTE: Les isophotes des astres 
forment en général un système de courbes fermées. Ex.: les isophotes radioélectriques de la Galaxie, 
les isophotes de la couronne solaire.  (LGDT) 

fr Ligne ou surface joignant les points d'égale luminance ou intensité lumineuse d'une source donnée.  
(TERMIUM) 

en A line in a diagram connecting points where the intensity of light is the same.  (OXF) 

en A line plotted on any appropriate set of coordinates to show all the points on a surface where the 
daylight illuminance is the same. A series of such lines for various illuminance values is called an 
isolux (isofootcandle) diagram.  (LG-E) 

CONTEXTOS 

es "Una forma de representación, de gran utilidad en la elaboración de proyectos de alumbrado, se 
encuentra en las llamadas curvas Isolux, definidas como el lugar geométrico de puntos de una 
superficie que tienen igual nivel de iluminación. Son análogas a las curvas de nivel de los planos 
topográficos, con la salvedad de que ahora en lugar de indicar metros indicaremos lux." [BDD-E]  

es "Una vez que la sustracción celeste es aplicada, es posible trazar los contornos de brillo superficial 
constante: las isofotas." [IAC-E]  

en "In some galaxies the major axes of different isophotes are not parallel to one another - that is, the 
isophotes are twisted. This phenomenon would not be possible if elliptical galaxies were 
axisymmetric and dust-free." [NED-E]  

en "Another interesting way to view an image is through the use of isophotes. Isophotes are lines 
drawn through areas of constant brightness. Isophote images are very similar to contour maps, 
which show lines through areas of constant elevation." [CAS-E]  

ARGUMENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

En l’acta 258, de 4 de desembre de 1997, es va aprovar la forma catalana corba isolux per a denominar la 
‘Corba que, en un mapa o plànol, uneix tots els punts que reben la mateixa intensitat lluminosa’. Les 
alternatives corba isolumínica i corba isòfota es van descartar amb l’argument que “no tenen cap ús a 
l’àrea” (veg. a l’annex 3 un extracte de l’acta corresponent). 

L’Àrea de Terminologia del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona ha constatat, durant 
l’elaboració d’un diccionari d’astronomia, que la majoria d’especialistes assessors del diccionari no utilitzen 
mai la forma corba isolux, sinó la denominació (corba) isofota. Arran d’aquesta observació, i a partir dels 
arguments que s’exposen tot seguit, es demana al Consell Supervisor que valori la possibilitat d’incloure el 
terme (corba) isofota com a sinònim de (corba) isolux per a denominar aquest concepte. 

isofota 

Isofota és un terme constituït de dos formant grecs: iso- (forma prefixada del mot gr. ísos, 'igual' [DIEC]) i 
fota (del mot grec phôs photós, 'llum'). La terminació amb la flexió -a, pròpia del femení, respon al fet que 
la denominació s’associa amb els mots corba o línia, que són femenins. 

Cal esmentar que foto- és una forma prefixada força productiva en català (fotocèl·lula, fotoconductor, 
fotofòbia, fotoquímic, fotoelèctric...). En canvi, no s’han documentat termes en què aquest element 
funcioni com a forma sufixada. 

La denominació isofota s’ha documentat en totes les llengües de referència i amb un nombre 
d’ocurrències superior a (corba) isolux. 
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ESP3, ESP10, ESP11, ESP2, ESP1, ESP8 i ESP9 asseguren que la denominació habitual és isofota, i no pas 
isolux. Segons ESP9, en els documents en anglès de l’àmbit de l’astronomia, isophote és la denominació 
més estesa, i afegeix que els astrònoms de la Universitat de Barcelona fan servir isofota com a única 
denominació per a fer referència a aquest concepte. 

ESP12 comenta que els especialistes en òptica de la UAB amb qui ha parlat no estan avesats a cap dels 
dos termes (isolux-isofota), atès que es tracta de denominacions relacionades més aviat amb l’òptica 
tècnica. En general, creuen que totes dues formes poden ser adequades. ESP12 es decanta per isofota 
perquè lingüísticament és la denominació preferible (per tal com està constituïda per dos formants grecs, 
de manera anàloga a isòbara, isoterma o isoclina). 

ESP13 (consultada per ESP11) explica que els astrònoms no fan servir els luxs com a unitat de mesura i 
probablement és aquesta la raó per la qual no utilitzen isolux, sinó isofota (sembla que el lux és una unitat 
pròpia sobretot de l’àmbit de la luminotècnia). Segons aquest raonament, s’entén que alguns especialistes 
percebin isolux com un compost en què el segon formant és la unitat d’il·luminació del sistema 
internacional (lux [DIEC]). De tota manera, lux també podria ser en aquest cas el formant del llatí lux l cis 
‘llum’. 

ESP7, que identifica el formant lux d’isolux amb la unitat de mesura del sistema internacional, entén que la 
denominació isofota no és adequada, ja que, segons ell, el formant -fota pren com a referència la unitat de 
mesura foot candle22, corresponent al sistema americà (de fet, s’ha documentat isofootcandle com a forma 
equivalent d’isofota en anglès). Fins i tot es podria interpretar que el segon formant d’isofota és fot (“unitat 
d'il·luminació del sistema cegesimal, equivalent a 10.000 luxs” [DIEC]). ESP9 afirma que, en astronomia, 
els fots tampoc no es fan servir i, segons ESP14, el fot és una unitat antiga que ja no s’utilitza. 

isòfota 

Aquesta alternativa, malgrat que es va tenir en compte en l’acta 258, és lingüísticament poc adequada: 
atès que el formant grec fota és tònic (   ), ha de mantenir l’accent en el compost. És un cas paral·lel a 
isoglossa, en què el segon formant també s’escriu amb una omega en grec i manté l’accent tònic. En 
canvi, a isòcron, per exemple, el segon formant és àton i és per aquest motiu que l’accent es desplaça al 
primer formant. 

Tots els especialistes consultats pronuncien el terme amb l’accent en el segon formant. 

ESP15 descarta isòfota i confirma que isofota és la forma lingüísticament preferible. 

corba isofota 

Les obres terminològiques consultades recullen majoritàriament la forma isofota en comptes del sintagma 
corba isofota (en totes les llengües). Per analogia amb formes com isòbar -a (adj i f), isoclí -na (adj i f), 
isoglossa (f), isògon -a (adj i f) o isoterm -a (adj i f) [DIEC], es proposa al Consell Supervisor la denominació 
sintètica isofota. Val a dir que, a banda de corba isofota, algunes fonts també recullen línia isofota. 

ESP3, ESP1 i ESP2 creuen que tant corba isofota com isofota són denominacions encertades. ESP3, ESP9 
i ESP11 (que ha consultat també ESP15) afirmen que isofota és la denominació habitual (en comptes de 
corba isofota). ESP2 fa notar el paral·lelisme amb formes com isoterma o isòbara, en què no es fa servir 
corba, i creu que, per analogia, caldria donar preferència a la forma isofota. ESP10 explica que els 
especialistes d’òptica de la UPC també fan servir majoritàriament isofota, tot i que no descarten corba 
isofota, que és una denominació descriptiva.  

                                                      
22 Un foot candle equival a un lumen per un peu quadrat. La unitat equivalent del sistema internacional 

és el lux, que correspon a un lumen per un metre quadrat. [LGDT] 
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isofòtica / corba isofòtica 

Atès que la forma sufixada -fot és estranya com a formant en català, ESP14 proposa el substantiu isofòtica, 
compost a partir de iso- i -fòtic -a (“Relatiu o pertanyent a la llum” [DIEC]). Aquesta forma també 
funcionaria com a adjectiu (isofòtic -a), paral·lelament a isòbar -a, isoclí 
-ina, isoterm -a, etc. Seria, d’altra banda, una denominació anàloga a afòtic -a [DIEC], eufòtic -a [DIEC], 
disfòtic -a [GDLC] o estenofòtic -a [GDLC]. En anglès isophotic també es documenta, però únicament com 
a adjectiu. 

Els especialistes consultats descarten aquesta proposta perquè no té ús. 

isolux / corba isolux 

Corba isolux és l’única forma aprovada pel Consell Supervisor en l’acta 258. Segons ESP3, ESP8, ESP11 i 
ESP9, corba isolux és una denominació que no es fa servir en l’àmbit de l’astronomia.  

Segons ESP4, ESP6, ESP5 i ESP7, corba isolux és la denominació utilitzada normalment en l’àmbit de la 
luminotècnia. Segons ESP7, ESP9 i ESP5, la denominació prové, segurament, del nom de la unitat de 
mesura internacional, el lux, que és la que es fa servir en luminotècnia.  

ESP16 assegura que la denominació habitual en castellà és curva isolux, i, com la resta d’especialistes en 
luminotècnia, comenta que no havia sentit mai la forma isofota. 

Curiosament, la forma isolux es documenta majoritàriament acompanyada del substantiu corba o línia. Per 
analogia, però, amb formes ja esmentades més amunt (com isòbar -a, isoclí -na, isoglossa, isògon -a o 
isoterm -a), es proposa al Consell Supervisor que consideri l’aprovació de la forma sintètica isolux.  

ESP6 creu que la forma usual és corba isolux, si bé de vegades, per abreujar, es fa servir isolux. 
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2. Extractes d’actes del Consell Supervisor del TERMCAT 
 
 
Per a oferir la informació més completa possible, s’inclouen també alguns extractes d’actes del Consell 
Supervisor del TERMCAT en què es poden observar alguns dels criteris tinguts en compte en l’aprovació de 
determinades formes. Com ja s’ha dit, les actes sintetitzen els arguments tinguts en compte pel Consell 
Supervisor per a l’aprovació dels termes, la majoria dels quals ja es presenten sintetitzats en el dossier de 
normalització, i per tant són molt breus i esquemàtiques. 
 
 
bullying 

 

assetjament escolar m 

PSICOLOGIA SOCIAL 

es acoso escolar 

es bullying 

fr bullying 

fr harcèlement à l’école 

fr intimidation 

it bullismo 

en bullying 

en school bullying 

Acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el 
qual pot provocar-li problemes físics i psicològics. 

Criteris aplicats: 

S’aprova el terme assetjament escolar com a alternativa a l’anglès bullying pels motius següents: 

  és una forma descriptiva, lingüísticament adequada i transparent des del punt de vista semàntic; 

  és coherent amb els termes semànticament relacionats assetjament sexual (forma recollida al 
diccionari normatiu) i assetjament psicològic (forma aprovada pel Consell Supervisor a l’acta núm. 
353 com a alternativa a l’anglès mobbing); 

  té ús als mitjans de comunicació en català i entre alguns experts per a referir-se al concepte; 

  es documenta, anàlogament, en castellà i en francès. 

El Consell Supervisor fa notar que tot i que en anglès el terme bullying té un sentit més ampli (no tan 
sols es fa servir en el context escolar, sinó també referit a conductes agressives dins l’exèrcit, en l’àmbit 
de les presons o, fins i tot, en l’àmbit laboral), en català s’utilitza bàsicament referit a l’assetjament que 
es duu a terme en l’entorn escolar, tal com s’explicita a la definició proposada. Els mateixos experts 
expliquen que, de fet, a Europa i als Estats Units bullying s’aplica sobretot en contextos escolars, mentre 
que als casos d’assetjament laboral se sol aplicar el terme mobbing. 

Es descarta l’acceptació del manlleu, tot i que té un cert ús, perquè es creu que l’alternativa proposada 
pot substituir-lo sense problema en qualsevol context. 
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ouzo 

 

ouzo [el] m 

BEGUDES 

es ouzo 

fr ouzo 

it ouzo 

en ouzo 

de Ouzo 

Beguda espirituosa anisada d’uns 40 graus elaborada a Grècia a partir d’una combinació d’alcohols 
aromatitzats per destil·lació i maceració de llavors d’anís o de fonoll, i d’altres llavors, plantes o fruites 
aromàtiques, i de màstic de Quios. 

Nota: L’alcohol aromatitzat per destil·lació ha de representar com a mínim el 20% de la graduació 
alcohòlica de l’ouzo. 

Criteris aplicats: 

S’aprova el terme ouzo, manlleu del grec modern, pels motius següents: 

  és la transliteració del terme grec originari, que es pronuncia ['uzo]; 

  és una denominació internacional, documentada en la resta de llengües de referència (en castellà, 
francès, italià, anglès i alemany, entre d'altres); 

  es recull al Reglament (CEE) 1576/89, que regula aspectes diversos sobre les begudes espirituoses, 
on es recomana d’utilitzar-lo, en comptes de la forma genèrica beguda espirituosa anisada, quan es 
fa referència al producte elaborat específicament a Grècia; 

  designa, doncs, inequívocament el concepte; 

  és una solució anàloga a l’adoptada pel Consell Supervisor per als manlleus grappa, marc i orujo, 
entre d'altres, que denominen tots tres variants geogràfiques de l’aiguardent de brisa; 

  tots els especialistes consultats s'han mostrat partidaris de mantenir la denominació grega per 
motius d'internacionalitat i de legalitat. 

Es descarta la forma transcrita del grec (uzo) perquè s'allunya de la denominació internacional i perquè 
pot provocar confusió, ja que en la transliteració del grec la u representa el so [i]. 
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imbuia 
 

imbuia f 

INDÚSTRIA DE LA FUSTA 

es imbuia 

fr imbuia 

en imbuia 

de Imbuïa 

Fusta procedent del Brasil que s’obté de l'arbre del mateix nom, pesant, semidura, amb el duramen d'un 
color entre beix marronós i marró fosc, l'albeca de color blanc grisós, i vetes fines fosques i irregulars. 

Terme relacionat: 

2 imbuia f 

BOTÀNICA 

es imbuia 

fr imbuia 

pt imbuia 

en Brazilian walnut 

en imbuia 

la Ocotea porosa 

Arbre de la família de les lauràcies, originari del Brasil, que fa fins a 15 m d'altura, de fulles esparses, 
simples, enteres, lanceoladoel·líptiques, glabres i coriàcies, flors petites grogues i disposades en raïms 
axil·lars, i fruits carnosos envoltats a la base per una petita cúpula en forma de disc. 

Criteris aplicats: 

S’aprova la forma imbuia, probablement d’origen tupí i difós a través del portuguès, amb els dos sentits 
exposats, pels motius següents: 

  és la denominació més coneguda internacionalment per a designar la fusta tractada i 
l’arbre del qual s’extreu; 

  com a denominació de fusta, és la forma fixada oficialment (norma UNE EN 13556) en 
castellà, francès, anglès i alemany; 

  s’adapta sense problema al sistema fonicogràfic del català. 

S’aprova en femení perquè aquest és el gènere del terme en portuguès i el que correspon en català a la 
majoria de substantius acabats en a àtona. 

Es descarta la forma noguera brasilera, documentada en algunes fonts referida a aquests conceptes, 
perquè és científicament poc adequada, ja que la imbuia no pertany al mateix grup taxonòmic que la 
noguera. 

 


