
El TERMCAT davant els nous reptes terminològics

Una terminologia posada al dia i, més encara, establerta no pas a remolc de les
noves necessitats, sinó perseguint·ne el ritme i fins i tot avançant.s'hi, vet aqu i un
repte important per a la llengua actual. El 'Nou diccionari de neologismes' del
TERMCAT és una de les proves més consistents que això comença a ser una realitat.
La tradicional «t asca de depuració de la llengua literària.. esdevé aixi una feina dinà
mica, atenta a les dites necessitats, però movent·se alhora entre la proposta d'apli·
cació, la pràctica de consolidació ilo el poliment i la rectificació, sempre sobre la
base cientifica que té en compte el sistemalingüisticilabasesociològicaquen.as
segura un ús normalitzat.
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La neologia ocupa avui un protagonisme
destacat dins de la lexicologia, talment com
els sectors més desenvolupats de la indús
tria, la tecnologia, la ciència, etc., ocupen
un lloc destacat dins dels seus àmbits genè
rics respectius. I tot sembla indicar que la
neologia ha suplantat la terminologia com
a concep te d'ús: en l'ús quotidià dels espe
cialistes mateixos, terminologia semblaria
voler dir més aviat allò que correspon als
referents fixats i tradicionals, mentre que
neologia voldria dir allò que es necessita
més peremptòriament per expressar de
manera adequada els referents majorità
riament en ús en l'actualitat i aquells altres
que contínuament van emergint. Neologia
és al seu torn un neologisme i ja comença a
haver-n'hi tota una família relacionada:
neoloteca (lexicalitzaciófàcil de la Neoloteca
del TERMCAT, a lnternet) i neologista» (sig
nificant ja «estudiós de neologismes », que
potser aviat trobarà la competència de
neòleg, sens dubte un sufix aquest (-eg) més
adient per a una tasca científica que no pas
-ista).

La mundialització, comandada hegemò
nicament per la llengua anglesa, condicio
na aquests processosd'ús i de fixacióde neo
logismes de tal manera que , ben bé al
moment mateix que neixen en l'àmbit con
cret expressat en aquesta llengua, s'escam
pen arreu del món d'una manera ràpida i
imparable, gràcies sobretot a les noves tec
nologies de la informació i la comunicació.
El seu ús per part dels parlants sol ser previ
a qualsevol acció normativitzadora en
qualssevol de les llengües fixades que en
tenen la capacitat . I allà on aquesta acció
lingüística és inexistent o d'escassa eficà
cia, la campen amb total llibertat; o bé
-sotmesos a les pressions de l'ús popular
solen transformar-se en tota mena de for-

mes espontàniament adaptades o en hí
brids.

Aquest fenomen no és més que la repro
ducció dels mateix tipus de fenòmens que
existeixen d'ençà que els grups humans van
començar a intercanviar experiències i pro
ductes, de primer a escala reduïda (prehis
tòria neolítica), després a escales més gene
ralitzades (grans imperis antics, medievals
i moderns). Aquesta va ser la història del
matalàs i el magatzem (s. XIII) i més tard de
la bugia (s. XIX), per posar tres exemples de
la influència d'una de les llengües més acti
va altre temps (l'àrab) en la difusió de neo
logismes per l'àmbit mediterrani.

Sinó que ara, amb la conjunció de dos
factors determi nants: la ràpida intercomu
nicació i l'ús de l'anglès com a llengua co
muna de cultura, tot plegat ha esdevingut
un fenomen a escala mundial. Rarament el
neo logisme corresponent a una tècnica, a
un art, a una ciència s'origina ja en un àm
bit reduït (en podríem dir «índígena»), hi
sofreix una evolució, s'hi emparenta amb
altres mots dins de la mateixa llengua on
ha nascut.. . La traducció, el calc sintàctic o
semàntic, la simple adaptació fonèt ica o or
togràfica són, en canvi, el recurs universal
en totes les comunitats hu manes, llevat de
les que tenen l'anglès com a llengua pròpia
(i més minoritàriament, el francès o alguna
altra llengua que encara té un cert pes es
pecífic en el context mundial).

No cal pas ara que fem cap incursió ni
per la història dels processos de normati
vització lingüística del nostre país, a l'èpo
ca medieval i en èpoques més recents, ni
pels diversos estats resultants d'adquisició
d'una consciència de congruència lingüís
tica, que feia passar per diferents sedassos
i, sovint, amb criteris diferents dels actua ls,
les paraules de nou encunyen cada època.
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Ens quedarem en el moment actual, en qu è
es conjuguen feliçment, però , diverses coor
denades.

Una és el seguit d'estrebades d'aquells sec
tors socia ls que fan un ús públic de la llen
gua a fi que les instàncies acadèmiques va
gin al dia dels fets i dels canvis; una altra és
el dinamisme - i la sana impertinència
d'alguns d'aquests sectors mateixos, que
s'han acostumat a au toservir-se les solu
cions quan la necessitat els esperonava i no
els feia possib le estar en un pro longat com
pàs d'esp era; una altra és el dinamisme nou
amb qu è algunes de les ins tàncies oficials
es mouen darrerament.

Deixant ara de banda els problemes que
va suscitar -a l'endemig de tot aquest pro
cés- l'aparició del «primer» diccionari de
l'IEC, del qual s'esperava molt més del que
va poder (i potser podia) donar en aquell
moment, la tasca del TERMCAT(on, recor
dem-ho, hi ha també l'IEC) ha denotat un
volum de feina feta i una solidesa de crite
ris i de resultat s que val Ia pena de destacar.
Són ja setze anys seguits d'existènc ia (des
del 1985), durant els quals aquesta institu
ció ha fressat uns camins d'inestimable aju
da per a 1'lEC mateix en el terreny no ja de
la normativització, sinó de la planificació
lingüística, tasca qu e fins fa quatre dies era
impensable que pogués ser empresa amb
les característiques amb què s'ha fet .

El concepte, i sobretot la pràctica, de la
planificació lingüística desvetlla recels en els
nostres àmbits, en què les necessitats han
tornat a sorgir de manera aclaparadora du
rant un a absència de poder (més aviat ab
sència d'infl uència i de capacitat de previ
sió) dels medis normativitzadors. El cas és,
però, que el descabdellament dels fets ha tra
çat un s nous camins de coresponsabilització
entre els professionals de l'escriptura i entre
els professionals dels diversos camps i àrees
del saber respecte a l'establiment d'una ter
minologia apta per a l'ús quotidià, sobretot
en l'àmbit del llenguatge periodístic i del
con junt dels mitjans de comunicació, però
també en el de l'ensenyament, la investiga
ció, la retolació i l'etiquetatge comercial s, les
noves tecnologies, etc.

Com sempre, les dues tendències que his
tòricament apareixen en aquests processos
entre nosaltres estableixen una lluita dialèc
tica i provoquen tensió . D'una banda, la ten 
dència diguem-ne «pragmàtica» que dona
ria cabuda indiscriminada a tota forma nova
tan sols que sigui avalada per l'ús . Sesubrat
lla, en aquest cas, la funció comunicativa del
llenguatge: allò que importa és l'objectiu i

el contingut de la comunicació (un debat,
una transacció comercial, un procés indus
trial, un a acció educativa, el muntatge d'un
aparell , etc.). Queda lluny, doncs, el neguit
tradicional per trobar una forma «més cata
lana » de dir-h o. D'altra banda, la tendència
diguem-ne «fidel a la lògica del sistema lin
güístic » que vetllaria perquè aquest no des
figuri la seva fesomia . Podríem dir que , en
aquest altre cas, se subratlla la funció poèti
ca del llenguatge: l'eficàcia de la comunica
ció no es pot fer a costa d'una pèrdua d'iden
titat i de referència lingüístiques.

La resolució de tal tensió dialèctica no pot
venir sinó per la síntesi dels extrems i per
la integració de tots dos punts de vista te
nint present dos conceptes bàsics : qu e la
llengua està al servei de tots, però qu e és
un patrimoni de tots.

Les tasques del TERMCAT: el primer
'Diccionari de neologismes'

La tasca del TERMCAT havia de tenir en
compte tots aquests factors i guanyar-se a
po ls l'autoritat amb una orientació de ser
vei, però amb un a estratègia adequada qu e
fes acceptabl e tot plegat. Aquesta ha estat
la de l'estudi cien tífic conjuminat amb la
consulta als medis professionals de cada
àmbit i tot plegat dins una pràctica d'acció
continuada de propostes, matisacions i rec
tificacions quan con venia.

Aquesta línia d'actuació la resumeix prou
bé la citaci ó de John Humbley que aparei
xia en la presentació del primer Diccionari
deneologismes (1997) del TERMCAT: «cal sa
ber que aquesta activitat (la fixació termi
no lògica] se situa en un marc que és molt
més vast que el de la lingüística; si hom
intenta avaluar per exemple l'impacte d'una
políti ca conscient de neo logia, hom sap que
les raons del seu èxit o del seu fracàs es tro 
ben sobretot fora de la lingüística, en el sec
tor social. [...] En les accions que han estat
coronades per l'èxit, hom ha guiat alhora
el desenvolupament econòmic d'un sector
i el seu desenvolupament terminològi c,
consultan t els experts, que són a la vegada
els garants de l'adequació i els principals
usuaris i difusors. [...] La història ens ense
nya d'altra banda la importància de la col
laboració dels organismes concernits en la
implantació d'una terrninología..

Aquestes pa raules així citades trobaven
un ressò, a setanta anys justos de distància
i en un context una mica diferent, en aqu e
lles altr es de Pompeu Fabra referint-se a la



planificació, aleshores més gen èrica , del
conj unt de la nostra llengu a en aquells mo
ments: «Si el català escrit no s'hagués mo
gut de l'àrea que li assignava Milà i Fonta
nals -que el considerava solament cridat
al conreu de certs gèneres literaris-, podia
llavors més lliurement adoptar qua lsevol in
novació enfora de tota consideració de via
bilitat din s la llengua comuna; però, si ha
d'ésser emprat per tothom i en tota ocasió,
hom ha d'anar amb un compte especial que
no perdi el con tacte amb la llengua parla
da, sospesant bé la viabilitat de cada inno
vació i espaiant àdhuc, oportunament, la
introducció de les innovacions viables. El
problema de la dep uració de la llengua es
devé, així, particu larment difícil, puix que
ens trobem, d'una banda, amb una llengua
a red reça r en la qua l és imprescindible
d'introdu ir nombroses modificac ions, i d'al
tra banda hi ha el perill de caure, per efecte
d'aquestes modificacions, en un llenguat
ge excessivament distanciat del llenguatge
parlat i poc apte, do ncs, a ésser adoptat per
toth om. l, encara, la consideració que ella
no ha d'ésser la llengua d'un grup d' homes
de lletres, sinó la llengua de qu è s'han de
servir tots els cata lans, imp osa a tots els es
cripto rs el deure de treballar per la seva
uniformació: ha d'oferir a la gent una llen
gua assequib le i uníforrne.. [De la depura
ció de la l lengna literàr ia. «La Nova Revista»,
nú m. l , gener de 1927]

Latasca desenvolupada pel TERMCAT des
de la seva fundació fins a l'aparici ó d'aquest
primer diccio nari queda prou ben expres
sada en la presentació citada: 225 sessions
de treball representen, exactament com s'hi
diu , un a de qu inzenal dur an t nou anys, i
amb un mètode participatiu, rigorós i, so
bretot, eficaç si jutgem pels resultats. L'ob
jectiu més específic d'aq uesta feina -fer
propostes per fixar la nova terminologia que
havia ana t sorgint i que continuaven sor
gint- du ia cap a la consideració dels reper
toris necessaris en àmb its especialitzats i fins
i tot altament especialitzats. Ara bé, les cir
cums tàncies dels primers anys d'existència
del TERMCAT van fer possible tam bé tre
ballar en força casos en la fixació de termes
de la llengua comuna cons olidats per l'ús i
d'aq uells altres pertanyents a apartats teò
ricament especialitzats però d'àmplia difu
sió (esports, info rmà tica, mit jans de com u
nicació, meteorologia, etc.).

Això va tenir aviat repercussion s en la
normativa oficial. Així trobem ja alguns in
dicis de coincidència en els suplements al
diccion ari genera l (lEC 1989 i 1992): acrò-

nirn , addicció, apàtrida, colònia [aigua de
colònia], do patge, espag ueti, estrès, fan ,
glaçonera , vídeo . Però és sobretot en el Dic

cionari de la llengua cata lana (IEC 1995) on
aquestes coincidències es fan més evidents
(citem només algunes entrades i accepcions
noves pertanyents a àmbi ts de més difus ió):
aler, altocú mul, amateur, amateurisme, am
biental, attrezzo, audímetre, audiovisual,
audita r, ban yador, biatló, bíter, blocador,
blocar, blocatge, bullabessa, bussejar, caiac,
caiaquista, càmera, casset, centrecampista,
ciclocròs, cirrocúmul, clo nar, clo na tge,
conscienciar, copyrigh t, crep, curri, currí
culum, deca tló, decorat, disc dur, disquet,
disquetera, driblar, driblatge, drogoadd icció,
drogoaddicte, drogodependència, drogo de
pendent , elit , enquestado r, enquestar, en 
senya nt, entrevistador, escàner, esmaíxada,
esrnaíxar, esprin tado r, estand, estatus, es
tic , estratocúmu l, extorsionar, fax, flaix,
fon due , gag, gasoil , giradiscos, grogui ,
heptatl ó, hostaleria, hot eleria, impactar,
leitmot iv, libido, linier, logopeda, magne
toscopi, màrque ti ng , màster, me diam
biental, mediateca, modelat, monyo, mos
treig , motocròs, motocu ltor, mousse ,
multimèdia, mu sculació, mu ssaca, nom o
blid is, nu volositat , ocupacion al, ofimàtica,
òfse t, orsai , pantis, paté, pedigrí, penal,
pentatló , perso nar-se, pesticida, petanca ,
piragüisme, pizza, plaguicida, playback,
psicomotricitat, psicopedagog, ral-li, ràn 
quing, ràpel, recordista, regatista, rellevista,
rentadora, rentaplats, reto lista, rol, sida,
sidecar, surf, talla- ra joles, teleapuntador,
telecadira, telecine, teledir igir, telefax, tele
fotògraf, telefotografia, telemà tica, tòner,
toxicò man , toxic omania, transgèn ic,
tràveling, trial, triat ló, tro mpet ista , velo
cista, videocasset, xampanyera, xàrter, xip ,
xou, zoom .

S' havia inic iat aix í un m ecan ism e
d'intercomunicació qu e perm eti a ap legar
la investigació seriosa, la tasca contin uada
i eficaç, i el temps suficie nt perq uè les pro 
postes es difonguessin i arrelessin com a
pas previ per ser sancionades. Això exp li
caria potser per qu è enca ra va n qu edar
aparcades per part del diccionari norma
tiu mol tes de les propostes de l TERMCAT,
tot i la seva necess itat .

El 'Nou diccionari de neologismes'

L'aparició ara del NO li diccionari de neologis

mes del TERMCAT (Edicio ns 62, febrer de
200 1) ens permet d'establir comparac ions
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entre aquest i l'aparegut ara fa quatre an ys
i de fer un balanç més complet de tot ple
gat.

En primer lloc cal destacar l'ampliació de
l'àmbi t de col-laboracíó instituci onal al Go
vern de les Illes Balears, i, en con cret, a la
seva Direcció General de Política Lingüísti
ca.

En segon lloc, pel que fa a aspectes for
mals de l'edició , cal dir que es presenta amb
el mateix format i dins de la mateixa col
lecció, i aplega 4.277 entrades, cosa que re
presenta, doncs, un 43 per cent d'augment
respecte de la primera edició (2.989 entra
des). Ofereix una millor comoditat de con
sulta per a l'usuari, ja que tot el corpus se
gueix l'ordre alfabètic (l'altre estava ordenat
alfabèticament per àmbits, cosa que exigia
l'int ermediari d'un índex alfabètic general,
bé que comportava altres avantatges: tro
bar aplegats els vocabularis per àmbits con
crets) i manté els índexs amb les correspon
dències en castellà, francès i anglès, que
remeten al número d'ordre de cada entra
da. Cada entrada aplega el número d'ordre,
la categoria gramatical, els sinònims (quan
n'hi ha) amb la indicació de tres catego
rit azacions possibles (sinò nim, sinò n im
complementari i vegeu), el símbol o la si
gla corresponent si cal, les correspondèn
cies en les tres llengü es esmentades, la in
dicació en alguns casos de f/d «forma
desestimada», la definició i l'àmbit o àm
bits on s'inclou i, en certs casos, també, una
nota explicativa.

(Pensant en l'usuari, encara que això hau
ria significat donar-li una estructura més
complexa, s'hi hauria pogut incloure una
llista alfabètica de les f/d «<formes desesti
rnades») i, sobretot, marcar d'alguna ma
nera aquelles entrades que ja han estat in
corporades al d iccionari nor matiu de
l'Institu t d'Estudis Catalans.)

La com paració entre tot es dues edicions
del diccio nari no pot ser completa, però, si
no es té en compte el procés dinàmic pel
qual ha passat la web del TERMCAT durant
tot aquest temps. Realment qui l'h a anada
consultant (des del 1998) ha pogut estar al
dia de les propostes noves, de les rectifica
cio ns , de les mati sacions, qu e periòdi
cament hi apareixien en la data prèviament
anunciada. Senyal inequívoc que allò «es
movia».

El ritme de treball no ha pas alentit (e12S
d'octubre del 2000, en la reunió 317 del
Consell Supervisor es varen aprovar els dar
rers retocs del corpus existent, amb vista a
la seva edició).

Dirigim doncs la mirada cap al contingut
de tota aquesta obra i mirem de fer-ne una
anàlisi breu. D'entrada podem dir que les
propostes que s'hi fan se solen moure al vol
tant de les següents mod alitats bàsiques (les
pròpies de tot procés de nor malització-in
corporació):

a) Substit ució del manlleu per un mot ge
nuí que reuneixi les condicions de forma
parcialment motivada. Hi entrarien, per
exemple, les propostes de maquinari i pro
gramari per hardware i software, respectiva
ment; o de proxy (proxy server) per servidor
intermediari. Aquests tres invents, o invents
traducció-adapt ació, són en efecte formes
que d'entrada donen al parlant una idea
genèrica del significat que inclouen, que pot
concretar més si, com a usuari de la info r
màt ica en aques t cas, sap fer la distinció
bàsica en tre prog rama i màqu ina , d'una
banda, i coneix l'existència de diferents
modalitats de servidors .

b) Adaptació del manlleu, que pot ser sobre
la base d' un lexema més o menys coinci
dent tfaauratge per factoring, per exemp le),
cosa qu e aconsegueix un s resultats sem
blants als de l'apartat anterior; o bé uns sim
ples retocs formals, com ara adaptar-lo al
sistema d'accentuació gràfica (ràfting per
rafting), al sistema d'escriptura de mot s com
postos (best sellerper best-seller), al sistema
de rep resen tac ió d 'un so coin ci de n t
(múixing per mushingï, a l'estructura fòn ica
i gràfica pròpia (casset per cassette, disquet
per diskette, elit per élite).

c)No-adapt ació del manlleu: mousse, pizza.

En la consul ta aten ta d'aquest nou diccio
nari es pot comprovar la veracitat de les
afirmacio ns que es fan a la Introducció: in
corporació de «fo rmes qu e han estat
reconsiderades perquè no havien arrelat
prou en l'ús social i d'altres que s'han adap
tat a noves resolucions de la Secció Filolò
gica de l'Institut d'Estudis Catalans o a nous
criter is establerts pel mateix Consell Super
visor. També se n'han actualitzat les defini
cions i les notes , s'han completat equiva
lèn cies i s' ha dut a term e una rev isió
d'aspectes formals de caràcter general. Con
vé teni r present que els neologismes que
recull aquest diccionari pertanyen a àmbits
i a graus d 'especiali tzac ió div erso s. [...]
Aquesta diversitat s'ex plica perquè l'obra
dóna difusió únicament als neologi smes
que han seguit el procés de normalització
terminològica qu e té per objectius fona
mentals evitar l'abús de formes manlleva-



des o no prou adeq uades lingüísticam ent i
donar en trada a les qu e són necessàries per
raons lingüístiques i socials».

Tot seguit anirem exemplificant i comen
tant aquests plantejaments. Ara bé, hauria
esta t un a obra de roma ns in tentar de fer
una comparació completa en tre el segon i
el primer diccion ari. És per això qu e ho fa
rem, bàsicament, mitjançant dues cales, una
en l'àmbit de la informàt ica i l'altra en la
dels esports, que, val a dir -ho, representen
el 25 % de les entrades; apart ats als qu als
afegirem tot seguit alguns altres come nta
ris.

La informàtica en el 'Nou diccionari'

Triem aqu est àmbit perquè reune ix els dos
crite ris: especialització i àmplia difusió. Un
simple recompte de casos ens fa ado na r qu e
de les 278 entrades afectades, 132 pertanyen
al primer diccion ari (1997); això significa
un 110 % d'augment (proporció de 2,5 en
aquest apartat per relació amb l'augment
general d 'entrades de tot el d iccionar i:
43 %) . Examinan t-ne el contingut, però,
«In ternet» hi apareix com un subapartat
nou i aclaparador davant el qu e havia estat
«In formà tica i telecomunicacions». Cons
tatació esperada d'una intuïció qu e qualse
vo l deu ten ir a l'hora d 'ob rir les pàgin es
d 'aquest segon diccionari.

Oferim completes i separades les dues llis
tes, primer i segon diccionari. A la primera
indiquem en negreta les formes desestima
des en el segon diccionari (d' acord amb un
dels crite ris expressats a la Introducció) i al
costat, entre parèntesis, s'indica l'única for
ma triada. Les formes precedid es de + no
figuren al DIEC - sovint en el diccionari
normatiu hi figura l'entrada però no pas
l'accepció específica correspone n t o bé es
limita a una definició molt gen èrica :

+anul·lar, arxi u, +arxiva men t, - arx ívar,
- avortament, +avorta r, backtracking (tor
nada enrere), brossa, bucle, +busca, -bus
car, byte, +CAD, +CAM, cancel-lar, +CD
ROM, cerca , +cercar , +c1ic, co m od í,
- compacta cí ó, - cornpactar, co mprimir,
+CPU, +DAO, +depura ció, +depurador, +de
purar, -desarnent, -desar, -desbrossador,
desbrossament, -desbrossar, +desempaque
tador, desempaquet ar, desempilar, d isc
compacte de memòria només de lectura
(CD-ROM), disc dur, disc flexibl e, +disc
pack , +di sp osit iu de co n t ro l, d isq uet,
disquetera, +dissen y assistit per ordinador,
-dístríbuïdor, +doble clic, driver (progra-

ma de con trol), editar, editor, emmagatze
mar, +emmagatzematge, - emp aquetador,
empaquetar, empilar, en línia, - error, escac
(píxel), -escríptura, -escríure, fa bricació
assis ti da per ordi nador - FAO (producció
assist ida per ordinador - CAM, PAO), -fer
clic , +fetch, +fi anormal , firmware
(microprogramari), fitxer, -fora de línia , for
mat, formatar, formatatge (formatació) ,
+fragmentació , guardar, h ardw a r e
(m aq u in ari), hipermèdia , hipertext ,
+interbloqueig, interfície, lector, màquina,
maquinari, memòria cache (me mòria cau),
-rnem òría cau , memòria d'accés aleatori,
memòria intermèdia , -rnem òría intermèdia
de teclat, -rnem òría morta, memòria no
més de lectura, -rnem òriaviva , -mícropro
gramari, multiprocessador, +muItiproces
sa m en t , octet, -operact ó de sistema,
-ordínador central, -píla de disco s, -píxel,
+planificació de tasques, +planificador de
tasques, +planificar tasques, processad or,
+processador de textos, +processament, pro
cessament de dades, processament de tex
tos, processar, programa, +programa d'uti
litats, +p ro gram a d e compactaci ó ,
-programa de control, programari, +pun
ter, +RAM, -ratolí estàtic , -recerca, -reco
llir, - recurs, - reformatar, - reforrnatatge,
+ROM, rut ina, software (programari), - sub
programa, tasca , telemàtica, +temps de sis
tema, +tornada enrere, +tractame nt, +trac
tament de dades, tra ctament de textos,
tractar, -unítat de disquets, utilitat, xip

adjuntar, administrador de correu, adminis
trador de webs, adreça d 'interès, adreça elec
trònica (a/e), agent, agent d 'informació,
agent de compres, allotjament, àncora, ani 
mació assistida per ordinador, aranya, ar
rova, baixar, baralla, BBS, bombardeig, bom
bardejar, buscausuarís, bústia electrònica,
CASE, CASE integrat, cavall de Troia, cerca
dor, cíberespa í, cibernauta, cibertira, CIM,
clic d'entrada, complement, correu brossa,
cuc, descentralització , descodificador
d'Intern et , descomprimir, detector, diàleg,
diari, edi to r de webs, emoticona, enginye
ria de siste me s integrats per ordinador,
enginyeria de sistemes per ordinador, en
llaç, enllaçar, enllaçat, etiqueta, explorador,
extranet, falsa alarma, falsejament d 'iden
titat, falsejament d 'índexs, fer (una) tertú
lia, fer un Telnet, fer un xat , fil de discu s
sió, filigrana, fitxer adjunt, formatació,
galeta, gestió de xarxes, gestor de dades,
gru p d e d is cu ssi ó , hostatge, h o st e ,
indexador, integraci óautomàtica, interm e
diari de la informació, internacionalització,
internacionalitzar, internauta, Internet ,
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intranet, intrús, inundació, inundar, lector
de missatges, llista d'adreces d'interès, llis
ta de correu, llista de dist ribució, llista de
preferits , localització, localitzar, marc, mar 
catge, MB, Mbit, megabi t, megabyte,
megaoctet, metamorfosi, missatges, mode
rador, moderar, motxilla, muntatge,
navegador, navegar, número de sòcol, ob
servador, ordinador portable, pagament per
visió, pàgina inicial , PAO, pas de testimo
ni, penjar, PlO, pirata, Plug and Play, PMF,
PnP, producció asistida per ordinador, pro
ducci ó integrada per ordinador, programa
d'aprenentatge, progra mari de domini pú
blic, programari de grup, programari de pro
va, programari educatiu, programari inter
mediari, programari lingüístic, programari
lliure, proveïdor d'Internet, pro vocació,
provocador, publicació electrònica, quiosc
d'Intern et, rèplica , resposta irada, rova, ser
vidor de llistes, servidor intermediari , ser
vidor web, sòcol, tecnologia de tramesa
automàtica, tecnologia de tramesa automà
tica induïda, tecnologia de tramesa induï
da , tel efonia assistida per ordinador,
teleordinador, Telnet, temps d'execució, ter
túlia , treball en xarxa, W3, web, WWW, xar
xa troncal, xarxa troncal multimèdia , xat

Hi ha diversos comentaris a fer. En pri
mer lloc, aquest apartat és una mostra cia
ra que la feina feta és abundant i s'a justa
proporcionalment a les necessitats del s
usuaris: la nova realitat d'Internet (un boom
social entre nosaltres els darrers cinc anys)
prou mereixia una atenció especial. En can
vi, la diferent proporció entre incorporació
(59 casos) no-incorporació (73 casos) al dic
cionari normatiu de mots de la primera llista
ens revela les caract erístiques d'un altre ti
pus de dinàmica , i més si pensem que això
fa augmentar el compte fins a 219 casos per
normativitzar a partir de l'aparici ó d'aquest
segon diccionari.

En segon lloc, i per parlar d'un cas con 
cret però significatiu , la desaparició de
hardware i software com a sinònims com
plementaris de maquinari i programari, res
pectivam ent, ens duu a pensar si l'encert
d'aqu est criteri a nivell general, ho és tam
bé en casos de conce ptes tan bàsics, i per
tant emblemàtics, amb una denominació
d'ús generalitzada a nivell internacional i
també interna. De fet, fora d'algun medi
molt concret de professionals, l'ús i la co
neixença generalitzats són ben bé a l'inre
vés: maquinari i programari són una pro
posta qu e es mou encara a un nivell de
cone ixença teòrica i d'ús espontani escàs
sinó nu l. Creiem qu e hauria estat més en-

raonat mantenir el criteri del primer diccio
nari , que hi apareix en nota: «Maquinari i
programari es con sideren preferents per a un
ús divulgatiu adreçat al públic general, men
tre que es recomana de reservar els man
lleus hardware i software per a l'ús en àm
bits tècnics de projecció ínternacíonal.» Més
aviat caldria considerar si, al cap de quatre
anys, l'ús divul gatiu no ha estat justament
a favor dels manlleus.

(Notes: Manten ir reformatatge a la prime
ra llista sembla qu e no lliga amb el canvi
de [ormatatge per formatació. Trobem la for
ma «lloc web» dins d'algunes definicions
-pàgina inicial , rèplica , web- però sen se
disposar d'entrada. Què cal pensar també
de certes absènci es de mots molt bàsics:
mòdem i portal, per exemple? Caldria consi
derar si no és innecessari el sinònim rova
-forma residual i que no lliga amb el sírn
bol.)

La supressió de sinònims comple·
mentaris

Una de les innov acions (o apostes) més im
portants d'aquest segon diccionari per re
ferència al primer, i també per referèn cia a
la web Neoloteca de TERMCAT, ha estat l'eli
minació massiva de manlleus que majori 
tàriament eren presentats com a sinònims
complementaris de la forma cata lana cor
responent. Tot seguit presentem un bon
gruix dels casos afectats per aquesta nor
ma; els hem agrupats per àmbits (exceptu
ant la informàtica, que hem presentat
abans), i cada cas duu al costat, en tre pa
rèntesis, la forma admesa ara com a ún ica:

aeronàutica: loop ing (bucle); agricultura:
bocage (paisatge de camps closos), mulch
(jaç protector), openfield (paisatge de camps
oberts), pralinage (bany d'arrels); audio
visua ls: chroma key (incrustació), f1ashback
(salt enrere), f1ash forward (salt endavant);
bàdminton: brush sho t (cop de raspall ),
drive (cop de dreta), drive (cop pla), hairpin
(cop forcat), kiII (ma t), lob (globus), push
shot (cop d 'empenta); bàsquet: bask et 
average (mit jana de punts); beisbol: balk
(falta de llançador), drop (deixada), foul tip
(esquitllada), hit (batada vàlida), home run
(quad ran gu lar), ro ll in g (batada rasa ),
rundow (corre-corre), slider (llançament llis
cat); boxa: c1inch (agafada), crochet (gan
xo), knockout (fora de combat), knockout
tècnic (inferiorita t, fora de combat tècni c),
punching bag (sac de cops), punching ball
(pilota de cops); ciclisme: línia de stayers



(lín ia de motos), moto stayer (moto de mig
fons), stayer (migfondista), surplace (para
da); comunicació: hit (èxit), hit parade (llis
ta d'èxits); construcció : folie (capritx), pla
ca staff (placa de guix armada); ecologia:
smog (boirum); economia: direcció laissez
faire (direcció liberal), factoring (facturatge),
fronting (pantalla), joint ven ture (aliança
d'empreses), merchandising (marxandatge),
scoring (situació de solvènc ia), vo rland
(avantpaís); electrònica; spool (gestió de
cues); enologia : flavor (tas t); esgrima:
rassemblement (recolliment), rem ise (arre
mesa); espectacles: raccord (continuïtat);
esports d'hivern: Sito nnen (pas de mig pa
tin ad or ), sta kni n g (im puls sim u ltan i),
Stavhugg (impuls simultani d'un temp s);
esquí nàutic: palonnier (trapezi); estètica:
henna (alquena), kohl (alcofoll); física , quí
mica: flash over (conflagració sobtada),
kieselgur (terra de diatom ees); futbol : goal
average (mit jana de gols); gastronomia:
catering (servei d'àpa ts), lun ch (àpat fred);
gemmologia: carbonado (diamant negre),
padparadscha (safir taro nja ), scho rl (turma
lina negra); geologia: bajada (baixada de
piemont), blowout (caldera), dam e coiffée
(pilar coronat), gipfelflur (nivell de cims),
horst (pilar tectònic), pipkrake (pua de glaç),
rip (cap de ressaca), ripp le mark (rugositat);
gimnàstica: curi (rull), jager (trencacolls),
pull-down (tracció de po lit ja alta); gravat:
opus mallei (gravat martellat); halterofília:
crochetage (agafada de ganxo ), jerk (projec
ció), squat (flexió de cames); handbol: fly
(vol);hípica: stayer (cavall de fons); hoquei:
bu lly (servei neutral ), jab (pu nxada),
penalty corner (pena l), penalty stro ke (cop
de càstig), push (empenta), scoo p (tir de
cullera), slap sho t (cop picat), tackle (entra
da); hoquei patins: booling (servei neutral ),
scoop (tir de cullera); indumentària: shorts
(pantalons curts); humanitats: feedback (re
t roacció); medicina: frotteur (fricòfil ),
frotteurism e (fricofília), prova del peep
show (prova de l' incentiu visual); motor:
pole position (posició preferen t); munta
nyisme: boulderi ng (escalada de blocs),
Dülfer (bavaresa), off width (encastament
de cos), rot punkt (escalada neta); paper:
paper overlay (paper de cobertura); pell:
conservació wet-blue (conservació en blau),
wet-blue (pell en blau ); pilota: drive (cop
de dreta), drive (cop pla); piragüisme: kayak
(caiac), non -stop (mànega d'entrena ment);
publicitat: animat ic (guió animat), brand
rew iew (rev is ió de ma rca), mai ling
(publitramesa), storyboa rd (guió íl-lustrat),
top of mind (primera menció); rugbi: ban-

deró del jutge de touche (banderó del jutge
de toc), drop (xut de rebot), goal-average
(mit jana de gols), jutge de tou ch e (jutge de
toc ), líni a de servei de touche (lín ia de ser
vei de toc), línia de touche (lín ia de toc),
línia de tou che d'assaig (lín ia de toc d'as
saig), mark (parada al vol), peel-off (arren
cada de toc), servei de touche (servei de toc),
touche (toc), touche d'assaig (toc d'assaig);
taekwondo: mitt (pala de cops), step (des
plaçame nt); tenis: ace (punt directe), drive
(cop de dreta), drive (cop pla), pilot a de
break (pilota de trencament), punt de break
(punt de trencament), tíe-break (joc deci
siu), timing (coordinació); tenis taula: drive
(cop de d reta), drive (cop pl a), go ma
backside (goma llisa); tèxtil: fiqu e (fibra de
Maur ici), kenaf (cànem de Gui nea ), soil
release (tractament antibrutícia); tir amb
arc: fistm ele (distància de muntat), torque
(compensador de vol), spine (rigidesa), tiller
(distància de canya); tir olímpic: pull er
(llançador); voleibol: set-average (mitjana
de sets)

En molts dels 140 casos afectat s, però, cas
tellà, francès i anglès manten en el term e
que ara en català s'ha eliminat, sigui com a
forma única o com a sinònim complemen
tari (castellà, 107 casos: 76,S %; francès, 91
casos: 65 %; anglès, 99 casos: 70,S %). L'ex
plicació de la diferència i que hi posem tam
bé l'an glès està en el fet que no pas totes les
formes manll evades són angli cismes, n 'hi
ha un a vin tena ben llarga de gal-lícísmes, i
algunes aportacion s més minoritàri es.

Hi ha encara uns pocs casos més en qu è
a) s'adapta el manlleu i s'elimina la forma
catalana que havia estat proposada:

brífing [sessió informativa]: publicitat
gínger [refresc de ginebra]: gastrono mia
pàdoc [paddock]: esports de mot or
ràfting [descens en bot]: espor ts d'aventura

b) es mant é el manlleu sense adaptar i s'e li
mina la forma catalana qu e havia estat pro
posada:

benchmarking [referenciaci ó]: econo mia
case mix [casuística]: medicina
challenge [repte]: espo rts de mo tor
freelance [independent]: professions
top [dalt]: indumentària

Pen sem que l'opció és agosarada però en
certada en línies general s i té una lògica amb
els criteris amb què s'ha anat treballant fins
ara. Ara és qüestió de veure fins on arriba la
capacitat d'influir en tre els usuaris i tècnics
de cada un dels àmbits afectats perquè els
canvis es tradueixin en l'ús real. És per això
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que la reflexió que fèiem abans referint-nos
a la supressió de hardware i software com a
sinònims complementaris, l'hem de fer
també aquí amb relació almenys a sis casos
i per raons diferents:

• lunch: té una llarga tradició, com l'hi te
nen també els intents de substitució amb
l'adjectiu fred d'acompanyant «<dinar fred»,
«sopar fred»...); àpat fred és, amb tot, una
bona troballa tot i que força un xic el signi
ficat tradicional d'àpat en llengua parlada
(Jo faig tres àpats al dia. Ens hanservit un bon
àpat).
• shorts: té també una certa tradició i po
dem dir que pertany a un altre registre que
pantalons curts, i fins i tot pots dur panta
lons curts que no siguin shorts (si arriben
per sota genoll seran pantalons curts però
no pas ja shorts).
• hit parade: no sembla substituïble, en el
món de la cançó si més no.
• feedback: és molt utilitzat en teoria de la
comunicació, en educació, etc.

En tots quatre casos, cal remarcar-ne a
més una certa tradició en obres lexicogràfi
ques.

Pel que fa a pole position, més recent, se
sent contínuament -sinó exclusivament
a la televisió i fins i tot n'existeix la forma
apocopada en el nivell familiar: pole. I el
mateix podem dir de càtering pel que fa a
l'ús oral, exclusiu i popularitzat, i que ha
creat diverses locucions: Treballa en un cà
tering. Han llogat un servei de càtering. Una
empresa de càtering... A part que hi valdria
també l'observació que hem fet sobre la dis
torsió semàntica d'àpat.

El món dels esports: un treball eem
partit per molts

Durant la primera etapa en què es va des
enrotllar la tasca del TERMCAT, almenys
fins al 1998 d'una manera intensiva, hi va
haver una allau de propostes sistematitza
des des de diferents medis que va crear un
debat molt viu que tots recordem. L'eficà
cia real d 'aquest moviment no sé si ha
estat prou calibrada , però el cas és que el
DIEC apareix nodrit d'una bona quantitat
d'aquestes propostes, i en alguns casos
d'una manera literal amb exemples inclo
sos. Un dels àmbits on més s'havia insistit i
treballat va ser justament el dels esports (i
especialment el del futbol): necessitats del
periodisme de masses a les envistes i du
rant la celebració dels Jocs Olímpics de

Barcelona! Dels 184 casos que tenim comp
tabilitzats pertanyents a aquest àmbit que
foren incorporats al DIEC, 48 són coinci
dents amb TERMCAT i 28 amb propostes
d'altres procedències (els altres 114 corres
ponen a l'IEC: fins a 36 van aparèixer en
els suplements de 1990 i 1992 i els 72 res
tants directament al DIEC)

Tanmateix aquests vora 200 casos no
guarden pas proporció amb el total de 902
termes no incorporats encara al diccionari
normatiu, dels quals 822 corresponen al
TERMCAT (671 del primer diccionari i 151
del segon: el 91 %) i 80 són d'aquestes al
tres procedències (el 9 %) .

Ja en el primer diccionari del TERMCAT
hi destaquen les aportacions en bàdminton
(22), ciclisme (35), esgrima (21), futbol (30),
gimnàstica (57), hípica (44), muntanyisme
(16), natació (42), pilota (28), rem (17), rug
bi (45), teni s (38), vela (21) i altres de gene
rals (30). Totes aquestes o bé ja no reben
cap més aportació o bé són escasses, en el
nou diccionari. En canvi , el nou diccionari
ofereix una aportació massiva en esports
d'hivern (65 respecte a 13 en el primer) i
en surf de neu (SS), les quals representen el
80 % de les noves aportacions en l'àmbit
de l'esport. En tots dos casos la feina feta
ha obeït a les necessitats de cada moment:
1977, regularització del lèxic de les activi
tats esportives olímpiques de més audièn
cia (algunes de les quals d'àmbit minoritari
però que utilitzaven quasi exclusivament
manlleus: beisbol, esgrima, hípica, rugbi); i
ara al 2001, responent al boom dels esports
d'hivern.

Oferim tot seguit una selecció del reper
tori lèxic dels esports basada només en les
aportacions del Nou diccionari (2001) pel que
fa a TERMCAT, i també en les aportacions
d'aquells altres medis a què ens referíem
abans. Tots dos blocs d'aportacions tenen
en comú el fet de provenir d'un gran esforç
fet amb responsabilitat i una gran dedica
ció (bé que amb diferents mitjans) i que són
a la mateixa «llista d'espera ». Les aporta
cions del primer bloc les marquem (*) -en
el cas dels esports d'hivern hi ha tots 77
casos: els del primer diccionari sense mar
car- i les del segon bloc les marquem amb
els següents símbols entre parèntesis:
(Avui): Avui. Llibre d'estil (1997)
(Enc): Diccionari de la llengua catalana: En
ciclopèdia Catalana (1993)
(GEst): Grup d'Estudis Catalans (1992)
(GLC): Gran Larousse Català (1990-1993)
(I ún): Diccionari Júnior (1994)
(TV3): Televisió de Catalunya (1995)



àmbits: aikido (GLC), bo-jitsu (Enc), budo
(En c), *corfbol , cu!tur ism e (GLC), full
contact (GLC), jòguing (Enc), kàrting (Enc),
kun g-fu (GLC), mot op olo (Enc), *pàde l,
*tai -txi-txuan, *txi-kung; automobilisme:
eng raellat (GEst); bàsquet: bloq uejado r
(I ún), tapon ar (Avui), tir lliure (I ún): boxa:
round (Enc), semipesan t (GLC); ciclisme:
bici (l ún), bicicleta de pista (l ún), bicicleta
totterren y (Jú n ), carr il b ici (Jú n),
ciclo tur isme (I ún), co breca de na (Enc) ,
demarrar (GEst), demarratge (GEst), rebu f
(GEst), ventall (GLC); esports d 'aventu
ra : *alaesquí, *paraesqu í; esports d 'hivern:
*acro, *acroesquÍ, *ajudant de múi xer, an 
gle, *angulació, *antipà, *ballet, *bamps,
*bicicleta de neu, *bicitrineu, bob, *braç,
*cera, *cera dura, *cera tova, *cristiani a,
*cúrling, *decantador, *descens dir ect e,
*eruga, *esperó, *esqu al, esquí acro bàtic,
*esquí artís tic, *esquí art ístic i acro bàtic,
*esqu í càrving, *esquí de tele rnarc, *esquí
extre m, *esq uí j6ring, *esquiado r de
telemarc, *estàrt er, fer angle , *fer cunya,
*fer càrving , *fer godilla, *fer mig angle,
*fer mitj a cunya, *godilla, *ho t-dog, *husky
siberià, impuls simu ltani, impuls simulta
ni d 'un temps, *javelina , *ma la m u t
d'Alaska, *màquina trepitjaneu, *mig an
gle, *mitja cunya, moto de neu, rnotoesqu í,
múixer, múixing , *neu trepitjada, *pan ell
viravent, pas de mig patinador, *platafor
ma , "post esqui, *pre parador d 'esqu ís,
*pulca, *pulquista , *rock-and-roll , *rudi ,
*sac de trineu, *sa!ts acrobàtics, teleesqu í
infantil, *telemarquista, *tisora, *trineu de
gossos , *twist , *viratge càrving , *viratge
cri st iania, *viratge parall el , *vira tge
telemarc, *viravent, *viravent en creu, *vi
ro lla, *xu s, *zúdnic; futbol : atac-i-go l
(Avui), barraca (GEst), centrada (GEst), *de
fensa de pan y i forrellat, disparar (GEst),
gespa (l ún), golejada (l ún ), líbero (Avui),
migcamp (Avui), picar (Enc), por ta (Avui),
recopa (GLC), *sist em a catenaccio, tr et
(GEst), xilena (GLC); gimnàstica: abdo mi
nals (GLC),cinta (l ún), flic-flac (l ún), plint
(Enc), pont (Enc); lluita: *cattch; munta
nyisme: *arnès antiengarrotame nt , *arn ès
antigir, *bloquejad or de molla, *fer ràpel,
*nu s maíxard, *nus pr úsic, *rapelado r,
*rapelar, *sola antilliscant; natació: *dofí,
*dofí endavant, *dofí enrere; navegació:
forabord (Enc), soling (Enc); pilota: jai alai
(GLC); piragüisme: *caiac bipl aça, *caiac
de qu atr e, *caiac monoplaça, *caiacpolo,
*piragüisme acrobàti c; submarinisme:
*immersió lleugera, *itinerari submarí, *res
pirador de superfície; surf de neu : *aeri,

*aeri de puntes, *aeri de talons , *alley-oop ,
*aresta, *caixa de salts, *competició de parc,
*costat de puntes, *costat de talons, *cros,
*cua, *de cua, *fer surf, *forapista, *graó,
*grapada , *grapada d'espàtula, *grapada de
cua, *grapar, *grata esquen a, *gufi, *ind i,
*invertit , *japó, *lliscame nt, *mac twist,
*mètode, *migtub, *mut, *ol·li, *pal curt,
*parc de surf, *paret de puntes, *paret de
talons, *pla, *planxa d'estil lliure, *plan xa
de neu, *planxa fora pista, *planxa poliva
lent, *quart de tub, *ramp a de salts, *regu
lar, *sot, *surf d'estil lliure, *surf de neu,
*surf forap ísta , *surfista d'estil lliure, *toc,
*torsió, *truc, *truc invers, *un peu , *vi
ratge de puntes, *viratge de talons, *vitel·li;
vo leibol: amb avantbraços (I ún), bloque
jador (l ún), col-locador (l ún): generals o
que engloben més d'un àmbit: anotador
(lú n), anotar (l ún), antidopatge (GLC),àrea
(l ún ), avantmatx (GEst), baló (Enc), bimba
(I ún), com binat (Enc), contracop (GEst),
co nt rarello tge (Avui), con trarellotgist a
(Avui), crac (GLC), decatleta (GLC), deci
dir intr. (GEst), doblet (GLC), entrada (Enc),
espònsor (GLC), espo nsor ització (GEst),
esponsoritzar (GEst), infiltrar (GEst), jocs
paralímpics (GLC), línia d'arribada (Enc),
màster (Avui), *obert (m. i adj. ), olimpíada
(l ún), pr eolímpic (GLC), promocionar
(intr.) (GEst), quartfinali sta (GEst), recep
ció (I ún), reserva (m. i () (l ún), stage (TV3),
tir (I ún), xiular (tr.) (GEst) .

Una qüestio colelateral: el tractament
de les metonímies procedents de
marques comercials

Aquest mecan isme de formació de lèxic és
molt productiu actualment en totes les llen
gües (vegem la forma popular lot, prou
usual , a l'àmbit barceloní si més no, proce
dent d'u na antiga marca avui dia desapare
guda, cosa de la qual pocs dels que se'n ser
veixen en tenen consciència). Sembl a, però,
que hi ha una reticència tradicional i gene
ralitzada a l'admissió d'aque sts especímens
des de les instàncies oficials; a part el pro
blema jurídic que es pot derivar de la utilit
zació com a lèxic corrent d'allò que són
marques amb patent. Fora de certs casos que
han anat en tran t ben bé amb comptagotes
(DIEC: cei-lotana, tebeo, uralita, vambes, xi
ruques), qu eden avui dia fora de la nor
mativització un seguit de casos d'ús corrent
- alguns sense sinò nim: mecano, puntax,
ròtring, tirita (o l'adaptació tireta), xupa-xup;
d'altres amb sinònims poc usats: gi l -let. (Hi
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pod rí em afeg ir enca ra escai, kleenex,
mai zena, mercromina, motoret, securit,
tzírmix...)

El nou diccionari del TERMCAT en toca
alguns casos en la línia de donar-ne sinò
nims alternatius que en precisen el signifi
cat mitjançant formes perifràstiques però
mantenint la forma de la marca amb l'indi
cador «denominador comú»: cel-lo (Cel-lo,
Cello: cinta adhesiva), dimo (Oymo: cinta
adhesiva de retolar), escai (Ski: pell sintèti
ca), lletraset (Letraset: joc de transferibles;
en aquest cas situant la form a popular
«lletraset» com a «forma desestimada»),
tipex (Tipp-Ex: diluent de líquid correctiu,
llapis correct iu, paper correctiu), veicro
(Velera: veta adh erent). En algun cas, però,
en fa una adaptació fon ètica i gràfica
(datàfon:Oataphone); en el cas de buf(Buff)
i tetrabric (Tetra-brik) fa unes propostes de
diferent signe però sense gens de tradici ó
(tapaboques i bric, respectivament); i final 
ment en el cas de vespa (Vespa) opta per un
sinò nim sense trad ició ni ús: esc úter (mal
grat int rodui r vespista com a sinòn im
d'escuterista).

Hi ha altres adaptacions populars exis
tents, com pipicà(Pipican: vàter de gossos)
- sobta una mica que els gossos puguin te
nir vàter en comptes de cagadora o pixa
dor, amb tot s els respectes envers aqu ests
éssers entranyables per al SO per cent dels
nostres conciutadans. O com l'esmentat
lletraset, un a retraducció espontània d'un
mot d'aparença castellana, tal com es va fer
en el seu dia amb lata per llauna, o com
encara es fa de mesa per taula.

Pensem que els problemes jurídics que
se'n poden derivar se salvarien si les for
mes transformades que són d'ús comú fos
sin situades a un nivell purament lingüístic
(classificades com a variants en registres
inform als). Si més no, això podria orientar
una mica més l'usuari.

Anotacions al marge

Les línies que segueixen són això: notes al
marge sorgides durant la redacció de l'arti 
cle que entren en algunes consideracion s i
interrogants sobre casos conc rets i aporten
l'opinió sobre alguns dels criteris seguits en
la redacció dels diccionaris TERMCAT:

• adaptacions de manlleus:Sovint se n'ha
fet espontàniament una adaptació fon èti
ca: garage (garatge) s'ha pronunciat garaig
fins fa quatre dies; croissant ha menat cap a
crusan (crusanet), ben vius, enca ra que tot-

hom s'ha habitu at a l'escriptura croissant,
cosa que s'ha contravingut en el cas de beige
beix (DlEC), etc. Caldria te nir pr esent,
doncs, què pot representar una acumula
ció d'aquesta mena de canvis justament per
a aqu elles person es dotades de memòria
visual, hab itu ades a les form es origin als:
cassette, curry, rally, flash, show...

• variants formals: Malgrat l'especializació
a què s'ha dut la forma emplenar (srellena r-,
«cumplímentar»), encara fórem a temps de
recuperar la variant omplenar, molt més viva
(cf. j. Coromines). I algú hauria de pensar
per què hem de continuar amb les formes
forçades carrabina i pul-liwer (i no carabina i
pullòver, segon s l'ús), que a ningú no preo
cupaven perquè denominaven referents
d'altres èpoques, però que ara s'han fet ex
tensives a altres referents nous (dins de l'àm
bit de tir olímpic i de la musculació, res
pectivament).

• formació de compostos: L'aplicació del
verb fer form ant locucions és molt encerta
da - respon al sistema de l'idiom a i és vàli
da per a qualsevo l registre-: fer clic, fer
cà rving, fer un xat, fer oferta, fer surf, fer
zàping; tot i que ara tenim ferràpel i rapelar.
El castellà per exemple pot recórrer a verbs
derivats, sempre d'un cert regust hispanoa
mericà: clicar, carvear, chateat, ofertar, surfear,
zapear.

El verb trepitjar és una mica revés en la
formació de compos tos (té tres síl-Iabes i és
geogràficament limitat) i el fet és que la
màquina trepitianeu (eruga o Ratrac) n 'inau
gura la possible sèrie. Per què no el verb
xafar - que, a part de ser la forma més tra
dicional respecte a aixafar, aplega sovint tots
dos significats, en unes comarques més que
en altres? M'ha xafat el peu. Xafa la terra ben
xafada. (I fins i tot: Fa anys que 110 xafa una
escola.) De fet ja hi ha els compostos xa
[amànegues, xafa-roques i xafaterrosos. (Ésun
cas semblant a la dicotomia aixecar-alçar;
en aqu est cas, en canvi, es va optar (DlEC)
decididament pel segon (alçavidres); com
tampoc no trobarem cap compost amb treu
re (treu té una sil-laba) i sí en canvi amb
llevar (llevataques, llevataps, llevaneu: DlEC,
tamb é).

• fonnació de derivats: Sobre algunes for
mes derivades cal dir que filmet, és perfecte
(filmlet fóra un embarbussame n t), però
[utbet diríem que estrafà el divertit popula
risme castellà «fulbíto» (derivat de la variant
hispanom eridional «fulbo»), En català fóra
futboleü , [umboleti , petit futboït: si és que
assumim la contradicció d'haver d'in ven-



tar un col -Ioquí al ísm e. I per acabar, això de
sidós, vulguem o no vulguem, fa despectiu.

• registres informals: Qui recull les formes
familiar s i d'argot que hi van sorgint?: l 'or
dinadorse m'ha penjat, t'ensaïmada (@)...; al
capdavall cavall de Troia hi pertany, mal
grat l'halo classicista que l'envolta.

• els doblets: Entrant en mots que han es
tat normalitzats (DIEC), els itali ani smes
aperturisme, aperturista, haurien de conti
nuar figurant en el reperto ri lèxic norm a
litzat; l'existència del dobl et tensar-tesar
s'hauria de fer extensiu als derivats destensat,
posttensar, pretensar; caldria segurament des
terrar definitivament tennis i tennista; i re
cordar la possibilitat de gravar i derivats com
a sinònims d'enregistrar i derivats.

A l'espera d'una actuació més deci·
dida per part de l'Institut d'Estudis
Catalans

Al llarg d'aquest article hem analitzat i «ava
luat»una feina, el producte imprès d'aqu es
ta feina i la institu ció que en deté l'autoria.
I hem estat con scient s que actuàvem sobre
un a realitat din àmica que incideix al seu
torn justament al damunt d' una altra de
més din àmica encara: la llengua. Una llen
gua que viu un rept e molt important però
que compta amb un s obrers que «la» treba
llen i que, fent-ho, acompleixen una de les
tasques més nobles que hi pugui haver: un
servei públic.

També ens hem referit, i hi volem torn ar,
a l'existència de moltes altres instàncies i
altres «obrers» que han fet feina i en conti
nu en fent en la mateixa línia: la recerca dels
registres de llengua aptes per a cada àmbit
profession al.

Sortosa, don cs, creiem alguns, aquella so
cietat que compta amb aquesta diversitat:
un cos viu que tiba i un es instàncies cientí
fiques que investiguen, fan propostes, les
divulguen, les rectifiqu en si cal i retorn en ...
com en un circuit viu. Creiem que en el
decurs dels darrer s anys la cosa ha madurat
prou: hi ha hagut en la major part de les
propostes un compàs d'espera prou llarg
durant el qual no s'ha parat de matisar, cor
regir i polir el corpus elaborat .

La passa següent hauria de ser que l'IEC,
amb un a nova edició del diccion ari norm a
tiu, fes supèrflua la necessitat d'una tercera
edició del diccionari TERMCAT amb tot el
corpus compl et un a altr a vegada. Si és que
hem entès prou bé l'especialització diferen-

ciada de les tasques de l'una i l'altra institu
ció, fóra lògic pensar que, una vegada ha
gués sortit aquesta nova edició del diccio
nari normatiu, aquest fos la font de consulta
corrent, i es reservessin els futur s i necessa
ris reculls del TERMCAT com a font orien
tadora (i per descomptat amb data de cadu
citat) sobre els neologismes del moment.
No sembla pas gaire convenient que els usu
aris hàgim d'anar contínuament de l'una a
l'altra font per consultar el lèxic d'ús d'una
manera prou fonamentada: caldria deixar
estar això, si de cas, per als especialistes del
ram.
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