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7. Topònims i gentilicis 

Mireia Vargas-Urpi

Bona part de les guies d’estil dels principals mitjans de comunicació del país consultades 
(com ara les de La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui, ésAdir o TV3) es mostren partidà-
ries de l’ús del pinyin en la transcripció dels topònims xinesos, excepte en els casos en què ja 
hi hagi una forma tradicional o adaptada. Malgrat això, a la pràctica s’observen criteris molt 
diferents quant a la transcripció i certa confusió en el cas de la traducció de topònims que in-
clouen accidents geogràfics, tal com il·lustren els exemples següents: 

•  Adaptacions recents de topònims al català (Xangai).
•   Ús d’una forma tradicional per qüestions històriques (Canton, Pequín).
•  Mediació d’una tercera llengua en la incorporació al català (Nanjing Road).
•  Ús del pinyin (Beijing, Shanghai).
•  Ús del sistema Wade-Giles en els topònims de Taiwan (Kaohsiung, Taipei). 
•   Transcripcions  del  pinyin  amb  errors  ortogràfics  (Tiananmen,  en  comptes  de 

Tian’anmen; Xian, en comptes de Xi’an; Zhejian en comptes de Zhejiang). 

Cal assenyalar que el Grup d’Experts de les Nacions Unides en Noms Geogràfics reco-
mana l’ús de topònims precisos, ja que això pot beneficiar àmbits molt diversos: el comerç i 
els  intercanvis econòmics, el  turisme,  les comunicacions  (inclosos els serveis postals  i de 
notícies), els mitjans de comunicació, l’elaboració de mapes i atles, les operacions de cerca i 
salvament o el desenvolupament sostenible, entre d’altres. Aquest grup d’experts recomana 
l’ús de les formes en pinyin (Beijing, Shanghai, Nanjing, Xi’an), exceptuant aquells topònims 
de  zones  amb una  llengua diferent  del  xinès  estàndard,  per  exemple Macau  (portuguès); 
Artux, Aral, Kashgar o Ürümqi (uigur); Bayannur, Hohhot, Hulun Buir, Ordos o Ulan Hot 
(mongol), o Lhasa (tibetà).

Segons les normes del pinyin, els topònims s’han d’escriure separats dels substantius 
que modifiquen i tots dos elements han d’anar en majúscula. Per tant, si decidim no traduir el 
nom genèric dels topònims transcriurem Tianjin Shi (municipi de Tianjin), Hebei Sheng (pro-
víncia de Hebei), Dongting Hu (llac de Dongting) o Taiwan Haixia (estret de Taiwan). 

En els topònims que inclouen accidents geogràfics també trobem criteris divergents a 
l’hora d’incorporar-los a un text en català. En alguns casos es tradueix el nom, sobretot quan 
el contingut semàntic del topònim és significatiu en el context o hi ha la tradició d’usar-lo 
traduït, com ara riu de la Perla (Zhu Jiang), riu Groc (Huang He) o riu Blau (Chang Jiang). 
Aquest últim riu, a més a més, s’ha popularitzat amb una transcripció diferent de la del pinyin, 
Iangtsé, que prové d’una denominació alternativa en xinès (Yangzi Jiang), que originalment 
només feia referència a l’última part del riu. En aquest últim cas, recomanem les denomina- 
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cions Chang Jiang i riu Yangzi,  tot  i que considerem acceptable  la denominació adaptada 
Iangtsé, atès que està molt estesa.

D’altra banda, cal tenir en compte que en els casos de topònims monosíl·labs (d’un sol 
caràcter), el nom genèric de l’accident geogràfic se sol lexicalitzar i formar una unitat amb el 
nom propi del topònim, de manera que es pot mantenir aquest nom genèric en xinès malgrat 
la redundància informativa que pugui suposar en expressions com el riu Chang Jiang o la 
muntanya Huang Shan. De fet, en català  tenim exemples semblants en  topònims com ara 
Vilanova o Montserrat, en què el nom genèric (vila, mont) ha passat a formar part de la unitat 
que conforma el topònim. En aquests casos, es pot mantenir la redundància informativa o no 
segons el context:

•   Si pel context queda clar el referent, és preferible evitar la redundància: «Si visiteu 
la província d’Anhui, no oblideu anar a Huang Shan, una de  les muntanyes més 
emblemàtiques de la Xina». 

•   Si pel context és important explicitar el nom genèric en català, podem mantenir la 
redundància informativa: «A la muntanya Huang Shan s’han registrat temperatures 
sota zero aquest cap de setmana». 

Pel que fa als rius que travessen o que constitueixen fronteres internacionals, recoma-
nem l’ús de  la forma en pinyin en  textos que facin referència a  la Xina, per exemple, riu 
Songhua en comptes de riu Sungari.

En el cas de les adreces físiques, recomanem fer servir la forma en català de les deno-
minacions genèriques, com ara carrer, avinguda, pont, etc., mentre que recomanem mantenir 
el pinyin en els casos següents:

1.    Denominacions lexicalitzades en què el nom genèric ha passat a formar part de la 
denominació completa, com ara els barris de Wudaokou, Wangcun, Jiuxianqiao o 
Zhoukoudian. 

2.    Noms de carrers que incorporen un prefix o sufix monosil·làbic. En aquests casos, 
el prefix o sufix monosil·làbic s’ha de transcriure juntament amb els noms propis o 
comuns als quals s’afixa (en negreta als exemples següents) i la inicial s’ha de trans-
criure  en majúscula: Beisihuan Zhonglu, Chang’an Nanjie, Jingshan Houjie, 
Chaoyangmennei Nanxiaojie. En general, es tracta de carrers molt llargs que se 
subdivideixen en trams que fan referència als punts cardinals (nord, sud, centre, est 
o oest) o que incorporen altres locatius, com ara davant (qian), darrere (hou), inte-
rior (nei) o exterior (wai). 

Pel que fa al nom del país, recomanem l’ús de la Xina (amb article) i de República 
Popular de Xina si cal especificar-ne el nom oficial. Acceptem també l’ús de la Xina continen-
tal si no es vol fer referència als territoris insulars (Taiwan) o peninsulars (Hong Kong i 
Macau). En fer referència a Taiwan, recomanem l’ús d’aquest nom per evitar les confusions 
que sol comportar la forma de República de la Xina. La denominació històrica Formosa (pro-
cedent del portuguès) ha caigut en desús a favor de Taiwan, malgrat que actualment encara es 
pot trobar en certs contextos, sobretot textos de caire històric. Per tot això, recomanem l’ús de 
Taiwan, que, a més a més, és el nom promogut des de l’illa. 

Cal evitar l’ús de noms antics per fer referència a topònims que designen territoris ac-
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tuals.  Per  exemple,  hem de  fer  servir Dongbei en comptes de Manxúria, Xiamen en lloc 
d’Amoy, Lüshun Kou en comptes de Port Arthur i Zhangjiakou en lloc de Kalgan. Els topò-
nims antics s’haurien d’emprar només en textos relacionats amb la història. Per exemple, en 
el cas concret de Manxúria, acceptem l’ús d’aquesta denominació quan faci referència al ter-
ritori històric que representava fins abans de la Segona Guerra Mundial. 

Pel que fa als gentilicis, recomanem l’ús de les formes que ja tenen tradició en català, 
com pequinès (‘de Pequín’) o cantonès (‘de Canton’). En la resta de casos, recomanem l’ús de 
la perífrasi de + topònim, o bé de la província de, de la ciutat de, procedent de, natural de, per 
exemple, de Shanghai, de Qingtian, de Wenzhou. Si és necessari emprar gentilicis poc arre-
lats, cal que respectin l’ortografia del pinyin, com observem als exemples següents: shanghai-
nès, qingtianès o wenzhounès. 

Recomanacions 

En vista d’aquesta casuística tan diversa i amb l’objectiu d’establir uns criteris uniformes i 
coherents que puguin facilitar la tasca d’incorporació de topònims xinesos als textos en català 
i que segueixin, tant com sigui possible, les orientacions del Grup d’Experts de les Nacions 
Unides en Noms Geogràfics, proposem les recomanacions següents:

•   Cal usar el pinyin en totes les transcripcions de topònims, sempre tenint en compte 
la normativa del pinyin (per exemple, Xi’an o Tian’anmen, amb apòstrof), exceptu-
ant els topònims que provenen de llengües diferents del xinès (per exemple, Hohhot, 
Hong Kong, Kashgar, Kowloon, Lhasa, Macau, Shek Kip Mei, Tibet, Ürümqi).

•   En els casos concrets de les ciutats de Beijing (Pequín) i Guangzhou (Canton), topò-
nims amb una forma tradicional molt consolidada en català, ambdues formes són 
acceptables. Tot i que el pinyin com a norma de transcripció s’utilitza més que abans, 
l’ús d’una forma o de l’altra s’adaptarà al context. En canvi, es desestimen les formes 
de Nanking i Xangai perquè la seva adaptació no està prou consolidada en català.

•   En el cas de topònims que facin referència a llocs de Taiwan, cal usar la transcripció 
pròpia en Wade-Giles seguida de la forma en pinyin entre parèntesis quan sigui ne-
cessari, per exemple, Taipei (Taibei) o Kaohsiung (Gaoxiong). 

•   En els casos d’accidents geogràfics amb una tradició molt arrelada de l’ús de la for-
ma traduïda, com ara el riu de la Perla (Zhu Jiang), el riu Groc (Huang He), les 
muntanyes Fragrants (Xiang Shan) o el llac de l’Oest (Xi Hu), considerem accepta-
ble tant la denominació en pinyin com la traducció. L’adopció de cadascuna d’aques-
tes opcions s’ha d’adequar al context. 

•   Els  rius  que  travessen o  conformen  fronteres  internacionals  s’han  d’escriure  en  
pinyin en textos que facin referència a la Xina. 

•   Pel que fa al riu Chang Jiang, tenint en compte que en xinès té dos noms, ambdues 
formes són acceptables: Chang Jiang o riu Yangzi. A més, també és acceptable la 
forma adaptada al català Iangtsé.

•   Finalment, pel que fa als gentilicis, cal optar per les formes que ja tenen tradició en 
català, com ara pequinès (‘de Pequín’) o cantonès (‘de Canton’). En la resta de casos, 
és millor recórrer a l’ús de la perífrasi de + topònim, per exemple, de Shanghai, de 
Qingtian, de Wenzhou. 
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