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Preàmbul

Corretjola, cresta de gall, eritrina, falguereta de cingle, jon-
quill de bosc, ravenissa groga, setins, xuclamel... La riquesa 
denominativa del català per a referir-se a les plantes que ens 
envolten és extraordinària, només comparable a la mateixa ri-
quesa botànica de les nostres terres. Noms de plantes. Corpus 
de ! tonímia catalana aplega i combina aquests dos grans pa-
trimonis nostres: gairebé 6.000 espècies de plantes hi són re-
collides, amb més de 35.000 denominacions per a referir-s’hi, 
cercades, revisades i ponderades durant més de vint anys de 
feina. Més de tres-centes obres botàniques, les més rellevants 
publicades en la nostra llengua en els darrers cent cinquanta 
anys, han estat buidades. Entre totes, destaca l’obra de refe-
rència de Francesc Masclans, Els noms de les plantes als Paï-
sos Catalans, que ha estat el punt de partida d’aquest diccio-
nari, que n’és manifestament hereu.

Aquesta tasca ingent ha estat possible per la perseverança i 
el rigor dels seus autors, l’equip de botànics i lingüistes en-
capçalat pel Dr. Joan Vallès, i l’assessorament i suport con-
tinuat del TERMCAT, el centre de terminologia de la llengua 
catalana. Ha estat també fonamental la implicació del Govern 
d’Andorra, la Institució Catalana d’Història Natural, la Univer-
sitat de Barcelona i l’Obra Social de ’la Caixa’, en diverses fa-
ses del projecte, perquè l’obra hagi arribat a bon port.

No hi ha dubte que disposar d’inventaris precisos de la termi-
nologia catalana en els diversos àmbits del coneixement, com 

ho és aquesta obra en l’àmbit botànic, és imprescindible per-
què la llengua catalana es mantingui com a llengua de pri-
mer nivell, no només en l’ús natural en tots els àmbits, sinó 
també en el desenvolupament d’aplicacions vinculades a les 
indústries de la llengua. Efectivament, aquesta gran base ter-
minològica permetrà que botànics i lingüistes, amants de la 
natura i lletraferits, puguin conèixer i utilitzar amb precisió les 
denominacions catalanes existents per a les diferents espè-
cies, però també pot ser la matèria primera per a molts altres 
usos: des d’estudis lingüístics que apro! tin tot el cabal d’in-
formació que ens proporcionen les fonts de les denomina-
cions, ! ns a eines tecnològiques que integrin aquesta termi-
nologia en la nostra vida quotidiana, com ara una edició en 
línia del diccionari consultable en les nostres passejades per 
la muntanya o, potser en un futur no gaire llunyà, aplicacions 
interactives que, per exemple, ens diguin els noms de la plan-
ta que acabem de fotogra! ar.

Convindrà vetllar ara perquè aquesta branca botànica del 
gran arbre del coneixement terminològic en català es man-
tingui vigorosa i alhora, des del TERMCAT, també tenim el rep-
te d’ajudar a créixer l’arbre sencer, tenint cura de totes les 
altres branques. 
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