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INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest document és oferir informació pràctica
sobre la metodologia que caracteritza la recerca terminolò-
gica, i en concret la normalització en terminologia, que es pro-
posa fixar les formes lingüístiques més adequades per als nous
termes que sorgeixen en els àmbits especialitzats, amb la vo-
luntat 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, le-
gislació, indústria, ciències aplicades, esports, artesania, gas-
tronomia, 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, pre-
tén trobar alternatives denominatives adequades per als nous
termes; aquesta recerca pot tenir com a horitzó la normalitza-
ció 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 termino-
logia, de la lingüística, de l’assessorament lingüístic, de la tra-
ducció, 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’in-
vestigació, periodistes i divulgadors del coneixement científic,
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i, en general, experts dels àmbits en què la terminologia és es-
pecialment canviant i activa.

Les indicacions metodològiques que es fan en aquest do-
cument (sobre la representació de les entrades, sobre l’argu-
mentació de les propostes, sobre la documentació de formes
equivalents, etc.) són aplicables, per tant, a tota mena de re-
cerques 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 re-
consideració 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 in-
teressades a ampliar la informació teòrica, o a aprofundir en al-
gun 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 ter-
mes 1986-2004.1

Recerca terminològica: el dossier de normalització repre-
senta també una actualització i revisió de la Guia d’elaboració
del dossier de normalització, difosa fins ara pel Centre de Ter-
minologia. Aquest text ha estat sancionat pel Consell Supervi-
sor del TERMCAT, que d’aquesta manera estableix els mínims
procedimentals que han de seguir els dossiers de normalitza-
ció que s’estudien en cadascuna de les seves sessions.

El llibre es divideix en tres parts. En la primera es presenta
el procés de recerca terminològica, amb l’explicació dels pas-
sos 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

10

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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segona part descriu els passos que segueixen els estudis ter-
minològics que culminen amb la normalització de les propos-
tes, 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 ma-
terials 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 com-
plets de dossiers de normalització reals, extractes d’actes del
Consell Supervisor, els índexs dels termes citats com a exem-
ples al llarg del document i la llista de les referències bi-
bliogràfiques esmentades en el text.

El TERMCAT ofereix amb aquest títol una descripció com-
pleta del procés de recerca que aplica sistemàticament als ter-
mes 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 perso-
nes que en facin ús hi trobin una eina útil.

Els fragments en un tipus més petit, entrats respecte del
marge esquerre i amb un filet per dalt i per baix recullen
aspectes concrets que s’apliquen als dossiers de norma-
lització 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’a-
daptar a les seves necessitats específiques.

Els fragments entrats respecte del marge esquerre i de co-
lor gris corresponen a exemples reals extrets d’actes o de
dossiers ja elaborats.

11
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ABREVIATURES I CODIS UTILITZATS

CCaatteeggoorriieess  ggrraammaattiiccaallss

mm substantiu masculí

ff substantiu femení

mm  ii  ff substantiu masculí i femení

mm  ppll substantiu masculí plural

ff  ppll substantiu femení plural

aaddjj adjectiu

vv  ttrr verb transitiu

vv  iinnttrr verb intransitiu

vv  ttrr  ii  iinnttrr verb transitiu i intransitiu

lloocc locució

lloocc  aaddjj locució adjectiva

lloocc  aaddvv locució adverbial

iinntteerrjj interjecció

RReemmiissssiioonnss  ii  rreellaacciioonnss  eennttrree  tteerrmmeess

ssiinn.. sinònim

ssiinn..  ccoommppll.. sinònim complementari

aabbrreevv.. abreviatura

ddeenn..  ccoomm.. denominació comercial

ddeenn..  ddeesseesstt.. denominació desestimada

vveegg.. vegeu

vveegg..  ttaammbbéé terme relacionat

ssbbll símbol

AAllttrreess

AALLTT alternativa denominativa

AATT àrea temàtica

CCGG categoria gramatical

CCSS Consell Supervisor del TERMCAT

DDEENN denominació

DDEEFF definició

eexx.. exemple

FF font

13
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MMPP marca de ponderació

oobbss.. obsolet

RREEMM remissió

SSCCSS Secretaria del Consell Supervisor

TTLL terminòleg/òloga, redactor/a del dossier de normalització

ØØ absència d’una dada en una font

A la pàgina 45 es poden consultar també els codis estan-
darditzats corresponents a les llengües, i a les pàgines 42-43 i
47-49 altres codis utilitzats en les referències bibliogràfiques.

En les remissions d’un punt a un altre d’aquest document,
les xifres romanes fan referència a la part, i les xifres aràbigues
al paràgraf (així, l’expressió I.2.3 remet al paràgraf 2.3 de la pri-
mera part del llibre).

14
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PART I 
EL PROCÉS DE RECERCA
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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 nor-
malització és pertinent solament en uns determinats casos,
que s’especifiquen en les pàgines que segueixen, i sempre te-
nint en compte que, en general, es parteix d’un criteri lexi-
cogràfic, és a dir, s’al·ludeix a formes que, en el moment que es
plantegen, no es documenten a les principals obres lexicogrà-
fiques 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 impor-
tades, 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

17

2. Pel que fa al tractament dels manlleus i dels calcs en terminologia
catalana, vegeu TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Manlleus i calcs lin-
güístics en terminologia. Vic; Barcelona: Eumo: TERMCAT, Centre de Termi-
nologia, 2005. (En Primer Terme. Criteris i Mètodes; 1).
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Hi ha alguna alternativa catalana per a designar el concepte

que en anglès es denomina amb la forma router? És admis-

sible 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 acon-
sellable adaptar o adoptar el manlleu (i com s’ha de fer l’a-
daptació), quan convé proposar una alternativa catalana (i
quina alternativa té més possibilitats d’implantació efec-
tiva), 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.

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’àm-

bit 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, termi-
nològics 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.

18
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c) Casos en què conviuen diverses denominacions per a de-
signar un mateix concepte

La multiplicitat de denominacions per a un mateix concepte

pot tenir causes diverses: que no hi hagi acord entre els espe-

cialistes, o entre diverses escoles de pensament; que el terme

encara sigui relativament recent i hi hagi vacil·lació denomina-

tiva; 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 deno-

minacions marcador i topall per a referir-se al mateix con-

cepte.

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 els intercanvis precisos de
comunicació.

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 con-

cepte va associat al naixement de la denominació que hi fa re-

ferència, 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 con-

siderar que té una denominació prou consolidada (això és,

coneguda, fixada i difosa de manera general entre els espe-

cialistes de l’àmbit), i aquesta situació exigeix un estudi de

normalització terminològica.

Com es denominen els aparcaments de gran capacitat con-

nectats amb mitjans de transport públic a l’exterior de les

ciutats grans, que s’ofereixen des de fa uns anys com a al-

ternativa 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

19
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la informació i la comunicació que es refereix a la intoxica-

ció 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 for-
mes informació i intoxicació.

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

fa correspondre una denominació o un conjunt de deno-

minacions

Malgrat que el treball terminològic és, per definició, ono-

masiològic —és a dir, parteix del concepte— la necessitat de fi-

xar 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.

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’Ín-
dia fins a Malàisia, Indonèsia i les Filipines), les quals con-
formen 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’es-
tudi 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 reci-
clatge, recuperació, reutilització i valorització?

Després de l’estudi corresponent, i amb la col·laboració dels
especialistes, s’assigna unívocament a cada denominació
un concepte, que distingeix cada terme.

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

marca comercial

20
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L’ús de marques registrades presenta certes limitacions le-
gals. Per això és recomanable l’establiment d’una forma genè-
rica 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 em-
prar 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 ter-
mes que comparteixen determinades característiques

En determinats casos, l’estudi que s’elabora no dóna res-
posta 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 Su-
pervisor 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 prè-
viament

També justifica un estudi de normalització terminològica el
fet que es consideri necessària la reconsideració d’un terme
aprovat prèviament. Per a reconsiderar un cas ja normalitzat, i
atès el caràcter estable que convé que tingui el procés de fi-
xació terminològica, cal que hi hagi arguments que en demos-
trin clarament la necessitat.

21

3. TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Manlleus i calcs lingüístics en ter-
minologia. Vic; Barcelona: Eumo: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005.
(En Primer Terme. Criteris i Mètodes; 1).

4. TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. CONSELL SUPERVISOR. Guia d’es-
tabliment 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).
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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 esdevin-
gut 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).

1.2 Procedència dels casos que són objecte d’estudi

La decisió final sobre la necessitat d’iniciar un estudi de nor-
malització 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 prepara-
ció— rep una petició, fa una primera anàlisi del cas per determi-
nar la necessitat o no d’iniciar l’estudi, i s’acorda el calendari
previst per a tot el procés de normalització.
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2. La intervenció dels especialistes

En la recerca terminològica és imprescindible la intervenció
dels especialistes de l’àmbit temàtic a què pertany el terme ob-
jecte d’estudi. Per això, en diversos punts del dossier de nor-
malització es farà esment d’aquesta intervenció. Com que es
tracta d’un aspecte rellevant, convé dedicar-hi una atenció
destacada.

En primer lloc, s’ha de tenir present que, sovint, les pro-
postes 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 con-
solidació, o en quins casos hi ha vacil·lacions formals que po-
den 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 denomi-
nacions que encara no estan recollides en les obres de re-
ferència), els especialistes són les fonts prioritàries d’iniciatives
de normalització. I aquesta implicació s’ha de promoure i hau-
ria d’anar augmentant, tal com ja s’ha fet notar des de diver-
sos estaments terminològics internacionals.6

Si la iniciativa no parteix directament de l’especialista, cal
vetllar per assegurar la participació del màxim nombre de pro-
fessionals del sector en l’estudi.

23

6. Per exemple, a la Declaració de Brussel·les per a una cooperació in-
ternacional en terminologia, signada l’any 2001 per representants de les as-
sociacions 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 essen-
cial 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».
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En els dossiers de normalització elaborats al TERMCAT

s’ha establert com a protocol que, com a mínim, hi han
de participar 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 es-
tudiant d’un àmbit determinat és relativament gran, o es
tracta de termes que presenten una problemàtica espe-
cífica, 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 ter-
minòlegs estudien conjuntament els termes.

L’especialista pot intervenir en diversos moments del pro-
cés de normalització:

a) En la fase d’anàlisi i establiment del concepte, que és el
punt de partida del procés, l’especialista ajuda a elabo-
rar-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 con-
cepte; les relacions amb altres termes de l’àrea; les pos-
sibles vacil·lacions conceptuals; ofereix, si és pertinent,
informació sobre el tractament que rep el terme en di-
verses 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), la seva opinió permet validar l’existència
real i l’adequació de les unitats terminològiques propo-
sades pel terminòleg o identificades a partir del corpus
analitzat. L’expert opina i informa sobre cadascuna d’a-
questes alternatives, sobre la viabilitat que els atorga,
sobre l’ús real que tenen, etc.

d) Durant la fase final de proposta de denominacions (ve-
geu I.4.6), l’especialista fa la seva tria i expressa els ar-
guments que li fan preferir una determinada alternativa
respecte de les altres.

24
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Per a fomentar la participació i la implicació dels espe-
cialistes en els estudis terminològics, hi ha alguns as-
pectes pràctics que es poden tenir en compte:

1. D’entrada, convé explicar amb tot el deteniment pos-
sible 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 agru-
pin un col·lectiu més o menys nombrós d’especialistes,
perquè això garanteix més representativitat de les res-
postes 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 as-
segurar 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 correspo-
nent 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 ini-
cialment 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 implanta-
ció real de les formes aprovades.7
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7. Per a més informació sobre la intervenció dels especialistes en la re-
cerca terminològica, vegeu, per exemple, BOVER i SALVADÓ, J.; JULIÀ i BER-
RUEZO, M. A.; SERRA FIGUERAS, M. «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 docu-

mentals —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’a-

parició d’Internet, el volum d’informació disponible per a la

majoria de recerques terminològiques és enorme, i esdevé in-

dispensable gestionar i seleccionar aquesta informació de la

manera més adequada. Tot seguit es presenta un resum d’al-

guns elements relacionats amb aquest aspecte; el lector inte-

ressat 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
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8. Vegeu, per exemple, SALLAS i CAMPMANY, M. «La recerca d’informa-
ció i documentació en terminologia». Dins: 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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3.1.1 Obres lexicogràfiques

Les primeres fonts que cal consultar són les obres lexi-
cogràfiques, ja siguin diccionaris de la llengua o bé enciclopè-
dies. 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 lexicogrà-
fiques en altres llengües, sobretot les que tenen més pes in-
ternacional i, en el cas català, les romàniques, també ens
forneix dades útils per a la recerca que ajuden a fixar o delimi-
tar una determinada noció, comprovar l’extensió de l’ús d’un
manlleu o neologisme en altres llengües o trobar termes rela-
cionats 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 exem-
ple 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 con-
cepte, i és important fer constar aquest aspecte en la recerca.
Les il·lustracions, els gràfics i els quadres que presenten so-
bretot 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 al-
gunes ofereixen, perquè hi pot haver modificacions rellevants.

3.1.2 Obres terminològiques

Tot i que les obres lexicogràfiques inclouen molta termino-
logia, és imprescindible recórrer també a les obres terminolò-
giques. En aquesta mena d’obres es valora especialment:

• que explicitin els criteris de selecció de la nomenclatura
(arbre de camp, buidatge, grau de fiabilitat de les pro-
postes, etc.)

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

28
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Per a poder ponderar el resultat obtingut després de con-

sultar aquestes obres, cal valorar prèviament quina és la finali-

tat 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 con-

creta determina el tipus i la quantitat de les dades), i a quins

destinataris s’adrecen (tècnics, científics, traductors, profes-

sors, 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 representati-

vitat 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 reco-

llir necessàriament la informació sobre l’ús que reben les for-

mes 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 lingüís-

tiques solen aportar més fiabilitat. El reconeixement que té l’e-

ditorial que publica l’obra també té un pes important: hi ha

editorials especialitzades en un tema determinat i que dispo-

sen 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 tècni-

ques, manuals, obres de teoria, treballs universitaris, tesis doc-

torals, catàlegs de productes, llibrets d’instruccions, articles

de divulgació científica, enregistraments de retransmissions

esportives...). En aquesta mena de fonts la recerca ha de ser es-

pecialment curosa, i se sol fer partint ja d’un cert coneixement
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del concepte que és objecte d’estudi; tanmateix, s’hi obtenen

informacions valuoses sobre l’ús dels termes en contextos re-

als. 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 subs-

tantius, o la possibilitat que un determinat terme sintagmàtic

se simplifiqui de manera sistemàtica, etc. Les obres especialit-

zades també ajuden a delimitar el terme que és objecte d’es-

tudi i a posar-lo en relació amb altres conceptes relacionats (i,

de retruc, poden contribuir a confirmar o desestimar sinoní-

mies, a establir el millor descriptor per a la definició, etc.).

3.1.4 La cerca a la xarxa Internet

Les noves tecnologies i Internet s’han incorporat a la ter-

minologia 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 gai-

rebé de forma íntegra a la xarxa. Internet dóna accés a un vo-

lum 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 par-

lants.

D’altra banda, però, Internet obliga a fer una ponderació de

la informació i a establir un control sobre els documents de con-

sulta i sobre la fiabilitat i la representativitat d’aquests docu-

ments, 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 sim-

ple indicació que una determinada forma s’ha documentat «a

Internet». És imprescindible precisar en quina pàgina s’ha ob-

tingut, en quina data, i, en la mesura que sigui possible, quines

característiques té aquella pàgina (qui n’és l’autor o el respon-

sable, quin objectiu té, quina és la data de l’última actualitza-

ció, etc.).
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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 pro-
pis de cada especialista o de cada font consultada i els elabo-
rats per l’autor del dossier.

La consignació de les fonts de referència, per a fer més fà-
cil 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 al-
fabètic a les obres lexicogràfiques, a les publicacions
pròpies del Centre, a les publicacions periòdiques i
un codi específic per a cada especialista consultat; el
codi numèric identifica la resta d’obres del fons do-
cumental; i les referències electròniques i les docu-
mentades 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 i I.4.3 es presenten els codis corresponents a
les obres lexicogràfiques i terminològiques de con-
sulta obligada, en el moment de redactar aquest do-
cument, 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 in-
formacions.

Les argumentacions del dossier de normalització corres-
ponent al terme crumb començaven així:

«Es demana al Consell Supervisor que estableixi la forma
catalana més adequada per a anomenar el concepte plan-
tejat tenint en compte les observacions següents:
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En l’elaboració de la xocolata amb llet no s’utilitza llet lí-
quida, 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 77332211, per un xo-
colater 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 CCAAZZNN, coneixen el
producte. MMMMAATT i XXCCOOLL expliquen que en les seves em-
preses 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 ca-
ramel.
JJAASSOOLL, en canvi, creu que el crumb és un producte emprat
arreu i assegura que tothom utilitza la forma 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 77332211,
66770099 i 66771111, 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 (ve-
geu el context DDGGWWGG--EE). De fet, CCAAZZNN i XXCCOOLL 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 em-

prats, 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, JA-
SOL corresponen a persones); i les referències electròni-

ques 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).
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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 n’indica el grau de
fiabilitat, d’acord amb les fonts en què s’ha documentat.

Els termes catalans dels projectes que elabora o en què
intervé 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 pro-
jecte terminològic, perquè permet classificar els termes i or-
denar-los segons les prioritats d’estudi, però no se sol mantenir
en la publicació definitiva. En general, per tant, no és una indi-
cació que es consideri imprescindible en els dossiers de nor-
malització.
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9. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. Bar-
celona; Palma de Mallorca; València: Edicions 3 i 4: Edicions 62: Moll: Enci-
clopèdia 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 TER-
MINOLOGIA. 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 norma-
lització tal com s’elabora al TERMCAT, amb l’objectiu que
qualsevol persona interessada tingui un model de re-
cerca 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 podeu descarregar-vos-en una plan-
tilla.

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

35
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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 ob-

jecte d’estudi, en la forma en què s’ha trobat, ja sigui corregint

un text, elaborant un material terminològic o en qualsevol al-

tra 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 aplica-

ble a diversos casos.

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 exem-

plificat abans, els casos objecte d’estudi tenien els orígens

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

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

3. business angel: especialista; vehiculat pel Servei de Con-
sultes del TERMCAT.

4. desquadrar: especialista; vehiculat pel Servei de Con-
sultes 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 Re-
cerca 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 dic-
cionari 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).

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 normalit-
zació, quan s’ha decidit elevar un cas a la consideració del
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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 deter-

minats 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 arri-

bar 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 conflic-

tiva, 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 mor-

fològica.

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 im-

propi 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 afa-

vorir la implantació; en el cas de peticions externes (dels mit-
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jans de comunicació, per exemple), en què cal donar una res-

posta en un temps relativament breu; o bé en els casos proce-

dents de projectes sectorials (diccionaris, terminologies,

materials de divulgació...) que tenen una data límit de tanca-

ment.

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 Ter-
minologia 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 con-

tacte amb la persona que ha elaborat la proposta de normalit-

zació (nom, organisme, adreça electrònica, telèfon). Igualment,

es pot consignar en aquest apartat qualsevol altra dada de ti-

pus 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.

4.2 La presentació del cas terminològic

4.2.1 L’àrea temàtica

Un dels principis de la terminologia estableix que els termes

són l’expressió lingüística d’un determinat concepte, sempre

en el marc d’un àmbit d’especialitat concret. La recerca termi-

nològica, 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 ob-

jecte d’estudi. Cal tenir present, a més, que una mateixa deno-

minació (forma lingüística) utilitzada en àmbits d’especialitat
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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 tèc-

nics 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 especialit-

zat i el que és un mot d’ús general, no són sempre nítides.

Hi ha termes com ara ordinador, pantalla, ratolí, etc. que ac-

tualment 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 que els és pròpia 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 se-

miòtica, la filosofia, etc. Per aquests motius, la consignació

d’una determinada àrea temàtica a un terme de vegades no re-

sulta fàcil, i no és estrany que en el curs de l’estudi s’acabi arri-

bant a la conclusió que és més adequat fer un canvi en l’àrea

temàtica assignada inicialment.

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

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 dos-

sier de normalització. Llavors es consigna aquesta forma lin-
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güística, la categoria gramatical, i al costat es fa constar la re-
ferència de la font on s’ha documentat. En altres casos, contrà-
riament, el nombre de denominacions documentades és
considerable: cadascuna, doncs, s’anota amb la seva referèn-
cia documental. Quan sigui el cas, s’indiquen també les rela-
cions semàntiques de sinonímia que s’hagin pogut documentar
(vegeu també I.4.7).

En principi, aquestes denominacions s’han de documentar en
contextos catalans. No diem que s’hagin de documentar «en ca-
talà» perquè sovint les formes objecte d’estudi són formes man-
llevades 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 ca-
talà.11

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, el manlleu phishing, i l’al-
ternativa robatori d’identitat.

Després de la recerca, la forma aprovada (pesca) 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 ge-
nèrica 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 de-
nominacions (permalink, enllaç fix, enllaç permanent i per-
maenllaç).

Després de la recerca, la forma aprovada coincideix amb
una d’aquestes formes (enllaç permanent).
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Naturalment, quan parlem de fonts documentals fem re-
ferència 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 re-
comanada 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 innecessària-
ment 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: Publica-
cions 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. Bar-
celona: Enciclopèdia Catalana, 1998. (Dic-
cionaris 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. Barcelo-
na: Enciclopèdia Catalana, 1986-2006. 28 v.

[GEC-E] Hiperenciclopèdia [En línia]. Barcelona: En-
ciclopèdia Catalana, [2006].
<http://www.grec. net>

[GLC] Gran Larousse català. Barcelona: Edicions
62, 1990-1997. 11 v.

[GD62] LÓPEZ DEL CASTILLO, L. [ed.]. Gran diccio-
nari 62 de la llengua catalana. Barcelona:
Edicions 62, 2000.
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[DCVB] ALCOVER, A. M.; MOLL, F. de B. Diccionari
català-valencià-balear. Palma de Mallorca,
1985. 10 v.

[DCVB-E] ALCOVER, A. M.; MOLL, F. de B. Diccionari
català-valencià-balear [En línia]. Barcelo-
na; Palma de Mallorca: Institut d’Estudis
Catalans: Moll, [2006].
<http://dcvb.iecat.net/>

[DECC] COROMINES I VIGNEAUX, J. Diccionari eti-
mològic i complementari de la llengua ca-
talana. Barcelona: Curial: La Caixa, 1983-
2001. 10 v.

[CORPUS] INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Corpus tex-
tual informatitzat de la llengua catalana
[En línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Ca-
talans, [2006]
<http://pdl.iecat.net>

[DVAL] Diccionari valencià. 2a ed. Alzira; València:
Bromera: Generalitat Valenciana. Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència: Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana,
1996.

Fonts terminològiques generals:

[NEOL] TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neo-
loteca [En línia]. Barcelona: TERMCAT, Cen-
tre de Terminologia, cop. 1999-2006.
<http://www.termcat.cat/neoloteca>

[CT] TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Cer-
caterm [En línia]. Barcelona: TERMCAT,
Centre de Terminologia, cop. 2000-2006.
<http://www.termcat.cat/>

[CMOTS] UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA;
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.
Cercamots [En línia]. [Barcelona:] Univer-
sitat 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, [2006].
<http://www.ub.edu/slc/ubterm/td_Arren
cada.html>
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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 di-
vulgació, 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 per-

met identificar quins recursos denominatius s’han utilitzat en al-

tres 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 se-

gur 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 infor-

mació, perquè la persona que consulta un material terminolò-

gic 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 ob-

jecte 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 sociolin-

güística. 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 pos-

sible, identificar els equivalents en llengües com l’italià, el por-

tuguès 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.

44

Recerca terminològica def  2/10/06  09:29  Página 44



Cada forma es consigna al costat del codi establert per
l’ISO (International Standards Organization, Organitza-
ció Internacional d’Estandardització) que identifica ca-
dascuna 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
gd escocès zh xinès

Les llengües d’equivalència se solen ordenar per proxi-
mitat dels sistemes lingüístics. 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 po-
den 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 equi-
valència en una determinada llengua, s’ordenen alfabè-
ticament.

Com la resta d’informacions del dossier, al costat de cada

equivalència es fa constar la font on s’ha documentat (vegeu
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I.3.2). Convé tenir en compte que, durant l’estudi d’un terme,

es procura obtenir la màxima informació, encara que de vega-

des provingui de fonts que no ofereixin la màxima 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 do-

cumentades, 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 gè-

nere no sigui evident), al costat de la forma es fa constar la ca-

tegoria 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  (ROB)

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)
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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
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. Aques-
ta llista té un caràcter només orientatiu; en general, és
recomanable consultar més d’un diccionari de cada llen-
gua, i sovint és important recórrer a diccionaris amb in-
formació 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>
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[GEL] Gran enciclopedia Larousse. 2a ed. Barce-
lona: Planeta, 1988-1990. 24 v.

[SECO] SECO, M.; ANDRÉS, O.; RAMOS, G. Dicciona-
rio del español actual. Madrid: Santillana,
cop. 1999. 2 v. (Aguilar Lexicografía)

[CLAVE6] Clave: diccionario de uso del español ac-
tual. 6a ed. Madrid: SM, 2003.

[ESP] Enciclopedia universal ilustrada Espasa-
Calpe. Barcelona: Espasa-Calpe, cop. 1926.
70 v.

[MOL2] MOLINER, M. Diccionario de uso del espa-
ñol. 2a ed. Madrid: Gredos, 1998. 2 v.

[ALV] ALVAR EZQUERRA, M. Nuevo diccionario de
voces de uso actual. Madrid: Arco/Libros,
cop. 2003.

Fonts lexicogràfiques en francès:

[ROB12] ROBERT, P.; REY-DEBOVE, J.; REY, A. Le Nou-
veau Petit Robert: dictionnaire alphabéti-
que et analogique de la langue française.
Nouvelle éd. Paris: Dictionnaires Le Robert,
cop. 2002.

Fonts lexicogràfiques en italià:

[ZING2005] ZINGARELLI, N. Lo Zingarelli 2005: vocabo-
lario della lingua italiana. Bologna: Zani-
chelli, 2005.

[DEV] DEVOTO, G.; OLI, G. C. Dizionario della lin-
gua 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, C.; STEVENSON, A. [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. up-
dated. Glasgow: Harper Collins, 2000.

[WEB3] GOVE, P. B. [ed.]. Webster’s third new in-
ternational dictionary of the English lan-
guage unabridged. Springfield (Mass.):
Merriam-Webster, 1993.
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[BRIT15] The New Encyclopaedia Britannica. 15th

ed. Chicago [etc.]: Encyclopaedia Britan-

nica, 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 pre-
mium. [Fitxer informàtic]. Mannheim: Bi-

bliographisches Institut: F.A. Brockhaus

AG, 2004. 6 CD-ROM.

Fonts terminològiques generals:

[NEOL] TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Neo-
loteca [En línia]. Barcelona: TERMCAT, Cen-

tre de Terminologia, cop. 1999-2006.

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

[CT] TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Cer-
caterm [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. Of-

fice québécois de la langue française,

2006.

<http://www.granddictionnaire.com/>

[TERMIUM] Termium [En línia]. [Ottawa]: Canada. Pu-

blic 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 françai-

se, [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 ti-

pus de material (normes tècniques, tesaurus, glossaris,

projectes, tesis doctorals, manuals per a l’ensenyament,

materials de divulgació, manuals d’instruccions, etc.).
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4.4 Les propostes de definició i de nota

El procés de recerca en terminologia és onomasiològic, és
a dir, parteix del concepte per seleccionar l’alternativa deno-
minativa 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 terminolò-
gica 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 ma-
teixa àrea o subàrea d’especialitat. En canvi, es consi-
dera no pertinent en un treball terminològic aquella
informació merament explicativa o descriptiva de la re-
alitat designada pel terme. Aquesta informació descrip-
tiva 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 de-
finició terminològica. En una obra terminològica les re-
missions no han d’aparèixer en el text de la definició,
sinó que s’han d’indicar a part, perquè són denomina-
cions 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 des-
criptor.
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El descriptor indica l’apartat temàtic de l’arbre de camp
en què es classifica el terme. Això implica que les defini-
cions d’una sèrie de termes d’un mateix subapartat
temàtic han de tenir un descriptor comú.
Les definicions no han d’aportar informacions meta-
lingüístiques 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 terme definit. Aquest prin-
cipi respon a la necessitat que una definició pugui
substituir el terme definit en un context determinat,
ja que tant la definició com el terme són verbalitza-
cions 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 des-
criptor i el terme definit es pot transgredir en les de-
finicions de certs adjectius i de locucions.

a) Definició d’adjectius
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 mera-
ment relacionals, «Relatiu o pertanyent a...».

b) Definició de locucions
Si és possible, convé també que la definició consis-
teixi en un segment de frase amb el qual es pugui
substituir la locució en un context determinat. Altra-
ment, s’utilitzen les expressions «Manera de...» o «Dit
de...» per a introduir les definicions.

3.2 Definició de sintagmes travats

Sempre que sigui possible, la definició dels sintag-
mes 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.
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c) Cal tendir a mantenir l’ordre sintàctic lògic.
d) Convé elaborar la definició en una sola frase; d’a-
questa 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 de-

finició terminològica. De vegades, la definició es pot obtenir di-

rectament 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 apar-

tat de «definicions complementàries») altres definicions docu-

mentades en fonts fiables i en diferents llengües, cadascuna

encapçalada pel codi de llengua corresponent. D’aquesta ma-

nera s’intenta assegurar tant com sigui possible que la recerca

hagi tingut en compte tots els elements conceptuals impor-

tants.

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 gui-
dage 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 com-
plete autonomy and is guided by an electromagnetic sys-
tem (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 especialis-

tes consultats consideraven més precisa.
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En certs casos pot ser convenient incloure algunes informa-

cions 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 de-
finicions. 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 pro-

postes que es facin siguin realment aplicables.

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 si-

guin 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 dels dos tipus (en què el

terme aparegui en singular i en plural, que ajudin a determi-

nar-ne l’abast conceptual, tant en català com en altres llen-

gües, etc.).

En el dossier del terme pacient naïf, alguns dels contextos

recollits van ser els següents, en què s’observa l’ús en plu-

ral 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.»
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«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.3.2) 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 pro-

posta 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 de-

nominacions documentades, les equivalències en altres llen-

gües, la proposta de definició i la proposta denominativa que

es considera més adequada, perquè això permet que els mem-

bres del Consell Supervisor es puguin fer el càrrec de quina és

la proposta que el terminòleg encarregat del dossier consi-

dera 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’ob-

jectivitat. Per això, la persona que elabora un dossier de nor-

malització 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 cadas-

cuna de les propostes i decidir-se per la més adequada tenint
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en compte tot el conjunt de criteris que veurem a l’apartat

I.4.8. També és important conèixer aspectes generals dels pro-

cessos de normalització terminològica que determinen espe-

cialment quin tipus de proposta pot ser més adequat. Per

exemple, convé ser conscient que en normalització terminolò-

gica 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 dos-

sier 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 pro-

posta que conté no necessàriament ha de coincidir amb la de-

cisió que finalment adopti l’organisme amb potestat per a

decidir (en aquest cas, el Consell Supervisor del TERMCAT).

Cada proposta de denominació es presenta acompa-
nyada de la indicació de la seva categoria gramatical,
amb l’abreviatura corresponent (vegeu p. 13). En el cas
que es proposin dues formes com a sinònimes, conven-
cionalment se situa en primer lloc la forma que ocupa el
primer lloc en l’ordre alfabètic, i l’altra forma a conti-
nuació, 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 complementària a continuació, precedida del codi
de sinònim complementari (sin. compl.). Quan és perti-
nent, 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 imprescindi-
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ble 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 po-
lissó (en anglès, free rider), arran de la petició d’un espe-

cialista, 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, excloï-
bilitat 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 re-

lacionats convé consignar exactament les mateixes informa-

cions que per al terme que inicialment ha motivat el dossier de

normalització (àrea temàtica, denominacions documentades,

equivalències en altres llengües, definicions, proposta de de-

nominació, 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.1.1).

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 pren-

dre la decisió més adequada, és a dir, quina és l’alternativa de-

nominativa 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
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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 ma-
nera entenedora), objectivitat (per a poder fugir d’apriorismes
que desvirtuïn la recerca feta), i capacitat de decisió i pragma-
tisme (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 terminolò-
gica, és a dir, la fixació d’una proposta realment aplicable). Tot
això, al marge de coneixements aprofundits del sistema lin-
güístic i dels recursos més habituals per a la formació de nous
termes, i dels principis metodològics que caracteritzen el treball
terminològic.

La recerca en terminologia esdevé una feina molt absor-
bent, i resulta imprescindible disposar d’elements metodolò-
gics 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’u-
tilitzin en els dossiers de normalització, i remetem un cop més
el lector interessat a ampliar aquesta informació amb la con-
sulta 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 introduc-
ció es poden destacar els aspectes més significatius o contro-
vertits del cas que es tracta, com ara la complexitat lingüística
que implica, la contextualització històrica del terme, si hi ha di-
versitat d’ús o d’opinió entre els especialistes, etc.

El bloc d’argumentacions del dossier de normalització dedi-
cat al terme família homoparental, amb els termes relacio-
nats homoparental, homoparentalitat, família heteroparental,
heteroparental i heteroparentalitat, s’iniciava amb aquesta
introducció:
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«Els departaments de Justícia i de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya han elaborat recentment un avant-
projecte 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, homopa-
rental 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 concep-
tes.»

Després d’aquesta introducció, es van presentant les diver-

ses alternatives, i de cadascuna d’aquestes alternatives se’n re-

sumeixen 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 propos-
tes es poden tractar conjuntament tots els termes rela-
cionats.

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 gra-

matical; es descriuen els formants, si és el cas; es dóna la in-

formació etimològica, i qualsevol altra informació morfològica

o morfosintàctica pertinent.

En el mateix dossier de normalització exemplificat abans,

quan es valorava l’alternativa homoparental, s’introduïa

amb aquesta informació:

«L’adjectiu homoparental (compost del prefix homo- + l’ad-
jectiu d’origen anglès parental) no es documenta en cap
obra lexicogràfica de referència. L’adjectiu parental, man-
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lleu 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 perta-
nyent 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 estricta-
ment a ‘igual’ o ‘el mateix’ (DIEC, GDLC, GD62). Tal com re-
cull 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 sig-
nificat de ‘automòbil’ i forma part de formes com ara auto-
rentat, 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 alterna-
tiva 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 característi-
ques fonològiques i gràfiques pròpies del sistema lingüístic ca-
talà.

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

16. Les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans informen
que s’ha rebut la petició d’incorporar aquesta forma a la segona edició del
diccionari normatiu.
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és p’i p’a, i la transcripció en Pinyin, pipa —estrictament,
pípá—), s’adequa perfectament al sistema ortogràfic i fo-
nològic català.»

També s’ha de valorar la pronunciabilitat de la proposta
denominativa. És un fet que la facilitat de pronúncia condiciona
l’extensió i l’acceptació d’una determinada forma neològica.

En el dossier de normalització del terme tractament antiretro-

viral de gran activitat, s’observava que, contra el que és habi-

tual 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 reconei-

xien que hi influïa decisivament la facilitat de pronúncia.

b) Aspectes morfològics

Pel que fa a aspectes morfològics, es té en compte l’ade-
quació 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 com-
binen 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 al-
ternatives 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, bi-
blioteca, 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 re-
lacionats 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 pre-
senta l’inconvenient que adjunta un formant llatí a un for-
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mant grec. Al document Formació de termes amb elements
cultes17, aprovat pel Consell Supervisor, es recomana de
«donar preferència a formacions homogèniament cultes so-
bre 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 denomina-
cions 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 for-
macions estrictament cultes es doni preferència a les «com-
postes 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, se-
guint novament el document Formació de termes amb ele-
ments 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 se-
gons formants començats en consonant, la vocal d’enllaç
que presenta el primer element és o (heterosexual, esceno-
grafia, psicofàrmac, etc.)». Atès que en aquest cas el segon
formant és un sufix grec i no un sufix llatí, la forma preferi-
ble 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 su-
fix també grec -teca (‘dipòsit’). Es tracta, de fet, d’una
forma transparent, ja que el prefix eno- és molt productiu
en la formació de termes relacionats amb el vi i molt cone-
gut. 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 cerca-
dor Google hi ha 5.840 documents amb vinoteca enfront de
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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, eno-
turisme, etc.). Tots els especialistes consultats confirmen
aquesta observació.»

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 as-

sociada una càrrega significativa determinada).

c) Aspectes sintàctics

Els termes han de ser respectuosos amb les estructures

sintàctiques del sistema lingüístic en què s’han d’inserir. Per

això un argument que cal valorar sistemàticament és l’ade-

quació de possibles manlleus sintàctics, que en el cas de la ter-

minologia 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 sintagmàti-

ques 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
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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 consig-

nació de les categories gramaticals, especialment pel que fa a

les formes verbals. Les indicacions de verb transitiu, verb in-
transitiu i verb pronominal comporten unes conseqüències fun-

cionals 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 possi-

ble, deduïbles.

En el dossier de normalització del terme fangoteràpia, s’as-

senyalava, 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 un altre aspecte semàntic

potser encara més rellevant: la precisió semàntica. Les desig-

nacions dels conceptes intenten acostar-se a una ideal precisió

semàntica que facilita a l’usuari de la terminologia la identifi-

cació 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’ade-
qua 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 sis-

tema 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·li-
cituds 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 comuni-

cació, en terminologia es tendeix a buscar la univocitat entre

concepte i denominació, és a dir, que a cada concepte hi cor-

respongui una sola denominació i que cada denominació s’ads-

crigui a un únic concepte, i aquest és un altre argument que pot

fer preferible una alternativa o una altra. La cerca d’aquesta

ideal univocitat pot fer recomanable, en certs casos, l’adaptació

o l’adopció d’un manlleu (de fet, el manlleu és gairebé l’únic re-

curs 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 al-

tres nocions.

En el dossier de normalització elaborat per a trobar una de-

nominació catalana per a l’espècie ictiològica designada amb
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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, atesa 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’espècie botànica
Quercus coccifera, un arbust de la família de les fagàcies.
Tot i que es tracta d’espècies de regnes diferents, els espe-
cialistes consultats consideren preferible evitar l’homoní-
mia.»

La cerca d’aquesta relació unívoca explica per què en ter-

minologia hi ha una tendència més marcada que no pas en la

llengua general a evitar les relacions de sinonímia, o a jerar-

quitzar entre les formes sinònimes. Aquesta tendència és es-

pecialment destacable en els processos de normalització.

b) Adequació a l’àmbit temàtic en què s’insereix el terme

L’adscripció de cada terme a un àmbit d’especialitat con-

cret comporta diverses conseqüències, perquè cada àmbit sol

tenir unes característiques pròpies pel que fa a la mena de ter-

mes que hi són més habituals. Això s’ha de tenir en compte per

a poder prioritzar determinades alternatives. També és impor-

tant fixar-se en el tipus de formació neològica que és més ha-

bitual 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 re-

lacionats, etc.

En el dossier de normalització elaborat per a trobar una denomi-

nació catalana per a l’espècie vegetal Lilium bulbiferum subsp.

croceum, es podien trobar argumentacions com les següents:

«El nom científic Lilium bulbiferum subsp. croceum deno-
mina una espècie que no és autòctona de Catalunya, sinó
que es troba sobretot a l’Europa occidental, especialment a
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la serralada dels Alps. A Catalunya, però, hi ha diverses
espècies del gènere Lilium, les quals tradicionalment han re-
but la denominació comuna de lliri. Cal tenir en compte,
però, que lliri s’utilitza també per a designar algunes espè-
cies de gèneres diferents al gènere Lilium. Els especialistes
consultats [...] creuen que en aquest cas l’opció més ade-
quada és adoptar el nom comú lliri i adjuntar-hi un especi-
ficador 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 (Hemero-
callis 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 te-
nir en compte que als Països Catalans ja hi ha dues espècies
que reben la denominació lliri groc i, per tant, aquesta op-
ció no resulta adequada.
D’altra banda, aquesta planta té un color més aviat ataron-
jat, 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’uti-
litza 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 hipo-
tèticament es podria confondre amb un híbrid de totes dues
plantes; d’altra banda, tampoc no és una forma semàntica-
ment 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 en-
tre 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 importàn-

cia que les denominacions proposades s’adeqüin a les possi-

bles normes de caràcter general o internacional que tenen

aplicació en certs àmbits especialitzats. El coneixement i el

66

Recerca terminològica def  2/10/06  09:29  Página 66



respecte d’aquestes normes és indispensable per a aconse-

guir una implantació efectiva de l’alternativa plantejada.

La Unió Internacional de Bioquímica i Biologia Molecular reco-

mana l’ús de la forma RNA-directed DNA polymerase per da-

vant 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 in-

versa, que va quedar com a sinònim complementari per a de-

nominar 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 determi-

nada àrea d’especialitat ja són habituals termes que presentin

una estructura formal concreta, perquè això pot afavorir la in-

clusió de formes anàlogues.

En el dossier de normalització del terme luddita (que de-

signa els membres d’unes bandes d’obrers anglesos que, al

principi del segle XIX, es van organitzar per impedir, mit-

jançant la violència, la introducció de màquines en la indús-

tria), 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.

També poden servir d’exemple alguns dels arguments con-

siderats en el terme criosublimació, en l’àmbit de la biolo-

gia cel·lular:

«Forma composta pels formants crio- (forma prefixada del
mot grec krýos ‘fred’) [GDLC] i per sublimació ‘pas de l’es-
tat sòlid a l’estat gasós (o inversament) sense passar per
l’estat líquid’ [DMED2]. El prefix crio- té tradició dins de l’à-
rea 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 relacio-
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nat criofractura, documentat a DMED2 i amb difusió entre
els especialistes.»

d) Analogia formal amb els equivalents de les llengües de co-
municació internacional

Aquest és un aspecte 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 cri-

teri no es comparteix en els processos de fixació de la llengua

general.

Si altres llengües assagen propostes de denominació prò-

pies, es pot considerar que la forma ha perdut aquest compo-

nent d’internacionalitat, i per tant la introducció d’una proposta

catalana pot resultar viable. En aquest punt també és impor-

tant 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 fran-

cesa i la castellana mostren una certa tendència a cercar al-

ternatives 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’an-

glès.

e) Acostament formal a l’ètim i tendència a les formes d’ori-
gen 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’orga-
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nismes com l’ISO (International Standards Organization, Or-
ganització Internacional d’Estandardització), 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 eti-
mològica. En molts casos la recerca de denominacions catala-
nes parteix de la identificació de l’etimologia del terme objecte
d’estudi, i a partir d’aquesta informació es poden fer les pro-
postes paral·leles catalanes. Per tant, la informació etimolò-
gica no pot faltar en cap dossier de normalització.

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 κυ i κι 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 cineto-
soma i en anglès kinetosome. Així doncs, per a la forma ci-
nasa (gr. κινητικπζ, ‘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 documenta-
ció 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
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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 gene-
rals recullen com a preferent en algunes accepcions. Els
especialistes consultats constaten la preponderància d’a-
questa forma i recomanen acceptar-la com a opció secun-
dària.»

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 moti-

vació primera per a l’elaboració d’un dossier de normalització

i, en tots els casos, cal valorar objectivament si realment cal fi-

xar una determinada proposta per a un concepte. Un dels fac-

tors 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 ex-

perts. Altrament, i tot i que aquest risc sempre existeix —es-

pecialment 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 justi-

fiquen una sanció formal.

Per exemple, i d’acord amb la majoria dels especialistes

consultats, després d’elaborar-ne tot el dossier de norma-

lització corresponent, de moment no s’ha considerat ne-

cessari 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, ini-

cialment, al Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí i es-

tesa posteriorment com a denominació d’altres cellers
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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 popular-

ment en català per a referir-se a construccions grans i em-

blemàtiques (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 con-

cepte genèric de celler, sinó únicament una voluntat de re-

ferir-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 indivi-

dual. La normalització terminològica reacciona amb una certa

prudència davant de la proposta d’oficialitzar creacions indi-

viduals per assegurar la màxima adequació i estabilitat dels

termes definitivament aprovats. Les propostes personals, es-

pecialment vinculades a àrees de pensament o de debat, han

de trobar vies de difusió específiques, com ara les tesis uni-

versitàries, les publicacions científiques capdavanteres o, fins

i tot, els mitjans de comunicació, i a partir d’una certa genera-

lització 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’es-

tabliment 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 argu-

mentacions que permetin prioritzar una determinada alter-

nativa 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 espe-

cialistes.)

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

El principi de respecte a les formes proposades pels espe-
cialistes s’ha de contrastar amb tota la resta d’aspectes valo-
rats en el dossier.

c) Formació i actituds lingüístiques dels usuaris

En l’argumentació de les propostes cal analitzar les carac-
terístiques del col·lectiu d’usuaris d’aquell terme. La sensibili-
tat 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 evi-
dent 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 res-
pecte a aquesta mena de tendències pot contribuir a elaborar
propostes realment aplicables.

Per exemple, en el dossier de normalització del terme quar-
terback, del futbol americà, es podia llegir aquesta argu-
mentació:

«Tot i que, segons tots els especialistes assistents a la ses-
sió de normalització, la forma rerequart és formalment i
semànticament molt escaient per a denominar aquest ju-
gador, comenten que quarterback és una denominació ab-
solutament 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 pràctica-
ment impossible evitar l’ús del manlleu. Veuen bé, igual-
ment, de mantenir la proposta catalana rerequart com a
sinònim del terme anglès i d’intentar donar-hi difusió. Des-
carten 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
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tendeix a fixar termes que tinguin la màxima extensió d’ús en

el domini lingüístic. Però com que això no sempre és possible,

un criteri establert pel Consell Supervisor assenyala que se so-

breentén que la distribució de l’ús dels geosinònims que pu-

guin 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 ca-
talà-valencià-balear, el Diccionari valencià, el Diccionari eti-
mològic 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 al-

gun dels dialectes, etc.

Un cas una mica diferent es dóna quan la variació geogrà-

fica afecta els manlleus en la mateixa llengua de la qual pro-

cedeixen. 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 man-

lleu en la llengua que l’ha vehiculat, en el cas del català gene-

ralment el castellà, el francès o l’anglès. Sovint, la influència de

la llengua vehicular es reflecteix en la forma que acaba adop-

tant el terme. En altres casos, però, si hi ha prou consens en-

tre 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 al-

tra llengua.
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Aquest aspecte es pot observar en el dossier de normalit-
zació del terme de geografia sebkha, on es podia llegir
aquesta argumentació:

«Pel que fa a la forma sebkha, els especialistes consultats in-
formen que es tracta d’una forma dialectal de l’àrab, pro-
bablement 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 habitual-
ment 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 ob-
jectius, 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 in-
formals de la llengua.

Així, tot i que entre professionals de l’electrònica sigui ha-
bitual la reducció de transformador en trafo en contextos
argòtics o informals, aquesta forma no es considera ob-
jecte 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.

f ) Eufonia i brevetat

Un aspecte que sembla menor, però que també cal conside-
rar, fa referència a la necessària eufonia dels termes que es pro-
posin. 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 bre-
vetat, com hem vist a I.4.8.1, perquè és una tendència acusada
la preferència per formes sintètiques. I també hi té relació la pro-
nunciabilitat de les formacions proposades.
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L’eufonia en diverses llengües —especialment en anglès—
fou un dels arguments que l’Associació Mundial per al Pro-
grés 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 prefe-
reix la forma tripanosomosi a tripanosomiosi.

4.9 Altres informacions i materials complementaris

Sovint els dossiers de normalització es presenten acom-
panyats de materials complementaris que permeten fer-se una
idea més clara del concepte tractat o de la raó que ha justifi-
cat l’estudi.

Els dossiers de normalització se solen presentar amb anne-
xos 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·lustra-
ció 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.
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En altres casos es presenten en annex textos complemen-
taris 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 an-
teriorment, l’annex correspon a l’extracte de l’acta del Con-
sell Supervisor corresponent.

4.10 Descodificació de fonts

L’apartat final del dossier de normalització recull totes les
referències codificades utilitzades en la redacció, ordenades al-
fanumèricament, i les descodifica de manera que qualsevol
lector del text pugui identificar les fonts utilitzades (vegeu
I.3.2). 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

Recerca terminològica def  2/10/06  09:29  Página 77



Recerca terminològica def  2/10/06  09:29  Página 78



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 norma-

lització.

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’es-

tandardització 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·le-

giat en què participen membres de l’Institut d’Estudis Catalans

(com a responsable de la codificació general de la llengua),

membres del TERMCAT i especialistes dels diversos àmbits del

coneixement.

Els professionals interessats a preparar propostes de nor-

malització terminològica, disposen al web del TERMCAT

(www.termcat.cat) d’una plantilla de dossier que podran em-

plenar, 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
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ara s’han presentat i exemplificat (vegeu I.4). En cada sessió

s’analitzen entre deu i quinze termes, si es tracta de casos pun-

tuals; 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 fi-

nal 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 es-

tudiar-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 re-

lacions de sinonímia entre els termes, sobre l’ús dels termes i

sobre la viabilitat que atorguen a les noves propostes presen-

tades. Les formes acordades en les sessions de normalització

les ratifica, si les considera adequades, el Consell Supervisor.

Un cop determinat el grup d’especialistes que és pertinent

que participi en una d’aquestes sessions, se’ls tramet una ver-

sió simplificada del dossier de normalització, amb preguntes

concretes que centren l’interès en els punts clau per a com-

pletar la recerca.

S’hi formulen preguntes del tipus: «coneixeu alguna alter-

nativa catalana per a aquest manlleu?»; «quina de les al-

ternatives que us plantegem us sembla més adequada?»;
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«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 sinò-
nimes, sobre equivalents castellans que no s’havien pogut
documentar en les obres consultades, sobre l’ús de deter-
minades abreviacions, etc.
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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 Terminolo-
gia. Els criteris aplicats per a l’aprovació del terme es fan
constar a l’apartat d’observacions de la fitxa. En el mo-
ment que la informació és definitiva, la Secretaria del
Consell Supervisor trasllada la fitxa a la base de dades
de consulta pública, després d’afegir-hi la marca de pon-
deració corresponent (vegeu I.3.3). Els casos que s’es-
tudien, 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 pondera-
ció 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 plan-

tegen casos amb paral·lelismes evidents amb formes anteriors,

etc. Tant les actes com els dossiers es trameten sistemàtica-
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ment a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans per-
què, si ho considera oportú, pugui tenir en compte aquesta in-
formació per a les successives ampliacions del diccionari
normatiu.

A III.2 i III.3 es poden consultar diversos extractes de dos-
siers de normalització i d’actes.
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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 re-
lacions 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 es-
pecialistes que han col·laborat en l’estudi d’un terme, o a la
persona que ha adreçat una determinada proposta de norma-
lització. En aquests casos es prepara un extracte de l’acta del
Consell Supervisor, que s’envia a l’especialista 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 especia-
listes 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
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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 és 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–urĝul
‘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’o-
rigen turc bulgur (es documenta en algunes obres lexi-
cogràfiques 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’es-
pecialistes 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 enfo-
cament conceptual i multilingüe, de manera que cadascuna de
les fitxes correspon a un terme, és a dir, a un concepte amb to-
tes les seves possibles denominacions.

Quan un terme és sancionat definitivament pel Consell Su-
pervisor, 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 con-
sulta 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.
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3.3 El Servei de Consultes del TERMCAT

El Servei de Consultes del TERMCAT és una de les vies di-
rectes de difusió de les propostes normalitzades. Com hem
vist a I.1.2, les consultes dels usuaris són una de les portes d’en-
trada 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 resol-
dre el dubte consultant directament la fitxa terminològica cor-
responent per mitjà del Cercaterm; quan el cas encara no està
resolt, el Servei de Consultes adreça la petició de normalitza-
ció al Consell Supervisor i, un cop s’aprova una determinada
proposta, es posa en contacte amb el consultant per comuni-
car-la-hi.

Recerca terminològica def  2/10/06  09:30  Página 88



8989

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’Ad-
ministració catalana, quadrimestralment es publica al Diari Ofi-
cial 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 aprova-
des en aquell període.
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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 sec-
torials 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 san-
cionats 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, que s’havia normalitzat feia ben poc.

Recerca terminològica def  2/10/06  09:30  Página 90



9191

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·le-
gial, 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 pà-
gina 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’epí-
graf «La finestra neològica» (www.termcat.cat).
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4. Garanties de qualitat

El procés de recerca en normalització terminològica se sot-
met 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 concreta amb més detall els passos que segueix
el dossier de normalització.
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Informació dels especialistes

documentals consultades
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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 ba-
sar 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 de-
mana aproximadament de 12 a 15 hores de dedicació
d’un terminòleg, al marge del temps que hi poden dedi-
car 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 dos-
siers 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.

98
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d) Nombre d’especialistes consultats

En els estudis de normalització terminològica resulta im-
prescindible la implicació d’especialistes de l’àmbit a què s’ads-
criu 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 re-
cerca en terminologia és el temps transcorregut entre el mo-
ment que es detecta una necessitat de normalització i el
moment que s’ofereix una proposta formalment validada.

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 mí-
nim que transcorre entre el moment que s’inicia la re-
cerca d’un cas terminològic i el moment que el Consell
Supervisor dóna per tancada la resolució sobre el cas.

999999
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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, orde-

nada, sintètica

• que s’hagin aplicat correctament les convencions de re-

presentació terminogràfica de les dades (ordre de les in-

formacions, 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 qual-

sevol 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’à-

rea d’especialitat

• que els especialistes consultats siguin variats i represen-

tatius (que siguin realment experts en la matèria, que

siguin professionals en actiu, que tinguin capacitat d’in-

fluència sobre altres professionals, que mostrin interès

per la llengua i per la precisió terminològica...)

• que en l’argumentació de les propostes es mostrin conei-

xements del sistema lingüístic i dels recursos propis d’a-

quest sistema per a la creació de nous termes

• que s’hagin tingut en compte els principis de la termino-

logia, especialment els referits a la normalització termi-

nològica

• que les propostes siguin aplicables al context sociolin-

güístic català i a l’àmbit d’especialitat corresponent

• que s’hagin tingut en compte els principis metodològics

de la recerca en terminologia
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L’Àrea de Normalització del TERMCAT és l’encarregada
de garantir la qualitat dels estudis elaborats, i de reela-
borar els que no siguin prou adequats. Per a 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 sis-
temes de valoració que afecten no tant la recerca en si, sinó els
objectius globals de les actuacions de normalització termi-
nològica. 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 lin-
güístiques més adequades per als nous termes que sorgeixen
en els àmbits especialitzats, amb l’objectiu que aquestes for-
mes s’incorporin harmònicament dins del sistema lingüístic i
permetin el desenvolupament de la ciència, la tècnica, la cul-
tura, els intercanvis 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 expec-
tatives.

4.2.1 La relació amb la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans

Un primer mecanisme per a assegurar que les propostes fe-
tes s’adeqüin als principis generals de desenvolupament del
corpus és la relació establerta amb la Secció Filològica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans. Com ja s’ha dit, un membre de la Sec-
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ció 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 deci-

sions 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 im-

portants 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’ac-

tuació prioritàries de l’Àrea de Normalització del TERMCAT és,

precisament, assegurar la resposta a totes les peticions de re-

consideració 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 esta-

blert marcs de col·laboració estables amb els mitjans de co-

municació (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 per-

manent 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’in-

formació, 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 ter-

minològiques a la demanda de certs col·lectius que ocupen

posicions clau. La col·laboració amb els mitjans de comunica-
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ció és fonamental per a detectar noves realitats que exigeixen

processos de normalització i per a assegurar la difusió ho-

mogènia de les noves propostes aprovades. Les universitats, al

seu torn, com a seus pròpies de la investigació i del coneixe-

ment especialitzat, esdevenen veritables focus de creació i di-

fusió 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 arri-
ben des d’aquestes iniciatives, i en la tramesa immediata
de la informació que els pot ser d’interès. Totes les pro-
postes de reconsideració es tenen en compte, i es ges-
tionen 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’ini-
cia un nou dossier de normalització per al cas plantejat,
en què es revisen totes les informacions del dossier prè-
viament 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.

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’elabora-

ció o de la revisió de projectes sectorials com ara diccionaris,

terminologies i altres materials, sol ser una font contínua de de-

mandes 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 jus-

tifiquen 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, per-

què s’hi identifiquen immediatament els casos que no queden
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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 propos-
tes de termes per normalitzar per mitjà del traspàs de
les fitxes corresponents des de les bases de dades prò-
pies 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 pro-
cés lent, en què intervenen factors diversos: la repercussió dels
mitjans de difusió generals, la promoció de mecanismes de di-
fusió 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 temps. Incorporar un nou terme en els usos lingüístics
és relativament senzill, perquè el parlant és especialment sen-
sible a la novetat i a la sensació de precisió que ofereix un nou
mot; ara bé, aconseguir un canvi en els usos d’un parlant és
molt més complicat.

El TERMCAT es planteja els estudis d’implantació com un me-
canisme d’avaluació qualitativa. S’han fet ja alguns estudis ex-
perimentals,19 i s’han obert vies de col·laboració perquè aquesta
anàlisi es pugui dur a terme amb la participació d’organismes in-
dependents que en garanteixin la necessària objectivitat, com
ara les universitats i altres centres de recerca.

19. Vegeu, per exemple, COLOMER i ARTIGAS, R.; FARGAS i VALERO, F. X.
«Quelques réflexions sur l’implantation de la terminologie normalisée dans
les grandes enterprises du secteur des assurances». Dins: Les Pratiques lin-
guistiques 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 Cul-
ture et des Communications, 2004, p. 173-179.
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PART III
MATERIAL COMPLEMENTARI
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1. Dossier de normalització
(document model)

Les persones interessades a elaborar un dossier de nor-
malització disposen a la pàgina web del Centre de Ter-
minologia (www.termcat.cat) d’un model de document
que els permetrà treballar-hi directament. A les pàgines
següents es reprodueix aquest model.

107107
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publicació també es pot consultar al web del TERMCAT, www.termcat.cat/criteris.
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2. Exemples de dossiers 
de normalització

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 exem-
ples s’han suprimit algunes informacions que s’han con-
siderat irrellevants per a l’objectiu d’aquesta publicació,
com ara alguns fragments poc significatius, i referèn-
cies directes a especialistes consultats. L’ordre de les
informacions pot variar lleugerament del que es pro-
posa en el model de dossier de normalització, però no
afecta essencialment el valor il·lustratiu dels exemples.
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3. Extractes d’actes 
del Consell Supervisor del TERMCAT

Per a oferir la informació més completa possible, s’in-
clouen també alguns extractes d’actes del Consell Su-
pervisor del TERMCAT en què es poden observar alguns
dels criteris tinguts en compte en l’aprovació de deter-
minades 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 pre-
senten sintetitzats en el dossier de normalització, i per
tant són molt breus i esquemàtiques.
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4. Termes normalitzats
citats com a exemples

4.1 Índex de termes citats

Les xifres remeten a la pàgina on se cita el terme. Vegeu a
les pàgines següents l’entrada terminològica completa de cada
terme.

141141141

A

aparcament d’enllaç, 20
aponibilitat, 18
assetjament escolar, 118, 122,

138

B

bé privat, 56
bé públic, 56
bé públic impur, 56
bé públic pur, 56
biwa, 18
blíster, 22
burca, 18
búrgul, 85
business angel

(àngel inversor), 36

C

carretó filoguiat, 52
ciclotona de Brauer, 65
cinasa, 69
circularització, 64
cotxe compartit, 38
cotxe multiusuari, 38
criosublimació, 67
crumb, 31

D

datàfon, 62
delfinari, 18
desquadrar, 36
DNA-polimerasa dirigida per

RNA, 67

E

enllaç permanent, 41
enoteca, 60
erhu, 128
excloïbilitat, 56
excloïble, 56

F

falàfel, 18
família heteroparental, 57
família homoparental, 58
fangoteràpia, 63
foca de cresta, 63, 124, 125

H

heteroparental, 57
heteroparentalitat, 57
homoparental, 57
homoparentalitat, 50
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I

imbuia, 140

infoxicació, 20

interestadial, 36

interpluvial, 37

invasiu, 36

isolux, 132

J

jardinera, 71

L

lliri safranat, 66

luddita, 67

M

màster, 68

museïtzació, 18

N

no excloïble, 56

no rival, 56

no-excloïbilitat, 56

no-rivalitat, 56

O

oruxo, 36

ouzo, 139

P

pacient naïf, 53

pesca, 41

piassaba de Pará, 46

pipa, 59

pluvial, 36

polissó, 56

potentil·la anserina, 130

Q

quarterback, 72

quinasa, 69

R

reciclatge, 20

recuperació, 20

rerequart, 72

reutilització, 20

rival, 56

rivalitat, 56

router (encaminador), 18

S

sebkha, 74

servei de missatges curts, 90

sever -a, 18

SMS, 90

snowboarding (surf de neu),

18

T

TARGA, 60

topall, 19

tractament antiretroviral de

gran activitat, 60

transcriptasa inversa, 67

V

valorització, 20

vanitas, 18

veta adherent, 21

vinoteca, 60

X

xauarma, 18
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4.2 Entrades terminològiques

143143143

àngel inversor m

es ángel de los negocios; 
ángel financiero; ángel 
inversor

fr ange investisseur; 
investisseur providentiel

it business angel
en angel investor; business

angel; venture capitalist

FINANCES. Persona física o jurí-
dica que inverteix capital de
risc en una empresa, en la qual
participa com a accionista i as-
sessor.

aponibilitat f

es aponibilidad

DRET CIVIL. Susceptibilitat d’una
condició, un termini o un mode
de poder-se afegir a un negoci
jurídic.

assetjament escolar m

es acoso escolar; bullying
fr bullying; harcèlement à

l’école; intimidation
it bullismo
en bullying; school bullying

PSICOLOGIA SOCIAL. Acció de
sotmetre un company d’es-
cola a un maltractament físic o
psicològic sistemàtic i conti-
nuat, el qual pot provocar-li
problemes físics i psicològics.

autobús de pista m
sin. jardinera f

es autobús de pista; 
jardinera

fr autocar de piste; 
véhicule de liaison

en airport passenger bus;
apron bus; apron 
passenger vehicle

TRANSPORT AERI. Autobús des-
tinat al transport de passatgers
entre la terminal d’un aeroport
i l’avió.

bé col·lectiu m
veg. bé públic m

bé comú m
veg. bé públic m

bé privat m

es bien privado
fr bien privé
en private good
de öffentliches Gut

ECONOMIA. Bé que presenta al-
hora les característiques d’ex-
cloïbilitat i de rivalitat.

bé públic m
sin. compl. bé col·lectiu m; bé comú m

es bien colectivo; bien 
público

fr bien collectif; bien public
en collectif good; public

good; social good

ECONOMIA. Bé que presenta les
característiques de no-rivalitat
i/o de no-excloïbilitat.

bé públic impur m

es bien público impuro;
bien público mixto

fr bien public impur; bien
public mixte

en impure public good
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ECONOMIA. Bé públic que pre-
senta en un grau no absolut
les característiques de no-ri-
valitat i/o de no-excloïbilitat.

bé públic pur m

es bien público puro
fr bien public pur
en pure public good

ECONOMIA. Bé públic que pre-
senta alhora i en un grau abso-
lut les característiques de
no-rivalitat i de no-excloïbilitat.

biwa m

es biwa
fr biva; biwa
en biwa

INSTRUMENTS MUSICALS. Instru-
ment cordòfon pinçat de la fa-
mília dels llaüts, que pot fer fins
a 100 cm de llargada, consti-
tuït per una caixa de ressonàn-
cia de fusta en forma de pera i
de fons bombat, amb la taula
harmònica plana i amb dues
obertures acústiques en forma
de mitja lluna, amb el mànec
curt i integrat a la caixa, amb
trasts i de tres a sis cordes se-
parades de la caixa per un
pont, que es toca generalment
amb un plectre, recolzant-lo en
posició vertical sobre la falda. 

Nota: És un instrument japonès que
té l’origen en el pipa xinès.

blíster m
den. desest. envàs retractilat m

es blíster
fr blister; emballage-coque
en blister pack; bubble pack

INDÚSTRIA: ACONDUÏMENT. EMBA-
LATGE. Envàs constituït per una
làmina plàstica transparent que

ha estat bufada perquè adqui-
reixi la forma de l’objecte que
ha de contenir, la qual s’en-
ganxa a una base de cartó o de
plàstic, o bé se segella amb pa-
per d’alumini.

burca m

es burka
en bourkha; burka; burkha

INDÚSTRIA TÈXTIL: INDUMENTÀ-
RIA. Vestit de teixit rígid amb
què algunes dones musulma-
nes es cobreixen completa-
ment el cap i el cos i que
disposa d’una reixeta o d’una
obertura a l’alçada dels ulls per
a veure-hi.

búrgul m

es bulgur; burghul
fr boulghour; burgul
it bulgur; burghul
en bulgur
de Bulgur

ALIMENTACIÓ. Blat precuinat al
vapor, assecat, parcialment
decorticat i triturat, molt uti-
litzat en la cuina del Pròxim
Orient.

Nota: Forma procedent de l’àrab. L’a-
daptació a partir del turc és bulgur.

carretó filoguiat m

es carretilla filoguiada
fr chariot filoguidé; chariot

guidé au sol
it carrello filoguidato 
en wire-guided truck

MANIPULACIÓ DE MATERIALS.
Carretó guiat automàticament
que es mou seguint el camp
magnètic creat per un cable
elèctric soterrat a través del
qual circula un corrent d’alta
freqüència.

bé públic pur
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ciclotona de Brauer f

es pez luminoso
fr cyclothone de Brauer;

palomine
it boccatonda
en bent-tooth lightfish; 

garrick
la Cyclothone braueri

PEIXOS. Peix de l’ordre dels es-
tomiformes, de la família dels
gonostomàtids, de costums
mesopelàgics, amb el cos allar-
gat, de color blanquinós, sense
escates i amb la boca grossa,
que viu al Mediterrani i en ai-
gües temperades de l’Atlàntic,
l’Índic i el sud del Pacífic.

cinasa f
sin. compl. quinasa f

es quinasa
fr kinase; phosphokinase;

phosphotransferase
en kinase
de Kinase

BIOQUÍMICA. Enzim que cata-
litza la transferència d’un fosfat
provinent d’un àcid adenosina-
trifosfòric a una molècula es-
pecífica.

cotxe compartit m

es aprovechamiento de 
un vehículo; coche 
compartido

fr co-voiturage
en car pool; car pooling

TRANSPORT PER CARRETERA. Sis-
tema de transport en què di-
verses persones comparteixen
un cotxe privat, generalment
per a desplaçaments periòdics
del tipus domicili-lloc de treball

o també per a desplaçaments
llargs.

Nota: És un concepte diferent del de
cotxe multiusuari, en anglès car sha-
ring.

cotxe multiusuari m

es car sharing; coche 
compartido

fr auto-partage; car 
sharing; voiture partagée

en car sharing; carsharing

TRANSPORT PER CARRETERA.
Sistema de transport privat,
gestionat per una entitat, en
què un grup de persones com-
parteix la utilització d’una flota
d’automòbils.

Nota: És un concepte diferent del de
cotxe compartit, en anglès car pool-
ing.

criosublimació f

es criosublimación
fr cryodécapage
en cryo-etching; 

freeze-cleaving; 
freeze-etching

MEDICINA CLÍNICA. Tècnica em-
prada en la visualització de
mostres biològiques mitjan-
çant el microscopi electrònic,
especialment en estudis de la
membrana cel·lular, consistent
a congelar l’espècimen amb ni-
trogen líquid, fracturar-lo amb
un micròtom i sublimar-ne part
del gel per veure la zona adja-
cent al lloc de la fractura.

crumb [en] m

es crumb
fr crumb
it crumb
en crumb
de Crumb

crumb
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INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA. Pro-
ducte obtingut per cocció i as-
secatge de la barreja de pasta
de cacau, llet concentrada i
sucre, o únicament de llet con-
centrada i sucre, el qual, un
cop mòlt, s’utilitza en l’elabo-
ració de la xocolata amb llet.

datàfon m
den. com. Dataphone

es datáfono
fr coupleur téléphonique
en dataphone

TELECOMUNICACIONS. Aparell
per a la transmissió de dades
per línia telefònica, especial-
ment les relatives a pagaments
amb targeta de crèdit.

Dataphone
veg. datàfon m

delfinari m

es delfinario
fr delphinarium
it delfinario
en dolphinarium
de Delphinarium

EXPLOTACIÓ ANIMAL. Lloc des-
tinat a la cria i l’exhibició de
dofins.

desquadrar v intr

es descuadrar

COMPTABILITAT. No ajustar-se
o conformar-se, una operació
comptable, al resultat previst.

DNA-polimerasa dirigida per
RNA f
sin. compl. transcriptasa inversa f

es ADN-polimerasa dirigida
por ARN; transcriptasa
inversa

fr ADN-polymérase 
ARN-dépendante; 
transcriptase inverse

it transcriptasi inversa
en reverse transcriptase;

RNA-directed DNA 
polymerase

de Umkehrtranskriptase

BIOQUÍMICA. Enzim que duu a
terme la síntesi de DNA a par-
tir d’un motlle d’RNA.

Nota: La Unió Internacional de Bio-
química i Biologia Molecular reco-
mana l’ús del terme RNA-directed
DNA polymerase (‘DNA-polimerasa
dirigida per RNA’). Transcriptasa in-
versa és, però, la forma més estesa
entre els especialistes.

dóner kebab m
veg. xauarma m

encaminador m

es direccionador; router
fr programme 

d’acheminement; routeur
en router

COMUNICACIONS. Dispositiu in-
termedi d’una xarxa de comu-
nicació que s’encarrega de
l’encaminament.

enllaç permanent m

es enlace permanente; 
permalink

fr lien permanent; 
permalien

en permalink; permanent
link

INTERNET. 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 pà-
gina principal del web.

datàfon
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família homoparental

147147147

enoteca f
sin. compl. vinoteca f

es enoteca; vinoteca
fr oenothèque; vinothèque
it enoteca
pt enoteca
de Vinothek

ALIMENTACIÓ: ESTABLIMENTS.
Espai especialment condicio-
nat per a l’exposició o la venda
de vins.

erhu [zh] m

es erhu
fr erhu
en erhu

INSTRUMENTS MUSICALS. Instru-
ment cordòfon d’arquet de la
família de les cítares, que fa
uns 70 cm de llargada i uns 15
cm d’amplada, constituït per
una caixa de ressonància de
forma hexagonal sense ober-
tures acústiques, amb la taula
harmònica de pell de serp i
amb un mànec llarg sense cla-
viller ni trasts que travessa la
caixa, i amb dues cordes aixe-
cades per un pont, que es toca
assegut recolzant-lo sobre la
falda.

Nota: És un instrument xinès d’ús
molt popular. La transcripció de la de-
nominació xinesa segons el sistema
Pinyin és èrhú. La transcripció segons
el sistema Wade-Giles és erh hu.

excloïble adj

es excluible
fr excluable; excludable
en excludable

ECONOMIA. Dit del bé o servei
que pot ser exclòs del consum
de determinats agents econò-
mics.

excloïbilitat f

es excluibilidad
fr excluabilité
en excludability

ECONOMIA. Qualitat d’excloïble
d’un bé o servei.

falàfel m

es falafel; felafel
fr falafel; felafel
it falafel
en falafal; falafel; felafel
de Falafel

GASTRONOMIA. Pilota de forma
aplanada i molt especiada que
s’elabora amb pasta de ci-
grons, típica del Pròxim Orient.

Nota: Per extensió, entrepà que se’n

fa, generalment amb pa de pita.

família heteroparental f

es familia heteroparental
fr famille heteroparentale
it famiglia eteroparentale
en heteroparental family

SOCIOLOGIA: ORGANITZACIÓ SO-
CIAL. Família constituïda per
una parella heterosexual amb
un o més fills biològics o adop-
tius.

família homoparental f

es familia homoparental
fr famille homoparentale
it famiglia omoparentale
pt família homoparental
en homoparental family

SOCIOLOGIA: ORGANITZACIÓ SO-
CIAL. Família constituïda per
una parella homosexual, mas-
culina o femenina, amb un o
més fills biològics o adoptius.
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fangoteràpia f

es fangoterapia
fr fangothérapie
it fangoterapia
pt fangoterapia
en fangotherapy

TERÀPIES ALTERNATIVES. Mè-
tode terapèutic basat en l’apli-
cació tòpica de fang, destinat
a l’alleujament del dolor i al
tractament d’afeccions reu-
màtiques i de la pell.

foca de cresta f

es foca de casco
fr phoque à capuchon;

phoque à crête
pt foca de mitra
en bladder-nose seal; 

hooded seal
de Mützenrobbe
la Cystophora cristata

MAMÍFERS. Foca d’uns 3 m de
llargària i uns 300 kg de pes,
de pell fosca, amb la cara ne-
gra fins als ulls i el cos gris
amb taques negres, que viu en
aigües àrtiques de l’Oceà At-
làntic, el mascle de la qual pre-
senta un sac de pell de color
vermell sobre les fosses nasals
que s’infla especialment en
època de zel.

greu adj
den. desest. sever -a adj

es agudo; fuerte; grave
fr fort; grave; intense
en severe

PATOLOGIA GENERAL. Dit del
mal o de la malaltia que es ma-
nifesta de manera intensa o
que pot tenir conseqüències
importants.

Nota: Segons el context, també po-
den ser adequades les formes intens
-a, fort -a, agut -uda, etc.

heteroparental adj

es heteroparental
fr heteroparental
it eteroparentale
pt heteroparental
en heteroparental

SOCIOLOGIA: ORGANITZACIÓ SO-
CIAL. Relatiu a la parella hete-
rosexual amb un o més fills
biològics o adoptius.

heteroparentalitat f

es heteroparentalidad
fr heteroparentalité
en heteroparentality

SOCIOLOGIA: ORGANITZACIÓ SO-
CIAL. Condició de la parella he-
terosexual amb un o més fills
biològics o adoptius.

homoparental adj

es homoparental
fr homoparental
it omoparentale
pt homoparental
en homoparental

SOCIOLOGIA: ORGANITZACIÓ SO-
CIAL. Relatiu a la parella homo-
sexual, masculina o femenina,
amb un o més fills biològics o
adoptius.

homoparentalitat f

es homoparentalidad
fr homoparentalité
it omoparentalità
en homoparentality

SOCIOLOGIA: ORGANITZACIÓ SO-
CIAL. Condició de la parella
homosexual, masculina o fe-
menina, amb un o més fills bio-
lògics o adoptius.

fangoteràpia
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imbuia f

es imbuia
fr imbuia
en imbuia
de Imbuia

INDÚSTRIA DE LA FUSTA: FUSTA.
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.

imbuia f

es imbuia
fr imbuia
pt imbuia
en Brazilian walnut; imbuia
la Ocotea porosa

BOTÀNICA. Arbre de la família
de les lauràcies, originari del
Brasil, que fa fins a 15 m d’altu-
ra, de fulles esparses, simples,
enteres, lanceoladoel·líptiques,
glabres i coriàcies, flors peti-
tes grogues i disposades en
raïms axil·lars, i fruits carnosos
envoltats a la base per una pe-
tita cúpula en forma de disc.

infoxicació f

es infoxicación
en infoxication

COMUNICACIÓ. INFORMACIÓ. Ex-
cés d’informació que provoca
en el receptor una incapacitat
per a comprendre-la i assimi-
lar-la.

interestadial m

es interestadial; 
interestadio

fr interestade; 
interestadiaire

en interestade; interestadial

METEOROLOGIA. Període climà-
tic comprès entre dos estadis
d’una glaciació, que es carac-
teritza per un lleu retrocés de
les glaceres i per un episodi
més temperat del clima gla-
cial.

interpluvial m

es interpluvial
fr interpluvial
en interpluvial

METEOROLOGIA. Període climà-
tic sec i càlid de les baixes
latituds, especialment del pe-
ríode quaternari, comprès en-
tre dos pluvials.

invasiu -iva adj

es invasivo; invasor
fr invasif
it invasivo
pt invasivo
en invasive
de invasiv

PATOLOGIA GENERAL. Dit del
procés patològic que tendeix
a afectar els teixits veïns.

isofota f
sin. isolux f

es curva isolux; isofota
fr courbe isolux; isophote
en isofootcandle; isolux;

isophote
de Isophote

ÒPTICA. Línia que uneix els
punts d’una superfície que
emeten o reben una mateixa
intensitat lluminosa.

Nota: La denominació isofota s’uti-
litza especialment en els àmbits de
l’astronomia i l’òptica, mentre que
isolux és la denominació habitual en
luminotècnia.

isofota
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isolux f
sin. isofota f

jardinera f
sin. autobús de pista m

lliri safranat m

es azucena anaranjada;
azucena roja

fr lis safrané
it giglio cróceo; giglio 

di Sant Giovanni; giglio
rosso

en orange lily
de Feuerlilie; gelbe Feuerlilie;

orangerote Feuerlilie; 
safranfarbene Feuerlilie

la Lilium bulbiferum subsp.
croceum

BOTÀNICA. Planta herbàcia pe-
renne, bulbosa, de la família de
les liliàcies, amb nombroses
fulles linears i lanceolades i
flors solitàries o en grups de
dues a tres, de color safrà amb
taques més fosques.

luddita m i f

es ludita
fr luddite
it luddista
en Luddite

SOCIOLOGIA. Membre d’unes
bandes d’obrers anglesos que,
al principi del segle XIX, es van
organitzar per impedir, mitjan-
çant la violència, la introducció
de màquines en la indústria.

Nota: La denominació anglesa Lud-
dite prové del nom del líder d’aques-
tes bandes organitzades, Ned Ludd.

luddita adj

es ludita
fr luddite

it luddista
en Luddite

SOCIOLOGIA. Relatiu o perta-
nyent als membres d’unes
bandes d’obrers anglesos que,
al principi del segle XIX, es van
organitzar per a impedir, mit-
jançant la violència, la intro-
ducció de màquines en la
indústria.

màster m
sin. compl. mestratge m

es máster
fr maîtrise
en master

PEDAGOGIA. ENSENYAMENT.
Curs de formació professional
especialitzada que s’imparteix
en certes escoles i universitats,
preferentment dirigit a post-
graduats de llicenciatura.

mestratge m
veg. màster m

museïtzació f
den. desest. musealització f

es musealización
fr muséalisation
it museificazione
en musealization; 

museification; 
museumization

MUSEOLOGIA. PATRIMONI CUL-
TURAL. Aplicació de tècniques
museogràfiques a un patri-
moni cultural o natural per a
fer-lo atractiu i accessible als
visitants.

no excloïble adj

es no excluible
fr non-excluable; 

non-excludable

isolux

150
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151151151

en non-excludable

ECONOMIA. Dit del bé o servei
que no pot ser exclòs del con-
sum de cap agent econòmic.

no rival adj

es no rival
fr non-rival
en non-rival; non-rivalrous

ECONOMIA. Dit del bé o servei el
consum del qual no fa dismi-
nuir-ne la quantitat disponible
ni impedeix que altres agents
econòmics el puguin consumir.

no-excloïbilitat f

es no-excluibilidad
fr non-excluabilité
en non-excludability

ECONOMIA. Qualitat de no ex-
cloïble d’un bé o servei.

no-rivalitat f

es no-rivalidad
fr non-rivalité
en non-rivalness; non-rivalry

ECONOMIA. Qualitat de no rival
d’un bé o servei.

orujo m

es orujo
fr orujo
gl aguardente; augardente;

orujo (de Galicia)
en orujo

BEGUDES. Aiguardent de brisa,
elaborat segons el mètode
tradicional de diverses zones
d’Espanya, especialment de
Galícia.

Nota: L’aiguardent de brisa té diver-
ses denominacions segons la zona
de producció, com ara marc a França
i grappa a Itàlia.

ouzo [el] m

es ouzo
fr ouzo
it ouzo
en ouzo
de Ouzo

BEGUDES. Beguda espirituosa
anisada d’uns 40 graus elabo-
rada a Grècia a partir d’una
combinació d’alcohols aroma-
titzats per destil·lació i mace-
ració de llavors d’anís o de
fonoll, d’altres llavors, plantes
o fruites aromàtiques i de màs-
tic de Quios.

Nota: L’alcohol aromatitzat per des-
til·lació ha de representar com a mí-
nim el 20% de la graduació alcohòlica
de l’ouzo.

pacient naïf m i f

es paciente naive; paciente
virgen

fr patient naïf
en naive patient

FARMACOLOGIA. Pacient que
no ha estat sotmès a cap trac-
tament, especialment a cap
tractament antiretroviral en la
infecció per VIH.

pesca f

es phishing
fr appâtage; hameçonnage;

phishing
en phishing

SEGURETAT. Pràctica exercida
a través d’Internet consistent
a suplantar la identitat electrò-
nica d’una organització deter-
minada amb l’objectiu de
convèncer algú perquè reveli
informació confidencial que
posteriorment serà utilitzada
amb finalitats fraudulentes.
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piassaba de Pará
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piassaba de Pará f

es chiquichique; piasava de
Pará

fr piassava
pt chique-chique; 

chiquexiqui; piaçaba 
do Orinoco; 
piaçava-do-Pará

en Pará piassava; piaçaba
do Rio Negro

de Parapiassavapalme
la Leopoldinia piassaba

BOTÀNICA. Arbre de la família
de les palmes originari de les
conques altes dels rius Negro i
Orinoco, amb el tronc que fa
fins a 12 m d’altura, fulles entre
4 i 5 m de longitud i espàdixs
repetidament ramificats i ar-
quejats, de les fulles del qual
s’extreu una fibra elàstica i re-
sistent que s’utilitza en ciste-
lleria i en la fabricació de
cordes, escombres i raspalls.

pipa m

es pipa
fr pipa
en pipa

INSTRUMENTS MUSICALS. Instru-
ment cordòfon pinçat de la fa-
mília dels llaüts, que fa uns 90
cm de llargada i uns 25 cm
d’amplada, constituït per una
caixa de ressonància de fusta
en forma de pera i de fons
bombat, amb la taula harmò-
nica plana amb dues obertures
acústiques, i amb un mànec
curt amb claviller integrat a la
caixa, amb trasts i de quatre a
sis cordes separades de la cai-
xa per un pont, que es toca re-
colzant-lo en posició vertical
sobre la falda.

Nota: És un instrument xinès. La
transcripció de la denominació xi-

nesa segons el sistema Pinyin és pípá
o bé pípa. La transcripció segons el
sistema Wade-Giles és p’i p’a.

pluvial m

es pluvial
fr pluviale
en pluvial

METEOROLOGIA. Període climà-
tic humit i plujós de les baixes
latituds, especialment del pe-
ríode quaternari, comprès en-
tre dos interpluvials.

polissó -ona m i f

es parásito; polizón
fr passager clandestin; 

resquilleur
en free rider
de Trittbrettfahrer

ECONOMIA. Agent econòmic
que es beneficia d’un bé pú-
blic pur sense pagar la part
dels costos que li correspon.

potentil·la anserina f

es anserina; argentina; 
plateada

fr ansérine; argentine; 
potentille ansérine; 
potentille des oies

it argentina
pt argentina; asarinha
en silverweed
de Gänsefingerkraut; 

Gänserich; Silberkraut
la Potentilla anserina L.

BOTÀNICA. Planta herbàcia pe-
renne de la família de les rosà-
cies, de fulles imparipinnades,
amb el revers argentat i flors
solitàries petites de color groc,
pròpia de l’Europa central, que
normalment s’usa com a far-
ratge.
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quarterback m i f
sin. compl. rerequart -a m i f

es mariscal de campo;
quarterback

fr quart-arrière; quaterback
en QB; quarterback

ESPORTS: FUTBOL AMERICÀ. Ju-
gador atacant situat al darrere
de la línia ofensiva, a continua-
ció del central, que transmet
als companys les instruccions
de l’entrenador, rep la pilota
procedent de l’esnap i inicia la
jugada d’atac.

quinasa f
veg. cinasa f

rerequart -a m i f
veg. quarterback m i f

rival adj

es rival
fr rival
en rival; rivalrous

ECONOMIA. Dit del bé o servei el
consum del qual fa disminuir-
ne la quantitat disponible o im-
pedeix que altres agents
econòmics el puguin consumir.

rivalitat f

es rivalidad
fr rivalité
en rivalness; rivalry

ECONOMIA. Qualitat de rival
d’un bé o servei.

sebkha [ar] f

es sebja; sebkha
fr sebkha
en sabkha
de Sebcha; Sebkha

GEOLOGIA. Depressió endor-
reica tancada de fons pla, amb
eflorescències salines fre-

qüents i sòls halomorfs que im-
pedeixen el creixement de
vegetació, pròpia del nord d’À-
frica.

Nota: Sebkha és una forma dialectal
de l’àrab difosa pels geomorfòlegs
francòfons. La forma corresponent a
l’àrab clàssic és sabkha.

servei de missatges curts m
sigla SMS m

es servicio de mensajes
cortos; SMC; SMS

fr service de messages
courts; SMC

en short message service;
SMS

TELEFONIA. Sistema que per-
met l’intercanvi de missatges
en format de text, generalment
amb un límit de 160 caràcters,
mitjançant els telèfons mòbils i
altres aparells electrònics.

Nota: La sigla SMS correspon a la de-
nominació anglesa short message
service.

SMS m
veg. servei de missatges curts m

surf de neu m

es snowboard; surf de nieve
fr snowboard; surf de

neige; surf des neiges
en snowboarding

ESPORTS: SURF DE NEU. Esport
d’hivern que consisteix a lliscar
per la neu mantenint l’equilibri
damunt d’una planxa de neu.

TARGA f
veg. tractament antiretroviral de
gran activitat m

topall m

es tope
fr butée
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en stop

ODONTOLOGIA. ESTOMATOLO-
GIA. Disc de goma o de silicona
que s’utilitza per a marcar la
profunditat màxima a què es
pot inserir un instrument en-
dodòntic a través del conducte
d’una arrel dental.

tractament antiretroviral de
gran activitat m
sigla TARGA f

es tratamiento 
antirretroviral de gran
actividad; TARGA

fr multithérapie 
antirétrovirale; 
traitement antirétroviral
hautement actif; HAART

en highly active antiretrovi-
ral therapy; HAART

FARMACOLOGIA. Tractament
que combina diversos fàr-
macs antiretrovirals per acon-
seguir que la càrrega viral es
redueixi per sota del límit de
detecció.

Nota: De vegades s’utilitzen els ter-
mes mega-TARGA (‘megatracta-
ment antiretroviral de gran
activitat’) i giga-TARGA (‘gigatrac-
tament antiretroviral de gran activi-
tat’) per a fer referència als
tractaments en què s’utilitzen més
de tres i més de sis fàrmacs, respec-
tivament.

transcriptasa inversa f
veg. DNA-polimerasa dirigida per

RNA f

vanitas [la] f

es vanidad; vanitas
fr vanitas; vanité
it vanitas
pt vanitas
en vanitas

PINTURA. Composició pictò-
rica, generalment una natura
morta, que per mitjà d’objec-
tes simbòlics representa la ca-
ducitat de la vida, la fugacitat
dels plaers terrenals i la ineluc-
tabilitat de la mort, habitual en
la pintura holandesa, francesa i
espanyola del segle XVII.

Nota: Els especialistes tendeixen a
fer el plural a la manera llatina, vani-
tates.

Velcro
veg. veta adherent f

veta adherent f
den. com. Velcro

es velcro
fr fermeture adhesive
en hook and loop fastener;

touch fastener

INDÚSTRIA TÈXTIL. Sistema de
subjecció consistent en dues ti-
res de teixit diferent que s’en-
ganxen per pressió i se separen
per tracció.

vinoteca f
veg. enoteca f

xauarma m
sin. compl. dóner kebab m

es chawarma; doner kebab;
shawarma

fr chawarma; doner kebab;
shawarma

it doner kebab; shawarma
en doner kebab; shawarma

GASTRONOMIA. Carn marinada,
generalment de be, que es cou
en un ast vertical que es fa gi-
rar i que se serveix tallada a ti-
res, sovint com a farciment
d’entrepà, típica del Pròxim
Orient.

tractament antiretroviral de gran activitat
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Aquest document ha estat aprovat pel Consell Supervisor 
del TERMCAT el dia 25 de maig del 2006, 

i s’edita com a segon volum de la col·lecció 
En Primer Terme, dins de la sèrie Criteris i Mètodes.

Recerca terminològica def  2/10/06  09:32  Página 159





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




