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Op
in
ió

urant els vuit anys que Aina Moll
va dirigir la Direcció General de
Política Lingüística (1980-1988),

l’administració es va dotar d’instruments
decisius per a la normalització de la llen-
gua catalana. En són exemple la Junta Per-
manent de Català (1981), la campanya de
foment de l’ús social de la llengua (“El ca-
talà, cosa de tots” va ser el missatge de la
Norma a partir del 1981), la generalització
dels cursos de català per a adults, amb el
famós curs multimèdia Digui, digui
(1983), i la creació del Centre de Termi-
nologia Termcat (1985). El 13 de maig del
1985 el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis
Catalans van signar el conveni correspo-
nent. Més tard es va crear el Consorci per
a la Normalització Lingüística (1988).

Una entitat de promoció i coordinació
de les actuacions terminològiques en llen-
gua catalana, el Termcat, ha esdevingut im-
prescindible per a la normalització lingüís-
tica. Els primers anys del centre van carac-
teritzar-se per una activitat modesta, lliga-
da sobretot a les actuacions de normalitza-
ció lingüística d’alguns departaments de la
Generalitat. Però ara ja fa anys que els seus
valors són cada vegada més visibles: com-
promís amb la llengua, qualitat en el tre-
ball, servei a l’usuari, projecció internacio-
nal, integració en un context multilingüe i
participació social. El Termcat ha sabut
crear en trenta anys eines i recursos innova-
dors i de qualitat, en un diàleg creixent amb
especialistes i usuaris.

Aquesta és, de fet, una de les seves fites: a
banda dels terminòlegs, el centre es recolza
en l’aportació d’experts de sectors ben di-
versos. Aquests participen en les anomena-
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Dijous es farà la festa
d’aniversari amb el
desig de subratllar que
la terminologia és
present en tots els
àmbits de la vida

Termcat,
30 anys

des sessions de normalització, que són re-
unions de treball en què la intervenció d’es-
pecialistes en àmbits concrets permet pre-
cisar els conceptes i, si escau, trobar alterna-
tives catalanes amb el màxim de suport. En
trenta anys se n’han fet un munt: agricultu-
ra biològica, nanotecnologia, twirling...

Hi ha qui reclama debats previs més
amplis, per evitar desconcerts. Cal pensar,
amb tot, que el Termcat ha demostrat dos
mèrits que superen amb escreix alguns des-
ajustaments: el seguiment de l’actualitat
terminològica (la moda smart, la revolució
dels drons...) i la capacitat de reconsiderar
alguns termes. És el cas d’ennobliment. Des-

prés de proposar aquesta forma per a l’an-
glès gentrification, es va detectar que també
hi havia un punt de vista negatiu en la
transformació socioeconòmica d’una àrea
urbana degradada: el desplaçament dels
grups socials més vulnerables. El centre ha
rectificat i prefereix l’adaptació catalana del
manlleu: gentrificació.

El Termcat emmarca la seva activitat
dins del procés de normalització de la llen-
gua catalana i en un context global deter-
minat per la societat del coneixement, la di-
versitat i el multilingüisme. La Neoloteca i
el Cercaterm s’han convertit en eines de
consulta recurrent.

Dades que demostren l’empenta
Algunes dades dels últims anys revelen
l’empenta del Termcat: més de 300 termes
normalitzats cada any, una vintena llarga
de publicacions, una mitjana de 2.000
consultes terminològiques ateses, 7.000
seguidors a Twitter, etcètera. En trenta
anys, el centre de terminologia ha tingut
cinc directors de prestigi: M. Teresa Cabré
(1985-1988), actual presidenta de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans; Isidor Marí (1988-1997), expresident
de la Secció Filològica; Ester Franquesa
(1997-2002), actual directora general de
Política Lingüística; Rosa Colomer
(2002-2012), la presidenta que va ocupar
el càrrec durant més anys i que va morir
prematurament, i Jordi Bover, director
des del 2013. Ell mateix es refereix als prò-
xims projectes: “En tenim un munt en
dansa, però si n’hagués de destacar un pa-
rell em referiria al Diccionari de relacions
internacionals i a l’actualització del Diccio-
nari enciclopèdic de medicina.” ❋

La festa
Dijous 23 de
juliol serà la
festa dels 30
anys del
Termcat, al
teatre de Sarrià a
les 7 de la tarda.
Hi ha previst un
espectacle amb
actuacions
diverses, com la
d’un divulgador
científic i un
pianista. També
hi haurà alguna
sorpresa
tecnològica. En
podeu seguir els
últims detalls a
Twitter, amb
l’etiqueta
#TERMCAT30

L’equip del Termcat
al complet, amb la
direcció de Jordi
Bover, tercer per la
dreta / TERMCAT




