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seua aposta editorials. Potser obres tan interessants com la que ara ens ocupa podrien 
disposar d’una major projecció entre els sectors interessats i el públic en general. 

Gabriel Sansano
Universitat d’Alacant

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Eusebi Coromina i Josep M. Mestres (curs.), Aspectes de terminologia, neologia 
i traducció, Barcelona, Societat Catalana de Terminologia / Universitat de Vic, 2010, 
166 pp.

El llibre Aspectes de terminologia, neologia i traducció inclou un recull dels set 
treballs científics que es van presentar, majoritàriament de forma més resumida, en 
el marc de la vii Jornada de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), 
celebrada el 13 de maig del 2010 a la Universitat de Vic, sota el títol «Terminologia, 
neologia i traducció». Clou el volum una crònica d’aquesta Jornada, que n’inclou la 
presentació, el balanç i les conclusions, així com la informació relativa a l’organització, 
els participants, el programa i els assistents.

Tal i com podem deduir del títol de l’obra, el conjunt dels estudis que recull ens 
permeten reflexionar sobre els mecanismes de formació de paraules noves en els àmbits 
d’especialitat i la importància d’aquests mecanismes en la traducció cientificotècnica, 
especialment en una llengua com la catalana, immersa en un procés de normalització 
lingüística que pretén, entre altres objectius, garantir la continuïtat de l’ús lingüístic 
en els àmbits d’especialitat.

Enceta el volum el treball de Rosa Estopà que, amb el títol «La neologia especia-
litzada, repte constant per al mediador lingüístic», ens endinsa en el tema de la neologia 
especialitzada en el marc d’un context comunicatiu de mediació lingüística. Per fer-ho, 
l’autora parteix de la distinció entre neologia primària o neologia d’especialista i neolo-
gia secundària o neologia en la mediació. El primer cas, que constitueix el procés més 
natural de generació de termes, respon majoritàriament a una necessitat designativa 
de donar nom a una nova realitat, i el creador del neologisme —l’especialista— no 
sol tenir preparació lingüística ni terminològica, amb les conseqüències que aquest fet 
pugui comportar. El segon cas respon a una necessitat comunicativa en una situació 
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multilingüe i el professional que crea els neologismes secundaris —induïts i influïts 
pels neologismes d’origen— sol tenir una bona preparació lingüística i terminològica.

En aquest sentit, Estopà ens mostra el paper rellevant dels mediadors lingüístics 
com a creadors i difusors de les paraules noves, atès el gran poder d’implantació del 
nou terme que tenen les seves propostes neològiques. La situació més habitual en què 
un mediador es troba amb la necessitat de crear nous termes és dóna quan en una 
traducció hi ha un buit denominatiu, perquè una paraula o expressió del text origen 
no té un equivalent documentat en la llengua d’arribada. Malauradament, sovint el 
traductor (l’aprenent, però de vegades també el professional) no sap com ha d’actuar 
en aquests casos, fet que porta Estopà a recordar-nos com ha de ser aquesta actuació, 
que no és altra cosa, en definitiva, que la formació terminològica que tot traductor 
especialitzat ha de tenir per poder resoldre adequadament un problema de manca 
d’equivalència, i en la qual és fonamental la formació lexicològica. El treball acaba 
fent un repàs dels diferents recursos lèxics per a la creació de neologismes especialit-
zats i se centra en un tipus concret de recurs, la neologia semàntica que, tot i ser un 
dels recursos més utilitzats en totes les disciplines, ha estat força menystingut des de 
la perspectiva terminològica més tradicional. Estopà, però, no es limita a mostrar la 
rellevància d’aquest procés, sinó que també el veu com un dels recursos que poden 
afavorir que el mediador eviti l’ús sistemàtic del manlleu i del calc i opti per una 
proposta genuïna creada amb aquest mecanisme de reciclatge lèxic. En definitiva, el 
treball d’Estopà destaca, amb claredat i de manera engrescadora, l’interès de la neologia 
especialitzada com a àmbit de treball en què, tot i la feina feta, encara hi ha molt per 
fer, tant a nivell de recerca, com de formació i d’aplicació. 

En segon lloc Carles Biosca i Carles Castellanos, amb el treball «Neologia i 
traducció en els processos d’estandardització», es proposen posar de manifest la im-
portància de la perspectiva de l’estandardització de la llengua en l’estudi tant de la 
traducció com de la creació neològica. Comencen per destacar el paper decisiu de 
la traducció en els processos d’estandardització, així com el lligam estret que manté 
amb la situació sociolingüística, i se centren de manera especial en les situacions de 
minorització i subordinació, i més concretament en la funció que la traducció vers les 
llengües minoritzades exerceix en l’estandardització d’aquestes llengües. 

A continuació, emprenen l’anàlisi de la neologia, entesa en un sentit ampli com 
la creació de mots nous, i considerada com un aspecte més de l’estandardització, conce-
buda com el procés de fer la llengua en qüestió apta per a les necessitats comunicatives 
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que reclama la societat en un moment concret. En aquest sentit, els autors afirmen, 
amb un cert agosarament al nostre entendre, que no hi ha neologia possible sense un 
procés o altre de traducció, tot i que també admeten que hi ha una altra funció interna 
de la neologia, que opera sobretot amb processos morfològics i de canvi semàntic, i 
que tracta de les innovacions de la societat mateixa reflectides en la pròpia llengua. 
L’estreta relació entre neologia i traducció els duu a la necessitat de tractar la neologia 
com un fenomen estretament lligat a la situació sociolingüística. I és des d’aquesta 
perspectiva que, en els processos de normalització social de llengües subordinades, 
consideren fonamental el concepte d’autocentrament o necessitat de situar les propostes 
lingüístiques i conceptuals en funció de la pròpia comunitat lingüística, de manera 
autònoma. En definitiva, l’estudi de Biosca i Castellanos reivindica la importància 
de considerar que les condicions sociolingüístiques de les llengües minoritzades són 
fonamentals en aquestes activitats lingüístiques complexes que són tant l’elaboració 
neològica com la traducció. I si bé aquest lligam entre neologia i estandardització es 
posa sovint de manifest, no podem dir el mateix de la relació entre traducció i processos 
de normalització lingüística, de manera que aquest estudi contribueix encertadament 
a omplir el buit que hi ha en aquest sentit en la bibliografia sobre traducció.

El tercer treball del volum correspon a Mireia Calvet i duu el títol d’«El nom 
de la sabata en neologia i terminologia comparades. Objecte de litigi, objecte de desig 
i estereotips». Es tracta d’un estudi llarg i dens, potser excessivament detallat, que es 
proposa comparar el grau d’estabilitat de peces lèxiques per a la designació de tipus 
o models de sabates en català amb el que els seus equivalents han assolit en castellà, 
alemany i anglès, que són llengües amb una xarxa de sèries textuals molt consolidada 
en aquest àmbit designatiu.

Després de justificar la tria del camp lèxic de la sabata per dur a terme aquest 
estudi —perquè tot i ser un objecte quotidià, les sabates estan envoltades d’un cert 
glamur—, l’autora ens parla de la importància de la textualització en el procés d’es-
tandardització, així com de la necessitat que el treball terminogràfic tingui en compte 
l’existència de registres diferents segons els tipus textuals. I a partir d’aquí se centra ja 
en l’anàlisi en qüestió, que és l’estudi de la conceptualització dels tipus i models de 
sabates en dos àmbits temàtics i els seus respectius tipus textuals. Pel que fa als tipus 
textuals en català, l’autora explica els problemes amb què s’ha trobat per constituir 
una base textual comparable —atès que l’ús del català en determinats àmbits i tipus 
textuals, com ara els catàlegs de sabates, és gairebé inexistent. Malgrat aquestes difi-
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cultats, l’estudi arriba a algunes conclusions aplicables a totes les llengües analitzades, 
com ara el fet que la terminologia comercial requereix una socialització màxima per ser 
efectiva, o que la neologia funcional —seguint la terminologia de Dubuc— és la més 
important en relació amb la textualització autòctona reeixida de tradicions discursives. 
Es troben a faltar, però, les conclusions relatives a la comparació interlingüística que 
s’enumera a l’inici del treball com a objectiu fonamental que es pretén assolir.

A continuació, Elisabeth Casademont i Marta Sabater ens parlen de «La norma 
UNE de traducció aplicada a la traducció de normes», en un treball descriptiu que, de 
manera clara i ben estructurada, exposa el procés de traducció que segueix el TERMCAT 
en la traducció al català de les normes UNE i, per mitjà d’exemples concrets, mostra les 
limitacions terminològiques que imposa el text de partida. Amb aquest treball, d’una 
banda, es posa de relleu la importància i la utilitat d’aquestes normes i s’informa dels 
organismes que les emeten i la distribució territorial que segueixen (àmbit internacional, 
europeu, espanyol i català); d’altra banda, es donen a conèixer dues normes fonamen-
tals per a les activitats de traducció i de terminologia, com són la norma UNE-EN 
15038:2006, Serveis de traducció. Requisits per a la prestació del servei, i la norma UNE-
ISO 1087-1:2009, Treball terminològic. Vocabulari. Part 1: Teoria i aplicació i, finalment, 
s’explica l’experiència concreta de la traducció al català d’aquestes normes, inclòs el 
treball de recerca terminològica que comporta aquest procés de traducció.

Amb el cinquè treball del volum Eusebi Coromina reflexiona sobre la «Termi-
nologia neològica del transport aeri», un dels àmbits que darrerament ha viscut una 
gran activitat i una profunda transformació, que queden reflectides en la neologia 
denominativa que s’hi ha generat i que és l’objecte d’estudi d’aquesta recerca. Co-
romina elabora una recopilació de la neologia lèxica del sector a partir d’un corpus 
textual prèviament constituït, format majoritàriament per textos periodístics redactats 
en català, completats amb alguns textos en català procedents de llocs web diversos. 
Després d’exposar els criteris utilitzats per a detectar els neologismes, l’autor passa a 
explicar la distribució d’aquest lèxic en unitats més o menys especialitzades, la variació 
terminològica detectada i els diferents recursos de formació de les unitats recollides.

Quant a la variació terminològica, és interessant observar com l’estudi de 
Coromina confirma el fet que les unitats terminològiques presenten, com a unitats 
lèxiques que són de la llengua, un elevat índex de variació denominativa, tal i com 
manifesten els darrers enfocaments de la teoria sobre la terminologia (com ara la teoria 
comunicativa de la terminologia o TCT), que s’aparten, en aquest sentit, dels postu-
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lats excessivament «estrets» i idealistes de la teoria clàssica. I, pel que fa als recursos 
de formació, també es confirma que un recurs prototípic dels àmbits especialitzats, 
com és la sintagmació, explica el 76 % dels termes recopilats. L’estudi acaba amb 
l’explicació de la presentació de les entrades del repertori final, que, concebut com 
un repertori prescriptiu i no descriptiu, permet, d’una banda, determinar les regles 
neològiques més freqüents en aquest sector, i de l’altra, contribuir a resoldre certes 
llacunes denominatives dels diccionaris, tant generals com especialitzats.

Josep M. Mestres i Esther Monzó ens presenten a continuació el projecte de 
redacció d’un glossari terminològic multilingüe sobre arts gràfiques en l’estudi «La 
fixació i la difusió de la terminologia tipogràfica». Els autors parteixen del fet que, en 
els darrers anys, l’ús de les aplicacions informàtiques en les tasques de processament de 
textos i d’autoedició han generat una vulgarització dels aspectes tipogràfics i d’edició de 
textos, amb la consegüent pèrdua de qualitat dels textos produïts per professionals poc 
preparats tipogràficament. En aquest sentit, el gruix del treball presentat està format 
per la relació detallada de nombrosos exemples sobre aquesta manca de qualitat que 
els autors han detectat en diverses obres, tant generals com especialitzades, editades 
en l’actualitat. Finalment, els autors esbossen breument el seu projecte de glossari, que 
persegueix un triple objectiu: preservar la terminologia pròpia d’aquest àmbit, traduir-
la adequadament i contribuir a la formació de bons professionals. Tot plegat els duu 
a proposar una obra diferent, en què els termes estiguin situats en el context natural 
d’un discurs sobre les parts i la confecció del llibre, amb l’afegitó d’il·lustracions que 
complementin les informacions escrites.

La darrera contribució que trobem correspon a Amor Montané, que ens pre-
senta un interessant estudi sobre la implantació de la terminologia en l’àmbit de la 
informàtica i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en escenaris de 
comunicació especialitzada. La recerca de Montané s’inscriu en el marc de seva tesi 
doctoral en curs, que pretén identificar un conjunt de factors que poden influenci-
ar la implantació de la terminologia catalana normalitzada. En el treball inicial que 
ara presenta, l’autora se centra en l’anàlisi dels factors relacionats bàsicament amb 
l’estructura formal dels termes, i parteix de dues hipòtesis: en primer lloc, creu que 
s’implanten més i millor els termes breus que els sintagmàtics, perquè resulten més 
fàcils d’usar encara que siguin menys descriptius; i en segon lloc, creu que s’implan-
ten més i millor els termes manllevats, perquè solen sentir-se com a més naturals.  
A partir d’un corpus de textos reals procedents del web sobre informàtica i TIC, l’autora 
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planteja una metodologia d’anàlisi i classificació dels termes extrets del corpus basada en 
dos aspectes correlacionats: un càlcul de la implantació —obtingut a partir d’una eina 
informàtica anomenada ESTEN— i una anàlisi lingüística de l’estructura i la formació 
de les unitats terminològiques. Finalment, l’observació del comportament dels termes 
normalitzats pel TERMCAT li permeten validar la primera hipòtesi —atès que els termes 
amb graus d’implantació més alts són sempre monolèxics—, confirmar parcialment la 
segona —atès que no sempre els manlleus presenten un grau d’implantació més ele-
vat—, i detectar altres fenòmens interessants com ara la influència de la concurrència 
de denominacions normalitzades i no normalitzades en la implantació d’una unitat.

La recerca de Montané presenta una estructura impecable i una sòlida metodologia, 
en la qual només trobem a faltar una explicació aprofundida de les característiques del 
corpus textual, en tant que condicionant inevitable dels resultats obtinguts. El treball 
enceta una via d’exploració de la implantació terminològica interessant i necessària 
per poder orientar amb fonament les actuacions normalitzadores que s’emprenguin 
en l’àmbit terminològic, i avançar, així, amb més èxit, en la consolidació de l’ús de la 
llengua catalana en contextos especialitzats.

En definitiva, aquest segon volum de la col·lecció «Memòries de la Societat Catala- 
na de Terminologia» aplega un conjunt de treballs que, malgrat ser força diversos pel 
que fa a la temàtica, els objectius i la metodologia emprada, convergeixen en la voluntat 
d’estudiar amb rigor la neologia i la terminologia catalanes. Amb aquesta publicació, 
l’SCATERM enceta un canvi de disseny que respon a la voluntat de possibilitar la publica- 
ció de treballs sobre terminologia, aprofundits i extensos, tal i com es posa de manifest 
a la presentació del volum. Es tracta d’una iniciativa encertada que omple un buit im-
portant en el camp de les publicacions sobre terminologia i neologia en llengua catalana.

Ona Domènech Bagaria
Estudis d’Arts i Humanitats

Universitat Oberta de Catalunya

Bernat Metge, El Llibre de Fortuna e Prudència, edició crítica de Miquel Marco, 
Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2010, 240 pp.

Cal reconèixer que la fortuna del Llibre de Fortuna e Prudència (LFP) ha estat 
considerable darrerament ja que el proppassat any 2010 ha estat objecte de dues edicions, 


