
LLENGUA CeiCIA ISOOE1HT (4 
per Eduard Bonet

Per estudiar les peculiaritats del llen-
guatge científic respecte del llenguatge 
natural dividiré el tema en dues parts: 
les restriccions o encotillaments sintàc-
tics i els aspectes de lèxic o de forma-
ció de la terminologia científica.
Les finalitats de precisió, d’objectivitat 
i d’explicitació forcen la forma del llen-
guatge i el sotmeten a unes tensions 
que redueixen les possibilitats sintàcti-
ques usuals. Recordem que Aristòtil, en 
desenvolupar la lògica formal i presen-
tar la teoria del sil·logisme, va explici-
tar un motlle que encarcara durament 
el llenguatge. A l’exemple "Si tots els 
homes són mortals, i si Sòcrates és un 
home; aleshores Sòcrates és mortal” els 
predicats lògics són gramaticalment 
construïts segons la seqüència de sub-
jecte, còpula i predicat. Aristòtil va 
afirmar que tot predicat lògic pot enun-
ciar-se en aquesta forma dita apofàn- 
tica, bé que ell, naturalment, no sem-
pre s’hi va sotmetre. Però trobem vi-
gent aquesta construcció gramatical en 
molts exemples que sobrepassen l’àm- 
bit dels predicats i entren dins el camp 
de la lògica de les relacions.
La Geometria estudia la relació de sem-
blança entre triangles i ens presenta 
els teoremes coneguts com els criteris 
de semblança. Per desenvolupar aques-
ta teoria, a qualsevol tractat trobem les 
expressions “el triangle a és semblant 
al triangle b" o "els triangles a i b són 
semblants (entre ells)’’—i no' “entre si", 
que desafortunadament massa vegades 
calquem del castellà. La literatura cien-
tífica evita les formes "el triangle a s’as-
sembla al triangle b” i "els triangles a 
i b s’assemblen”, ja que al llenguatge 
natural "assemblar-se" té un gran ven-
tall de valors, moltes vegades totalment 
subjectius. Trobem un exemple del ma-
teix ordre a les expressions lligades a 
la teoria moderna de les relacions d’e- 
quivalència. Els tractats admeten "a és 
equivalent a b" i"a i b són equivalents 
entre ells”, però bandegen “a equival 
a b”. El llenguatge estricte lligat al con-
cepte d’igualtat permet "a és igual a b” 
i "a i b són iguals entre ells". Les for-
mes "igualant a a b" i "s’iguala a a b" 
indiquen un pas o una operació en un 
procés de càlcul o una instrucció dona-
da a un ordinador electrònic. Les for-
mes relaxades "igualem a a b" o "ara 
igualem a a b" són permissibles i intro-
dueixen la posició del parlant o de l’au-
tor dins el problema, i així entrem al 
camp pragmàtic. Però en cap cas no 
s’empra correctament la forma “a 
iguala b”, que al llenguatge usual té un 
sentit distint del de la pura igualtat 
matemàtica.

Tot continuant l’anàlisi del sil·logisme 
aristotèlic, observem que el subjecte 
pot ser un nom propi o quedar afectat 
dels adjectius de quantitat tots i al-
guns, que serveixen, en aquest cas, per’ 
a expressar les quantificacions lògiques 
universal i existencial. Remarcaré que 
les expressions alguns, un o més d'un, 
almenys un han quedat tipificades dins 
la lògica moderna sota la forma exis-
teix un a la qual el verb existir ha per-
dut totes les connotacions metafísiques 
per adquirir un valor neutre i l’element 
un ha pres el sentit almenys un. Les 
relacions lògiques que lliguen els predi-
cats del sil·logisme s’expressen per ele-
ments gramaticals ben coneguts, tals 
com i, si...; aleshores... L’anglès escrit 
ha introduït amb un cert èxit la forma 
iff com un allargament de tf, que no 
m’atreveixo a qualificar de derivació, 
per prendre el sentit específic de si i 
només si..., tan freqüent en matemàti-
ques. Aquests exemples mostren que 
aquesta temàtica no exerceix una forta 
pressió creativa damunt el llenguatge. 
Un altre fenomen que configura àmplia-
ment la forma d’expressió del llenguat-
ge científic és la inserció de fórmules i 
de símbols dins el text, no posats com 
elements independents a la manera de 
taules o gràfics separats, sinó incorpo-
rats com elements del discurs i de les 
oracions gramaticals.
Si trobem escrit
“si n = 3 i x = 4 aleshores n.x = 12” (i) 
llegirem "si ena és igual a tres i (si) 
ics és igual a quatre; aleshores ena per 
ics és igual a dotze”. Aquesta lectura 
posa de manifest que la fórmula 
“n = 3" queda inserida dins el text for-
mant una frase que té per nucli la for-
ma verbal "és igual a” i aquesta obser-
vació ens permet de descobrir algunes 
faltes, diguem-ne d’ortografia, al text 
(i), que reescriurem. correctament sota 
la forma
"si n = 3, i x = 4; aleshores n.x = 12.” 
(ü)-
La puntuació de les fórmules, no obli-
dada mai pels escriptors clàssics i els 
científics estrangers, sembla desconegu-
da de quasi tots els autors i traductors 
espanyols contemporanis.
Dins les teories matemàtiques comple-
tament formalitzades, totes les cons-
truccions i expressions possibles que-
den determinades per la sintaxi lògica 
del llenguatge formal, que estableix to-
tes les possibilitats del joc. Però a la 
ouasi totalitat dels textos científics, 
l’organització d’un sistema híbrid de 
fórmules i d’elements del llenguatge 
usual configura la possibilitat de diver-
sos estils i diferents modalitats expres-

sives amb distints graus de fusió i de 
preponderància de cadascun dels dos 
components.
Gabriel Ferrater va interessar-se per 
aquesta problemàtica i va assenyalar 
les dimensions lingüístiques fonamen-
tals del problema. Per ara no he trobat 
cap altre autor ni cap referència biblio-
gràfica que tiri endavant aquest estudi. 
Per entrar dins l’estudi de la termi-
nologia científica recordaré dos princi-
pis que regeixen la formació dels mots 
nous. D’una banda, el convencionalisme 
entre el mot significant i el seu signifi-
cat estableix que un concepte nou pot 
ser expressat per qualsevol mot nou 
que ens inventem arbitràriament, res-
pectant les condicions fonètiques i grà-
fiques de la llengua. Però aquest princi-
pi es complementa amb una mena de 
delimitació de l’arbitrarietat, segons 
expressió de Saussure, que ens mena a 
introduir els mots nous segons unes 
regles específiques. La Química, posem 
per cas, donarà nom a tots els àcids 
seguint unes regles de formació lingüís-
tica i no donant arbitràriament noms 
inconnexos que ens farien perdre en un 
caos terminològic. L’aplicació comple-
mentària d’aquestes regles permetrà al 
lector de situar les observacions que 
farem.
Una forma molt productiva de donar 
nom a un concepte científic nou és no 
de crear un mot nou, sinó d’especialit- 
zar-ne un de ja existent. Els exemples 
següents donaran una idea del joc de 
relacions d’analogia i d’oposició que es 
crea dins l’antic ventall d’usos i de sig-
nificats.
El diccionari ens dóna un ventall molt 
obert per a les significacions del mot 
força, que cobreixen aspectes físics, 
intel·lectuals, i morals. Al costat de la 
idea de força muscular, la Física intro-
dueix la definió de força aplicada a un 
cos com el producte de la massa del 
cos per l’acceleració que li imprimeix. 
A més d’assenyalar que som en un 
camp que no inclou les forces socials 
ni les forcés morals, cal remarcar que 
la definició s’estableix dins el marc 
d’una teoria deductiva, que en aquest 
cas suposa l’acceptació dels principis 
de Galileu i de Newton, enfront de les 
concepcions físiques aristotèliques. En 
efecte, mentre que Aristòtil suposava 
que per mantenir un cos en moviment 
constant, sense acceleració, es reque-
reix una força, el principi d’inèrcia de 
Galileu ho nega i la fórmula esmentada 
recull aquest darrer principi. Així 
aquesta forma d’especialització d’un ús 
i d’un significat arrela en una tradició 
de coneixements que la teoria científica 
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aclareix, corregeix o explicita i perfec-
ciona. Tenim un exemple semblant a 
la teoria econòmica que arrenca de la 
idea natural d’estalvi i d’inversió, però 
treballa aquests conceptes fins a esta-
blir la relació, tan poc intuïtiva, d'igual- 
tat entre inversió i estalvi.
L’àlgebra moderna ha especialitzat el 
mot cos (corps en francès i field però 
no body en anglès) per a designar una 
estructura algebraica determinada, un 
exemple senzill de la qual és el conjunt 
dels nombres fraccionaris amb què po-
dem fer la suma, la resta, la multipli-
cació i la divisió. El significat especia-
litzat no té cap relació directa amb el 
ventall de significats de cos dins el 
llenguatge ordinari si no és, tal vegada, 
l’analogia que podem trobar amb for-
mes metafòriques pansides com aque-
lles de “un cos de doctrina” o "un cos 
de coneixements”, que suggereixen un 
sistema organitzat i tancat, com l’es-
tructura algebraica indicada. El joc de 
paraules entre els cossos algebraics i 
els cossos dels homes i de les dones va 
donar títol i estructura al llibre de poe-
mes Teoria dels cossos de Gabriel Fer- 
rater. La forma anglesa parteix d’ex- 
pressions com camp de forces, camp 
d’experiències o camp d’objectes, a les 
quals camp ha adquirit un significat 
neutre i poc específic.
La paraula grup s’ha especialitzat per 
indicar una estructura algebraica que 
no té cap relació amb el ventall de sig-
nificats d’aquesta paraula dins el llen-
guatge ordinari. La idea de grup amb el 
sentit de col·lecció o multitud d’objec-

tes es relaciona amb un concepte abs-
tracte de la matemàtica moderna que, 
justament, s’ha expressat per la parau-
la conjunt (conjunto, ensemble, insie- 
me, set...), que dóna nom a la teoria 
dels conjunts. Aquesta posició ha fet 
que la paraula agrupar, acceptada i 
emprada freqüentment en matemàti-
ques, no tingui cap relació amb la teo-
ria del grups, sinó que, més a prop del 
llenguatge natural, vol dir “fer conjunts 
o formar conjunts”.
La topologia, una branca important de 
la matemàtica moderna, moltes vega-
des ha volgut marcar la relació d’uns 
conceptes molt abstractes i teòrics amb 
d’altres de la vida quotidiana i de l’ex- 
periència més trivial, recorrent a deno-
minacions del llenguatge natural. Així, 
els termes entomo, voisinage, neigh- 
bourhcod poden donar en català en-
torn o veïnatge o ve'inat i un d’aquests 
noms haurà de fer fortuna. En infor-
màtica, ordinador, d’origen francès, en-
tra en competència amb computadora, 
d'origen americà, i un d’ells s’imposarà 
segons la força científica dels textos 
originals que ens arribin.
La feina de traduir o d’introduir 
aquesta mena de termes presenta mol-
tes vegades dificultats importants:
Els anglesos han especialitzat la parau-
la bit (tros, bocí...) com a nom de la 
unitat de la teoria de la informació, i 
la posició d’aquesta paraula dins la 
llengua anglesa li permet de fer aques-
ta feina especialitzada amb unes possi-
bilitats que no tenen en d’altres llen-
gües els termes de la seva traducció. 

Segurament bit s’intemacionalitzara, 
com en física nuclear s’ha internacio-
nalitzat spin i com s'han internaciona-
litzat tantes paraules. Pàrking, amb una 
adaptació gràfica, és un manlleu de 
l’anglès, però fixem nos que el català 
manlleva el terme bit en la seva espe-
cialització científica però no en el seu 
significat ordinari de tros o bocí.
Molts termes que poden adaptar-se fà-
cilment al català ofereixen dificultats 
en els derivats. Així traduïm, el terme 
anglès between per entre, però aquella 
llengua pot fàcilment construir el subs-
tantiu abstracte betweenness, amb el 
sentit de "propietat d’estar entre”, que 
presenta dificultats per adaptar a la 
nostra llengua.
Una segona forma de donar nom als 
nous conceptes o als nous instruments 
queda il·lustrada per l’exemple la rosa 
dels vents. Aquesta forma apareix com 
una part de l’oració, com un sintagma 
ben construït, amb la seva posició; 
però ens adonem que no es tracta d’un 
sintagma, sinó del nom d'un instru-
ment, quan ens fixem en el significat. 
Aquesta formació de noms, que Émile 
Benveniste va anomenar synapsie, és 
d’un gran rendiment en tota la tecno-
logia moderna.
Ens falta ara la formació de la ter-
minologia científica basada en el re-
curs de derivació i de composició apli-
cat especialment a arrels llatines o gre-
gues. És a dir l’aspecte més ostentós 
del llenguatge científic.
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