
Marc Font i Trasserra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudi d’implantació 
 

terminològica del surf de neu 
 
 
 
 
 
 

 

Treball acadèmic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultat de Traducció i Interpretació 

Universitat Pompeu Fabra 

Amor Montané 
20 de juny de 2011 



TAULA DE CONTINGUTS 
 
1. INTRODUCCIÓ 1 

 
2. MARC TEÒRIC 3 

 
3. ANTECEDENTS: ORÍGENS DEL SURF DE NEU 6 

 
4. METODOLOGIA 8 

 
4.1 Constitució del corpus escrit 8 

 
4.2 Constitució de les enquestes sociolingüístiques 11 

 
5. ANÀLISI D’IMPLANTACIÓ 13 

 
5.1 Anàlisi d’implantació en la llengua escrita 13 

 
5.1.1 Resultats d’implantació de cros 13 

 
5.1.2 Resultats d’implantació de gufi 14 

 
5.1.3 Resultats d’implantació de migtub 14 

 
5.1.4 Resultats d’implantació de parc de surf 15 

 
5.1.5 Resultats d’implantació de planxa de neu 16 

 
5.1.6 Resultats d’implantació de quart de tub 16 

 
5.1.7 Resultats d’implantació de surf forapista 17 

 
5.1.8 Resultats d’implantació de surf d’estil lliure 18 

 
5.1.9 Resultats d’implantació de surf de neu 18 

 
5.1.10 Resultats d’implantació de surfista de neu 19 

 
5.2 Anàlisi d’implantació en la llengua oral 20 

 
5.3 Documents emesos pel TERMCAT 22 

 
5.3.1 Anàlisi i coneixement per part dels usuaris 22 

 
6. ANÀLISI COMPARATIVA DELS RESULTATS 24 

 
7. CONCLUSIONS 29 

 
8. BIBLIOGRAFIA 32 

 
Annexos 



1. INTRODUCCIÓ 
 

La implantació terminològica és un element clau de la normalització lingüística. El català, 

sense ser-ne una  excepció, adopta paraules d’altres llengües, no pas perquè sigui una 

llengua sense recursivitat creativa ni perquè en tingui una necessitat sistemàtica, sinó per 

qüestions d'expressivitat, contacte de llengües,  etc. És per aquest motiu que qualsevol 

llengua ha de disposar o, si més no, és raonable que tingui un organisme que naturalitzi i 

vesteixi  una  llengua  d’una  terminologia  els  parlants  de  la  qual  la  puguin  assimilar 

satisfactòriament.  En  el  cas  de  la  llengua  catalana,  n’és  l’encarregat  el  Centre  de 

Terminologia (TERMCAT), el qual intenta naturalitzar ―amb més o menys èxit― els 

termes forasters que ens arriben. El seguiment exhaustiu de l’adaptació d’aquests termes és 

cabdal  per  veure’n  la   receptivitat  dels  parlants,  l’arrelament  de  formes  foranes,  la 

pervivència, el somort o la defunció definitiva de la terminologia que a una llengua li ha 

calgut adoptar. 
 

La motivació que m’endinsa a realitzar aquest estudi és, d’una banda, el meu interès 

general per la terminologia i, per l’altra, la relació entre la implantació terminològica en 

català i el context sociolingüístic en què s’emmarca. Malgrat que els estudis d’implantació 

terminològica són relativament recents, tant bon punt vaig saber que eren, actualment, un 

dels punts d’anàlisi terminològica més candents,  vaig decidir interessar-m’hi. Un estudi 

terminològic, al meu parer, representa un termòmetre  d’assimilació  d’una terminologia 

adaptada fonètica i ortogràficament al sistema lingüístic d’una llengua.  És, per aquest 

motiu, juntament amb el paper sociolingüístic en què s’emmarca la llengua catalana, el que 

m’empeny a aportar-hi el meu granet de sorra i a aconseguir una llengua normalitzada i 

que visqui i es desenvolupi tranquil·lament. 
 

Aquest treball acadèmic consisteix en un estudi d’implantació terminològica en català del 

surf de neu. El treball té dos objectius principals: veure si les propostes del TERMCAT 

tenen incidència en l’ús, tant des de la perspectiva oral com des de la perspectiva escrita i 

posar  de  manifest  el  coneixement  que  els  usuaris  d’aquest  esport  tenen  de  les  obres 

terminològiques de difusió editades pel TERMCAT de  l’àmbit del surf de neu. A part 

d’aquests dos objectius principals, el treball pretén ser una contribució més ―en la mesura 

justa, d’acord amb la dimensió procedimental i el caràcter acotat del treball― en l’estudi 

de  l’evolució  terminològica  del  català  en  àmbits  concrets  com  ho  és  el  dels  esports 

d’hivern. 
 

Abans de començar a desenvolupar aquest estudi, establirem tres hipòtesis que seran a 

partir de les quals partirem a l’hora d’indagar, teoritzar i explicar els resultats extrets de les 

dades. D’entrada, pensem que les propostes terminològiques del TERMCAT tindran una 

repercussió força discreta en la llengua escrita i,  sobretot, en la llengua oral, atès que 

preveiem que la variació terminològica en desdibuixarà una mica  la  homogeneïtzació i 

l’èxit d’assimilació, que pot destacar més en la llengua escrita. Així mateix, preveiem un 

grau  de  variació  molt  considerable  en  la  llengua  oral,  un  conjunt  de  formes  que  el 

TERMCAT no haurà contemplat i que seran, en molts casos, les prominents amb una 
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diferència respectable. En darrer lloc, voldrem destacar, tal com creiem que succeirà, l’alt 

grau  de  desconeixement  dels  recursos  de  divulgació  terminològica  del  nostre  àmbit 

d’estudi, el surf de neu, que publica el TERMCAT. Finalment, intentarem, sempre a partir 

de les dades de què disposem, justificar, d’acord amb el marc sociolingüístic en què perviu 

la  llengua  catalana,  alguns  dels  resultats,  tant  pel  que  fa  a  l’ús  oral  i  escrit  com  el 

coneixement de les eines terminològiques i de divulgació. 
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2. MARC TEÒRIC 
 

El català és una llengua a partir de la qual es crea poc coneixement, ja que es tracta d’una 

llengua petita,  malgrat disposar de grans especialistes i d’una estructura de sectors de 

producció considerable.  Per  exemple, per cada terme que crea el  català, l’anglès i el 

japonès en creen de l’àmbit de la tecnologia i de la ciència i de l’àmbit de la gastronomia 

respectivament,  una  proporció  incomparable.  La  mundialització  en  què  s’emmarca  el 

context en què vivim fa que, a part que als Pirineus catalans ja s’hi pugui practicar el surf 

de vela sobre neu i a centres d’esport el tai-txi-txuan, al carrer també s’hi senti a dir que es 

practica el snowsailing i el tai-chi. El català absorbeix una quantitat ingent de paraules 

d’altres llengües i per tant, ja no tan sols per la situació anòmala que viu i que no li permet 

desenvolupar-se  lliurement, sinó també pel precari marc sociopolític en què es troba, la 

presència d’un centre de normalització és més que imprescindible. 
 

El terme normalització ha generat força controvèrsia, atès que el seu significat ha anat 

adoptant matisos i noves concepcions al llarg dels anys. Diverses posicions opten pel terme 

planificació  lingüística,  però  seguint  la  concepció  de  Montané  (2007),  aquest  treball 

acadèmic  l’entendrà  com  un  terme  més  general  que  engloba  i  emmarca  la  pròpia 

normalització lingüística. Volem aclarir, doncs, que en aquest estudi, d’una banda, ens hi 

referirem i entendrem la normalització lingüística com una mera operació de normalitzar 

una  llengua  sobre  les  pràctiques  socials  i,  per  l’altra,  entendrem  la   normalització 

terminològica com una reducció de la variació lèxica dels àmbits d’especialització per tal 

d’enfortir i unificar un codi lingüístic de manera intervencionista. (TERMCAT 2006a: 21). 
 

L’any 1985 neix el TERMCAT, l’organisme que s’encarrega de la coordinació general de 

les activitats terminològiques en llengua catalana. El procés de normalització 

terminològica no intenta formalitzar totes les ocurrències neològiques que apareixen en 

una llengua. La normalització terminològica únicament intervé en casos determinats, com, 

per exemple, quan cal vestir la  llengua d’una nova denominació que respon a una nova 

realitat conceptual; quan es detecta que hi ha variacions en una forma que s’està difonent; 

quan  el  concepte d’un  terme o  d’un  conjunt  de termes  no  és  clar; quan  trobem  una 

denominació que no aglutina el consens dels especialistes; quan es transmet un manlleu o 

una forma en català de la llengua originària, etc. (TERMCAT, 2006). 
 

Com a resposta a una necessitat tant social com lingüística, el TERMCAT s’encarrega del 

procés  de  normalització  terminològica  comprès  en  diverses  etapes.  En  primer  terme, 

l’organisme regulador i normalitzador ha d’estudiar les diverses propostes de normalització 

(provinents  d’especialistes,  mitjans  de  comunicació,  universitats,  etc.),  per  detectar  i 

observar tota la terminologia viva ―que, evidentment, encara no ha passat per cap procés 

de normalització―. La Secretaria del Consell Supervisor, d’acord amb les dades rebudes, 

determina  el  grau  de  necessitat  d’intervenció.  Si  es  decideix  que  cal  començar  la 

normalització d’un cas, es fa una recerca àmplia de documentació dels termes (documental, 

d’ús,  lingüística,  terminològica, etc.), juntament amb diverses sessions de normalització 

(discussió de casos entre terminòlegs i especialistes, consensuar propostes denominatives, 
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perfilar conceptes, definicions, etc.). A partir de tota la feina que s’ha dut a terme, es crea 

el dossier de normalització, el qual representa un model de recerca terminològica complet i 

en el qual hi apareix  l'equivalència terminològica en diverses llengües, la definició del 

terme, la jerarquia de la terminologia (terme principal, concurrent, etc.). Aquest document 

es tramet directament al Consell Supervisor, el qual madurarà la informació recollida en el 

dossier i prendrà unes decisions d’acord amb la seva composició. El Consell Supervisor del 

TERMCAT és el que s’encarrega de normalitzar la terminologia i, a partir dels tres sectors 

que  l’integren,  s’hi  intenten  fer  confluir  els  tres  vessants  més  importants  de  la 

normalització  (lingüístic,  terminològic  i  d’ús),  per  garantir  l’èxit  de  la  implantació 

terminològica  normalitzada.  La  representació  de  tres  membres  de  l’Institut  d’Estudis 

Catalans vol garantir que la normalització terminològica sigui harmònica amb el conjunt 

d’activitats  normativitzadores  en  català.  La  participació  de  membres  del  TERMCAT 

assegura la utilització d’una metodologia terminològica vàlida, amb el conjunt de criteris 

lingüístics,   terminològics   i   sociolingüístics   adequats.   En   darrer  lloc,   la   presència 

d’especialistes dels diversos àmbits d’especialitat vol garantir que les propostes s’adiguin a 

les necessitats concretes i a l’ús real de la terminologia i, també, són un bona fermança per 

a la futura  implantació de les propostes en l’ús. Finalment, de les decisions a les quals 

s’hagi arribat, se’n derivarà l’acta de normalització, en què s’explicitaran els acords presos 

i la normalització duta a terme. 
 

En termes més generals, podem dir que la normalització terminològica en català implica la 

intervenció  conscient  sobre  la  llengua  i  la  comunitat:  una  codificació  in  vitro  de  les 

solucions terminològiques (la feina descrita que duu a terme el TERMCAT), la posterior 

difusió in vivo de les resolucions adoptades in vitro i la implantació in vivo de les solucions 

adoptades  in  vitro  (Vila,  2007).  Aquest  procés  de   normalització  terminològica  va 

estretament lligat amb la planificació d’una política lingüística efectiva  sempre d’acord 

amb el marc sociolingüístic en què viu la llengua catalana. En el cas del català, l’objectiu 

principal de la normalització s’emmarca essencialment en un procés de recuperació de l’ús 

de la llengua catalana i, d’aquesta manera, fornir la llengua catalana de la  terminologia i 

dels recursos terminològics necessaris perquè pugui ser tant una llengua de comunicació 

general   com   una   llengua   forta   i   suficientment   dotada   lèxicament   de   llenguatge 

especialitzat.  Tal  com  veiem,  en  aquest  cas,  el  procés  de normalització  és  un  procés 

intervencionista, és a dir, un procediment regulat i controlat per un organisme que depèn de 

l’Administració (Montané, 2007). 
 

El Consell Supervisor del TERMCAT té en compte un seguit de consideracions i criteris 

per  normalitzar  la  terminologia:  els  criteris  lingüístics,  els  quals  inclouen  els  criteris 

fonològics, ortogràfics, morfològics, sintàctics i semàntics (adequació fonètica, ortogràfica, 

morfològica, sintàctica i semàntica); els criteris terminològics, és a dir, la relació unívoca 

entre una denominació i un concepte, l’adequació a l’àmbit temàtic en el qual s’insereix el 

terme, l’analogia formal amb altres termes de l’àrea i amb els equivalents de les llengües 

de comunicació internacional, l’apropament formal a l’etimologia i la  tendència a les 

formes   grecollatines   i,   també,   l’adequació   a   les   recomanacions   dels   organismes 

competents; finalment, també hi juguen un paper important els criteris sociolingüístics, és a 

4 



dir, comprovar la necessitat de creació d’un neologisme, l’arrelament d’una forma entre els 

usuaris i consens dels especialistes, la formació i les actituds lingüístiques dels usuaris, la 

variació  dialectal   i  la   terminologia   normalitzada,  els  registres  i  la  normalització 

terminològica, l’eufonia i, finalment, el sintetisme (TERMCAT, 2006). 
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3. ANTECEDENTS: ORÍGENS DEL SURF DE NEU 
 

El surf de neu és “l’esport d'hivern que consisteix a lliscar per la neu mantenint l'equilibri 

damunt d'una planxa” (TERMCAT). El surf de neu neix als Estats Units d’Amèrica durant 

els anys seixanta com una  altra  alternativa dels esports d’hivern i, al voltant dels anys 

vuitanta, l’esport comença a traspassar  fronteres i a estendre’s arreu de tots els països. 

Després de ser un dels esports que va aixecar més polseguera, atès que va comportar una 

petita  rebel·lió  pel  que  feia  a  la  manera  de  concebre  l’esport,  avui  dia  ningú  ja  no 

s’estranya de la poca estandardització i el poc convencionalisme (més que més, perquè les 

disciplines més practicades són l’estil lliure i el descens lliure) que segueix aquest esport. 

Malgrat que continuï sent difícil establir exactament quin és l’origen del surf de neu, se sol 

emmarcar als  voltants  de l’any 1965,  concretament,  en  el  moment  en  què l’enginyer 

Sherman Poppen va constuir per a la seva filla el primer snurfer (un acrònim de snow  i 

surfer), una taula de fusta amb una corda al davant per mantenir l’equilibri. Tot i ser força 

diferent del que en visualitzem avui dia, una empresa nord-americana va decidir fabricar- 

ne i vendre’n durant les dècades dels anys seixanta i setanta. 
 

Tot i que el surf de neu va esdevenir esport olímpic en els Jocs Olímpics d'Hivern de 

Nagano (Japó) de l'any 1998, va arribar a Espanya i a Catalunya uns anys més tard d’ençà 

de la irrupció als Estats Units. Concretament, s’estima que la dècada dels anys noranta va 

ser  quan  va  agafar  més  empenta  i  quan  va  començar  a  créixer  amb  una  força  molt 

considerable. El públic més jove va ser el que va acollir  amb  els braços més oberts 

l’arribada d’aquest esport i és, de fet, el públic que el practica avui dia més freqüentment. 
 

El surf de neu és un esport d’hivern que es practica gairebé arreu del món. És un esport que 

s’ha  estès  àmpliament,  des  del  seu  lloc  de  provinença,  passant  per  Amèrica  del  Sud 

(Mèxic, Xile i Argentina,  principalment) i Europa fins al Japó. Des d’uns perspectiva 

europea, els llocs més destacats són els Alps suïssos, les muntanyes dels països nòrdics, el 

Pirineu català i Sierra Nevada, a Granada. L’esgrima o el futbol, per exemple, han pogut 

estendre’s a països amb característiques ben diferents; el surf de neu, però, requereix unes 

condicions meteorològiques explícites, fet que en redueix, en certa mesura, la possible 

extensió que hagi pogut assolir. 
 

Per tal de caracteritzar una mica millor aquest esport i per veure’n la dimensió social que 

assoleix, ens fixarem en el nombre de practicants que té aquest esport i, sobretot, en el seu 

perfil. És important destacar-ho, atès que, en moltes ocasions, el comportament i el perfil 

social dels practicants d’un esport  pot  explicar-ne el desenvolupament i l’evolució de la 

terminologia. Tot i que sigui un esport que no  assoleixi graus de popularitat com ara el 

futbol o el bàsquet en la nostra societat, no significa que sigui  un  esport amb un perfil 

d’usuaris  reduït.  Qualsevol  esport  d’hivern,  sobretot  els  que  s’han  de   practicar  en 

delimitacions establertes (esquí alpí, surf de neu, etc.) té un cost considerable. Aquesta 

constatació indica, també, el perfil social dels tipus d’usuari d’aquest esport. En cap cas es 

tracta d’un  esport  d’elit, però tampoc no es tracta d’un esport estès en les classes més 

populars; sense voler caure en  generalitzacions errònies ni visions classistes, podríem 
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considerar-lo,  almenys  d’acord  amb  la  realitat  espanyola  i  catalana,  un  esport  força 

practicat per les classes mitjanes. 
 
Tal com veurem en l’anàlisi de les dades d’aquest estudi d’implantació d’aquest esport, el 

fet que el surf  de  neu neixi als Estats Units d’Amèrica explicarà el perquè de la forta 

presència de terminologia en  anglès. En  cas  que es  trobin  denominacions  en  d’altres 

llengües (en castellà, principalment) en la recol·lecció de dades orals dels usuaris, serà una 

mera qüestió d’interferència lingüística, atès el caràcter bilingüe dels participants. 
 

Tot i que el surf de neu és un esport relativament nou a casa nostra i, en certa mesura, poc 

professionalitzat, a partir dels campionats internacionals que se n’han anat fent, comencen 

a despuntar noms com ara Jordi Font, Queralt Castellet, Isaac Vergés, Carles Torner, Josep 

Castellet i Nina Manich, entre d’altres. 
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4. METODOLOGIA 
 

L’estudi d’implantació parteix de deu termes normalitzats del surf de neu. Atenent la gran 

quantitat de terminologia d’aquest esport (tècniques, modalitats, indumentària, etc.), s’han 

triat deu termes amb un grau d’especialització raonable i, per tant, termes que un usuari 

mitjà pot conèixer i, en efecte, avaluar  pertinentment. Els deu termes que s’ha escollit 

provenen directament de les actes normalitzadores del Consell Supervisor del TERMCAT 

de l’any 1998. 
 

Terme Data 

cros Acta del Consell Supervisor núm. 279, de 3 de desembre de 1998 

gufi Acta del Consell Supervisor núm.  279, de 3 de desembre de 1998 

migtub Acta del Consell Supervisor núm. 277, de 29 d'octubre de 1998 

parc de surf Acta del Consell Supervisor núm. 277, de 27 d'octubre de 1998 

planxa [de neu] Acta del Consell Supervisor núm. 277, de 27 d'octubre de 1998 

quart de tub Acta del Consell Supervisor núm. 277, de 27 d'octubre de 1998 

surf forapista Acta del Consell Supervisor núm.  279, de 3 de desembre de 1998 

[surf d'] estil lliure Acta del Consell Supervisor núm.  279, de 3 de desembre de 1998 

surf de neu Acta del Consell Supervisor núm. 133, de 29 d'octubre de 1998 

surfista [de neu] [Terme no normalitzat; paral·lel a altres termes normalitzats] 
 

 
Aquest estudi d’implantació es constitueix en dos grans blocs: la constitució del corpus 

escrit
1
, a partir del qual es farà l’estudi d’implantació de la llengua escrita, i les 

enquestes sociolingüístiques, les quals ens aportaran les dades de la implantació 

terminològica en la llengua oral. Tot i que un dels objectius principals és poder comparar 

els resultats dels dos blocs,  a continuació  presentarem  la metodologia per separat,  atès  

que  cada bloc  s’ha constituït de manera diferent. 
 

 
 
 

4.1 Constitució del corpus escrit 
 

La constitució del corpus de llengua escrita del surf de neu s’ha realitzat mitjançant textos 

en línia (vg.  Annex I), és a dir, es fonamenta de textos disponibles a Internet. Tots els 

documents, per tant, en format  paper (revistes d’estacions d’esquí, revistes de botigues 

d’esport, notícies del diari que parlin sobre el surf de neu, etc.) no s’han tingut en compte. 

Això no vol dir que puguin coincidir revistes que s’hagin difós en format paper, però que 

també es trobin disponibles en línia. 
 

Els estudis d’implantació de terminologia s’han de realitzar al cap d’un mínim de cinc anys 

per tal de poder veure’n l’establiment real i exacte (Rull, 2008). D’aquesta manera, també, 

els textos que constitueixen el  corpus escrit són textos escrits cinc anys d’ençà de la 

normalització, és a dir, tenint en compte que la majoria dels termes que examinarem van 
 

                                                           
1
 Les dades del corpus escrit sobre el surf de neu provenen dels resultats d'un projecte 

d'estudis d'implantació terminològica dut a terme pel grup de recerca IULATERM de 

l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra) en col·laboració 

amb el Centre de Terminologia TERMCAT. 



 
 

ser normalitzats l’any 1998, la gran majoria dels textos recollits daten, com a mínim, de 

l’any 2004. 
 
El corpus de la llengua escrita s’ha dividit, primerament, en dos nivells diferents d’àmbits 

d’ús:  corpus   institucional  i  corpus  no  institucional.  El  corpus  institucional  reunirà 

únicament textos emesos per la  Generalitat de Catalunya (resolucions, directives, lleis, 

etc.) i se’n descartaran automàticament textos  solts  amb el logotip de la Generalitat de 

Catalunya, així com textos produïts pels diferents ajuntaments  dels municipis catalans. 

S’ha optat per aquest criteri per raons de fiabilitat, atès que en un text hi podia constar el 

segell de la Generalitat de Catalunya, com a entitat col·laborada, però no com a emissora 

del document i, alhora, textos emesos pels ajuntaments, atès que hem cregut que es podria 

haver  ampliat  excessivament  el  biaix  del  que  és  un  text  institucional.  El  corpus  no 

institucional aglutinarà textos especialitzats, és a dir, textos amb un grau d’especialització 

mitjà i, en la mesura del que ens ha estat  possible, alt (revistes de surf de neu, pàgines 

d’estacions d’esquí, etc.). En conseqüència, d’aquest  corpus, se n’han descartat textos 

d’especialització baixa (transparències d’exposicions orals d’alumnes de primària, pàgines 

web en què l’ortografia delatava la poca consistència de l’escriptura i, per tant, del criteri 

terminològic, etc.). Pel que fa als blocs, els hem descartat per norma general; tanmateix, si 

n’hem  trobat  algun,  per  exemple,  que  més  que  un  bloc  constituïa  un  espai  virtual 

informatiu de fiabilitat, l’hi hem inclòs. Així mateix, hem decidit també crear un corpus 

escrit de premsa, tenint en compte que la  premsa és un mitjà de comunicació i difusió 

important, un mitjà que arriba a diversos perfils socials i  que és un reflex clar de la 

vivacitat de la llengua. La premsa, però, és un dels mitjans de difusió més  grans i més 

importants  de  la  terminologia  i,  per  tant,  ens  ha  semblat  adient  estudiar  i  analitzar 

l’evolució de la terminologia normalitzada des d’aquesta perspectiva. Finalment, hem creat 

també  un  corpus  escrit  de  premsa  institucional,  és  a  dir,  de  notícies  emeses  per  la 

Generalitat de Catalunya. Aquest  corpus, per raons evidents, és força més petit que els 

altres, però la temàtica d’estudi i el tipus de documents n’han determinat la gruixària. 

 
S’ha optat per aquesta divisió per diferenciar bé els diferents graus d’especialització d’un 

text i perquè els  resultats fossin el màxim d’acurats possibles. Aquesta divisió permetrà 

veure si des de l’àmbit  institucional, tal com indica la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística. Parlament de Catalunya (DOGC 2553, de 9 de febrer de 1998; BOE 

36, d'11 de febrer de 1998), en què l’apartat 2.3 afirma el següent: “2.3 En l'ús del català a 

l'Administració  de  la  Generalitat  ha  d'emprar  els  termes  normalitzats  pel  Centre  de 

Terminologia Termcat per designar en aquesta llengua els conceptes a què refereixen”. Tal 

com veiem, la legislació afirma que l’Administració de la Generalitat ―entenent que tots 

els departaments, seccions, etc., i per tant, tots els documents que emetin― es compromet 

a fer servir la terminologia que proposa el  TERMCAT. Així,  un  cop hàgim realitzat 

l’estudi d’implantació, podrem fixar-nos si les propostes normalitzades del TERMCAT són 

ben presents a l’àmbit institucional i, per tant, si s’estableix una gran diferència entre 

aquest àmbit i els altres àmbits. 
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En la cerca de textos per als quatre blocs del corpus escrit, s’hi ha buscat, en la mateixa 

mesura, els  termes normalitzats (per exemple, surf de neu) que presenten les actes del 

TERMCAT, com els diferents concurrents (per exemple, snow, snowboard i 

snowboarding), és a dir, altres denominacions no normalitzades. Aquesta metodologia que 

hem seguit,  l’hem  dut a terme amb el programa Wüska, el qual ens ha permès fer una 

àmplia cerca de textos en línia i el qual ens ha permès configurar per a cada terme quatre 

tipus diferents de cerca.  Els textos que ens  servirà el cercador  Wüska  caldrà que els 

analitzem  i  hi  apliquem  els  criteris  d’exclusió  de  corpus  explicitats  anteriorment.  En 

determinats casos, la cerca de Wüska ha fallat, atès el gran pes de documents que n’extreia 

de la xarxa i el que hem procedit a fer és una cerca manual mitjançant el cercador Google, 

aplicant-hi, naturalment, els mateixos criteris d’acceptació i exclusió de corpus. 
 

Val  a  dir  que  algunes  vegades,  atès  que  estem  treballant  amb  uns  textos  en  què  la 

terminologia  es  repeteix  i  els  cercadors  no  ho  diferencien,  hem  hagut  de  descartar 

manualment textos repetits i que,  per tant, els termes que hi haguéssim trobat haurien 

computat com a termes de textos diferents en el  còmput final dels resultats. També, cal 

especificar que moltes vegades els termes manllevats snowboard (entès com a surf de neu) 

s’escrivia de la mateixa manera que un dels concurrents snowboard (entès com a planxa de 

neu). Tenint en compte que els gestors terminològics no són capaços de fer una distinció 

manual  de la semàntica dels termes, ha calgut revisar i tenir en compte aquest tipus de 

biaixos a l’hora de fer el còmput final dels resultats. 
 

A mesura que s’han anat recollint textos dels quatre blocs, s’han anat introduint a  Esten
2
, 

una eina de seguiment de la terminologia normalitzada desenvolupada pel grup de recerca 

IULATERM de l'Institut  Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), en col·laboració 

amb el Centre de Terminologia TERMCAT. Aquest programa ens ha permès dipositar-hi 

quatre corpus escrits diferents: el corpus amb  tots  els textos institucionals, el corpus de 

textos especialitzats, el corpus de premsa i el corpus de  premsa  institucional. Per tant, 

abans de començar a realitzar l’anàlisi, volem explicitar que Esten disposa de quatre corpus 

escrits diferents, en els quals hi apareixen tots els termes i tots els concurrents necessaris 

per tal de fer-ne l’estudi. Per realitzar l’anàlisi terminològica, hem agafat el primer terme 

normalitzat, per  exemple, i l’hem inserit a la casella del programa que ens indica terme 

normalitzat. Hi hem col·locat surf de neu i hem inclòs també, a la casella corresponent dels 

concurrents, snowboarding, snow i snowboard. Aquesta cerca, l’hem feta quatre vegades, 

d’acord amb els quatre corpus escrits diferenciats que hem constituït, per tal així d’obtenir 

uns tant per cents individuals de cada bloc. Finalment, el programa Esten  ens calcularà 

automàticament  el  grau  l’aparició  i  la  freqüència  dels  termes  normalitzats  i  dels 

concurrents. 
 

 
 
 
 
 
 

2  
Accés: http://esten.iula.upf.edu/ 
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4.2 Constitució de les enquestes sociolingüístiques 
 

L’enquesta  sociolingüística  vol  complementar  aquest  estudi  i  serà  a  partir  de  la  qual 

obtindrem les  dades de la llengua oral. Les dades escrites són les que creen la base de 

l’anàlisi, atès que estan basades  en un  corpus  textual força considerable, i l’enquesta 

sociolingüística pretén que es pugui establir, en la mesura justa i amb la rellevància més o 

menys significativa d’acord amb el nombre de persones enquestades, una comparació de 

l’escrit  i  l’oral.  Es  pretén  veure,  en  definitiva,  si  la  implantació  de  la  terminologia 

normalitzada de la llengua escrita s’assembla, a la de la llengua oral. 
 

L’enquesta s’ha realitzat a dotze persones catalanoparlants relacionades estretament amb el 

surf de neu, onze persones de les quals són practicants d’aquest esport i una és membre del 

personal d’un club. És evident la raó per la qual s’han cercat professionals, ja que són els 

millors indicadors per apuntar l’evolució de la terminologia d’un determinat àmbit. 
 

L’enquesta s’ha realitzat en línia i no personalment. La primera part de l’enquesta consta 

de dotze  imatges.  Per a cada imatge es proporciona una definició del terme en qüestió. 

D’aquesta manera, s’espera que la persona enquestada, per mitjà de la fotografia i de la 

definició sàpiga a quin ítem ens estem referint. A sota de la imatge, hi ha un requadre en 

què la persona enquestada hi ha d’escriure el terme i,  d’aquesta manera, és a dir, sense 

induir  la  persona  enquestada  cap  a  una  resposta  o  cap  a  una  altra,  pot  reproduir 

espontàniament al que li remet la imatge amb l’ajuda de la definició. Les definicions s’han 

extret  del  TERMCAT  i  s’han  adaptat,  de  manera  que  en  cap  no  hi  aparegués  la 

terminologia  normalitzada  que  s’estava  estudiant.  Un  cop  la  persona  enquestada  ha 

emplenat  el  requadre  amb  la  denominació  que  utilitza,  se  li  presenten  una  sèrie  de 

concurrents (també s’hi inclou  el terme normalitzat, per als casos en què un enquestat 

empleni el requadre anterior amb un concurrent i, així, tingui l’oportunitat d’indicar que 

també el coneix, el terme normalitzat) dels quals se li demana que assenyali els que coneix 

i, per tant, els que no li resulten forasters. Aquesta part de l’enquesta pretén recuperar la 

informació que es pot haver perdut si la persona enquestada interpreta malament la imatge 

i la definició de la primera part de l’enquesta. Volem explicitar, també, que en els casos en 

què  la  persona  enquestada  hagi  emplenat  el  requadre  amb  el  terme  surf  de  neu,  per 

exemple i l’hagi marcat de nou com a terme que coneix, únicament s’ha comptabilitzat la 

primera vegada, entenent que si és el terme que fa servir, és evident que el coneix. (Vg. 

Annex II) 
 

L’enquesta sociolingüística també consta d’un apartat en què es demana als enquestats que 

constatin  el  seu  grau  de  coneixement  pel  que  fa  als  recursos  lexicogràfics  de  l’àrea 

temàtica  que  estem  estudiant.  Tenint  en  compte  que  el  TERMCAT  ha  publicat  tres 

diccionaris en què s’hi confegeix terminologia específica del surf de neu, es vol analitzar si 

l’usuari mitjà coneix, fa servir o és la primera vegada que li’n parlen, d’aquests recursos 

lexicogràfics. En aquest apartat, es presenta una imatge del diccionari per facilitar-ne així 

el reconeixement, en cas que el coneguin. A sota de cada imatge, hi ha tres possibles 

respostes: 1) Sí, el conec i el faig servir; 2) El tinc vist, però no l’he consultat mai; 3) És la 
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primera vegada que me’n parlen. Aquesta pregunta pretén, si els resultats ho permeten, 

relacionar el coneixement o el desconeixement de la terminologia amb el desconeixement 

de les obres lexicogràfiques relacionades. 
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5. ANÀLISI D’IMPLANTACIÓ 
 

En aquest  apartat  analitzarem  els  resultats  d’implantació  obtinguts  tant  en  la  llengua 

escrita, a partir del corpus que hem constituït, com en la llengua oral, a partir de l’enquesta 

sociolingüística. 
 

 
 
 

5.1 Anàlisi d’implantació en la llengua escrita 
 

L’anàlisi d’implantació en llengua escrita constarà de dos gràfics: l’un mostrarà el tant per 

cent de cada terme normalitzat i dels respectius concurrents en els quatre grans blocs del 

nostre  estudi  (institucional,  no  institucional,  premsa  i  premsa  institucional)  i  l’altre 

mostrarà els tant per cents globals de cada terme, és a dir, sense tenir en compte els àmbits 

de l’estudi. 
 

 
 
 

5.1.1 Resultats d’implantació de cros 
 
El terme normalitzat cros veiem que pren una força considerable. Observem que tant en 

l’àmbit  institucional, no institucional com en la premsa hi té una presència important. 

Tanmateix, veiem que la  suma dels concurrents manllevats supera, no pas per gaire, el 

41% de la xifra absoluta que assoleix cros. Els concurrents manllevats snowboard cross, en 

la premsa, i snowboard cros, amb freqüències més baixes, tant en l’àmbit no institucional 

com en la premsa, veiem que són els que obtenen freqüències més rellevants. El concurrent 

boardercròs,  que  per  mitjà  de  l’accent  gràfic  demostra  una  clara  intencionalitat  de 

naturalització  al  català,  té  una  presència  també  important  en  l’àmbit  institucional,  no 

institucional  i  en  la  premsa,  respectivament.  En  la  premsa  institucional,  tanmateix, 

únicament hi trobem cross, una truncació de boarder cross que manté la forma anglesa per 

les dues esses finals i que apareix de manera poc rellevant en els altres àmbits d’ús. 
 
 
 
 
 

institucional 
 

no institucional 

 
premsa 

 
premsa institucional 

 
cros boarder cross cross 
boardercros boardercròs snowboard cross 

snowboard cros   

 
Figura 1. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 2. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
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5.1.2 Resultats d’implantació de gufi 
 
El terme normalitzat gufi veiem que s’imposa clarament en la llengua escrita. L’àmbit 

institucional, en  aquest cas, adopta la forma normalitzada en tots els seus documents i, 

goofy, el concurrent, assoleix una  freqüència poc rellevant atesa l’omnipresència quasi 

absoluta del terme normalitzat gufi. És rellevant,  tanmateix, destacar la poca variació 

ortogràfica que adopta en la llengua escrita aquest terme en català, ja bé sigui perquè es 

tracta d’una denominació curta i ortogràficament senzilla que únicament es pot  adaptar 

fonèticament i ortogràficament al català d’una única manera, gufi, o perquè s’és conscient, 

i més en la llengua escrita, que una y és poc típica del català i, per tant, es recorri a buscar- 

ne la forma normalitzada. 
 
 
 

 
institucional 

 
 

 
no 

institucional 

 

 
gufi  goofy 

 
 

Figura 3. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 4. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
 

 
 
 

5.1.3 Resultats d’implantació de migtub 
 
El terme normalitzat migtub és un terme que ha aconseguit, si més no respectablement, 

entrar a formar part de la llengua escrita en català. Sobretot, veiem que s’imposa en l’àmbit 

no institucional i té una  presència considerable en l’àmbit institucional i en la premsa, 

respectivament.  Pel  que  fa  a  la  premsa  institucional,  és  de  manera  aclaparadora,  a 

diferència dels documents institucionals, com s’imposa el manlleu anglès. En aquest cas, 

veiem que la variació ortogràfica de halfpipe i half pipe és notable i que, pel que fa a les 

xifres absolutes, malgrat la variació que hi pugui aparèixer, el concurrent assoleix una 

freqüència més gran. 
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institucional 

 

 
no institucional 

 

 
premsa 

 

 
premsa institucional 

 

 
migtub  halfpìpe  half pipe 

 
 

Figura 5. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 6. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
 

 
 
 

5.1.4 Resultats d’implantació de parc de surf 
 
El terme  normalitzat  parc de  surf,  tal  com  indiquen els  resultats,  és  un  dels  que  ha 

aconseguit  una  presència  més  minsa  en  la  llengua  escrita.  Hi  és  present,  però  molt 

discretament, atès que els concurrents en anglès prenen una força molt notable. Sobretot, el 

manlleu snowpark, malgrat la variació ortogràfica (snow park) que també hi és present i 

que la premsa institucional és l’única forma que fa servir, veiem que és el terme que es fa 

servir d’una manera més clara tant en la premsa, en l’àmbit  institucional com en el no 

institucional, respectivament. 
 

 
 

institucional 

 
no institucional 

 
premsa 

 
premsa institucional 

 
parc de surf snowboard park 

snowpark snow park 
 
 

Figura 7. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 8. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
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5.1.5 Resultats d’implantació de planxa de neu 
 
El terme normalitzat planxa de neu o únicament planxa observem que aconsegueix una 

freqüència d’ús destacada. La truncació del sintagma planxa de neu per planxa és la que 

s’imposa  indiscutiblement  en  la  llengua  escrita  de  tots  els  àmbits,  sobretot  en  el  no 

institucional, en l’institucional i en la premsa, respectivament. Tant en l’àmbit institucional 

com en el no institucional hi trobem, tanmateix, la  presència  de concurrents com ara 

planxa de surf. En la premsa, però, és en l’àmbit en què hi trobem més  variació lèxica: 

planxa de surf, taula de snow, planxa de snowboard, taula de snowboard i  snowboard, 

respectivament. Tot i que ja és clar que en aquest cas la terminologia normalitzada s’ha 

imposat àmpliament, encara reforça més aquesta afirmació la presència de planxa en la 

majoria de concurrents, els quals neixen, no pas del concurrent, sinó de la forma catalana. 
 
 
 

institucional 

 
no 

institucional 

 
premsa 

 

 
planxa de neu snowboard 

planxa taula de snowboard 

planxa de snowboard taula de snow 

planxa de surf 
 
 

Figura 9. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 10. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
 
 

 
5.1.6 Resultats d’implantació de quart de tub 

 
El terme normalitzat quart de tub no ha acabat de triomfar en la llengua escrita. Sembla, 

tanmateix, que té una presència força discreta en la premsa i en l’àmbit no institucional, 

respectivament. En l’àmbit institucional s’empra categòricament el concurrent quarter pipe 

i, de nou la variació ortogràfica divideix  l’ús d’aquest terme: quarterpipe, composició 

totalment lexicalitzada de l’anglès, s’imposa en la premsa i és majoritari, però no absolut, 

en l’àmbit institucional. 
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institucional 

 

 
no 

institucional 
 

 
premsa 

 
 

quart de tub quarter pipe quarterpipe 

 
 

Figura 11. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 12. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
 

 
 
 

5.1.7 Resultats d’implantació de surf forapista 
 
El terme normalitzat surf forapista veiem que comença a brotar. Contradictòriament, es 

tracta d’un terme  normalitzat que assoleix la plenitud dels usos en l’àmbit institucional, 

tenint en compte el concurrent surf fora pista, que neix de la forma normalitzada i no pas 

del concurrent anglès, freeriding. Pel que fa a l’àmbit no institucional, veiem que s’empra 

aproximadament amb la mateixa freqüència tant surf forapista, com freeriding i surf fora 

pista. La premsa, tanmateix, exclou la forma normalitzada per complet, però no menysté la 

naturalització del concurrent anglès i opta per escriure-ho en tres paraules: surf fora pista. 

Així, els resultats de la premsa revelen que es fa servir tant freeriding com surf fora pista. 

En aquest cas veiem, però, que la terminologia en català, sense tenir en compte si ha passat 

el sedàs normalitzador, s’empra àmpliament en un 74% dels casos. 
 
 
 
 
 
 

institucional 
 

 
no 

institucional 
 

 
premsa 

 
 

surf forapista  freeriding  surf fora pista 
 
 

Figura 13. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 14. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
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5.1.8 Resultats d’implantació de surf d’estil lliure 
 
El terme normalitzat surf d’estil lliure és un terme que no ha aconseguit imposar-se en cap 

dels àmbits d’estudi. Observem que té una presència discreta en l’àmbit institucional, en el 

qual s’hi imposa majoritàriament freestyle. La reducció del sintagma estil lliure hi apareix, 

en l’àmbit institucional, però força tímidament. En canvi, estil lliure s’imposa rotundament 

en l’àmbit no institucional, en la mateixa mesura que ho fa freestyle en la premsa i en la 

premsa  institucional,  que  en  aquest  cas,  és  l’únic  terme  que  s’hi  utilitza.  Tal  com 

apuntàvem,  surf  d’estil  lliure  no  ha  triomfat,  però  sí  que  ha  prescrit  novament,  la 

terminologia catalana en un 65% de totes les ocurrències del corpus escrit. 
 

 
 
 
 
 

institucional 

 
no institucional 

 

 
premsa 

 
premsa institucional 

 

 
surf d'estil lliure  freestyle estil lliure 

 
 

Figura 15. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 16. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
 

 
 
 

5.1.9 Resultats d’implantació de surf de neu 
 
El terme normalitzat surf de neu és majoritari en l’ús del català escrit. Observem que 

s’imposa clarament en l’àmbit institucional i més discretament en el no institucional, tot i 

ser majoritari. Pel que fa a la premsa, veiem que s’empra, gairebé en la mateixa proporció, 

surf de neu i snowboard. Els concurrents  manllevats snowboarding i snow veiem que 

s’empren en una freqüència molt menor tant en l’àmbit no institucional com en la premsa i 

no apareixen en cap ocasió en l’àmbit institucional i en la premsa institucional. En termes 

generals, però, veiem que l’ús del terme normalitzat surf de neu supera amb un  65% la 

freqüència sumada dels concurrents manllevats de l’anglès. 
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surf de neu snowboarding snow snowboard 

 
 

Figura 17. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 18. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
 

 
 
 

5.1.10 Resultats d’implantació de surfista de neu 
 
El terme normalitzat surfista de neu no assoleix una presència contundent en el si del 

corpus escrit en català. El terme normalitzat creix moderadament en la premsa, brota en 

l’àmbit no institucional i és  totalment inexistent en l’àmbit institucional i en la premsa 

institucional.  La truncació  del  sintagma  surfista  de neu  per surfista  és  majoritària en 

l’àmbit institucional i en l’àmbit no institucional i és present en la premsa, en la mateixa 

mesura  que  hi  és  surfista  de  neu  i  snowboarder.  Novament,  la   freqüència  de  la 

terminologia en català s’imposa als concurrents manllevats en un 72%. 
 

 
 
 
 
 

institucional 

 
no institucional 

 
premsa 

 
premsa institucional 
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Figura 19. Resultats d’implantació segons l’àmbit (%). Figura 20. Resultats globals d’implantació per terme (%). 
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5.2 Anàlisi d’implantació en la llengua oral 
 

En aquest apartat presentarem les dades d’implantació obtingudes en la llengua oral. Les 

denominacions  que s’introduiran  poden  o  no  correspondre a les  denominacions  de la 

llengua escrita, ja que són dos estudis paral·lels però no idèntics. Els gràfics mostraran l’ús 

que  afirmen  que  fan  els  dotze  enquestats  i,  per  tant,  les  denominacions  que  sí  que 

apareixen en els gràfics de la llengua escrita però que no  apareixen en els gràfics de la 

llengua oral, voldrà dir que els usuaris d’aquest esport o bé no les fan servir o bé ni les 

coneixen (vg. Annex IV). En aquest cas, presentarem les dades, no pas amb tant per cert 

total,  sinó  que  els  valors  seran  sobre  dotze,  per  poder-ne  veure  bé  la  distribució  de 

denominacions dels practicants. 
 

El primer terme normalitzat és cros i veiem que en l’àmbit oral no hi és gairebé present. 

Segons les  dades, aquestes són les denominacions per part dels practicants: cross (3), 

boardercross (3), carrera (2), boarder cross (2), cros (1) i freeride (1). Aquestes dades ens 

revelen dues qüestions importants: d’una banda, que la variació que trobem en l’original 

anglès es plasma i es transmet en la manera d’anomenar-ho en català i, per l’altra, que les 

persones enquestades, o bé la imatge i la definició no els han remès al  concepte que se 

n’esperava  i,  per  tant,  hi  pugui  haver  un  biaix  en  les  seves  respostes  (free  ride  per 

anomenar  cros,  per  exemple,  o  powder  per  surf  forapista),  o  bé  que,  malgrat  la 

terminologia establerta, els practicants optin per altres denominacions lèxiques (rider per 

surfista de neu o descens fora límit per surf forapista). 
 

El  segon  terme  normalitzat  és  gufi  i  observem  que  en  l’àmbit  oral,  les  persones 

enquestades  opten  per  goofy  (11)  i  goofie  (1).  En  aquest  cas  és  revelador  l’evident 

predilecció per la forma anglesa. Únicament una persona n’ha canviat l’ortografia. 
 

El següent terme normalitzat és mig tub, que, segons els enquestats, opten per half (4), 

half-pipe (4),  halfpipe (3) i quarter (1). En termes generals podem veure clarament que 

s’opta pel concurrent anglès,  malgrat la variació ortogràfica o la truncació del sintagma 

halfpipe. En aquest cas també veiem que la variació de l’anglès a l’hora d’anomenar aquest 

terme queda palesa a l’hora d’anomenar-ho en català.  Malgrat que, en aquest cas, les 

persones enquestades no fan servir el terme normalitzat, una persona reconeix que coneix 

el terme migtub, així com una altra persona afirma que fa servir igualment pipe. El cas de 

quarter és un cas similar al de freeride per anomenar cros. 
 

Pel que fa al següent terme normalitzat, parc de surf, obtenim que snowpark (6) és la 

forma més estesa, juntament amb snow park (4), pistes (1) i park (1). En aquest cas, cal 

destacar que cap dels enquestats ha manifestat l’ús de parc de surf ni tampoc ha constatat 

que conegués el terme normalitzat. 
 

Quant al següent terme normalitzat, planxa de neu o planxa, veiem que els enquestats 

revelen que taula (6) és la forma que fan servir més extensament, seguida de snow (4) i de 

taula d’snow (1) i tabla (1). La tendència cap a taula és força clara, considerant que a part 

de ser el concurrent més utilitzat, forma part també dels altres concurrents que apareixen 
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espontàniament dels practicants. En aquest cas, però, també, hi trobem la presència de 

snow, ja no per anomenar l’esport d’hivern en qüestió, sinó també per referir-se a aquest 

concepte. A més, és rellevant també el compost sintagmàtic que produeix un dels parlants 

en ajuntar una paraula catalana, planxa seguit d’una preposició que fa contracció amb la e 

protètica del català i mantenint el mot anglès (taula d’snow). 
 

Un altre cas és el del terme normalitzat quart de tub, atès que cap dels practicants ha 

demostrat ni que  fes servir ni que conegués aquesta denominació lèxica. Les persones 

enquestades han afirmat que fan servir el concurrent de l’anglès quarterpipe (4), quarter 

(4) la reducció del sintagma half (3) que, en aquest cas, per confusió, de nou succeeix el 

mateix que en els casos de quarter i freeride, i cuarter-pipe (1), cas en què es demostra una 

variació lèxica possiblement justificada per la influència del castellà. 
 

Pel que fa a un dels termes normalitzats que genera, en la llengua oral, més variació, surf 

forapista,  observem que la denominació més utilitzada pels practicants és freeride (3), 

seguida de free ride (2) i  fora pista; a part d’aquestes denominacions, gairebé cadascun 

dels enquestats ha assenyalat una manera diferent d’anomenar-ho: freeriding (1), forapista 

(1), descens fora límit (1), powder (1) i fora pistes (1). Pel fet de tractar-se d’una paraula 

composta que en la llengua de la qual prové ja genera molta variació, en català, encara en 

genera més i, fins i tot, es creen altres denominacions lèxiques com ara descens fora límit 

per a aquesta denominació. Tanmateix, quatre de les dotze persones enquestades afirmen 

conèixer el terme normalitzat surf forapista. 
 

Pel que fa al terme normalitzat surf d’estil lliure, observem que cap dels enquestats el fa 

servir ni tampoc  el coneix. De manera força aclaparadora, els usuaris de surf de neu 

constaten, gairebé de manera unànime, que fan servir el terme freestyle (9) i tres persones 

han afirmat que utilitzaven estil lliure (1), free style (1) i slopestyle (1). És força rellevant 

que en aquest cas, de terminologia catalana només una persona hagi afirmat, si més no, fer 

servir el terme estil lliure. En relació a slopestyle, pot tractar-se d’un cas aïllat més dels que 

hem comentat anteriorment, gens menyspreable, tanmateix. 
 

Quant al terme normalitzat de l’esport d’hivern surf de neu, veiem que els practicants 

assenyalen que  ni  l’utilitzen ni tampoc el coneixen. Els termes que supleixen aquesta 

denominació i que prenen més força són snow (9) i snowboard (3). Finalment, en relació a 

la persona que practica el surf de neu,  observem que cap de les persones enquestades 

declara  fer  servir  el  terme  normalitzat  i  recorren  a  snowboarder  (5),  rider  (3),  que, 

curiosament, segons el que indica el diccionari Longman (Dictionary  of Contemporary 

English) en anglès significa “Someone who rides a horse, bicycle etc.”, surfista (2) i surfer 

(2),  que  segons  indica  el  diccionari  Longman  (Dictionary  of  Contemporary  English), 

significa “Someone who rides on waves while standing on a special board”. Aquest darrer 

cas és útil per demostrar que, de vegades, la terminologia del surf de neu i la del surf que 

es practica al mar s’encavalca. 
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5.3 Documents emesos pel TERMCAT 
 

El TERMCAT, a part de ser l’organisme regulador i normalitzador de terminologia en 

català,  també   s’encarrega  de  publicar  obres  lexicogràfiques  per  tal  de  difondre  la 

terminologia que va normalitzant. L’actuació de difusió específica per a la terminologia del 

surf de neu ha estat la preparació del diccionari en línia anomenat Terminologia del surf de 

neu
2
, que es pot consultar al lloc web del TERMCAT des de l’any 2005. Aquest diccionari, 

que es pot  descarregar  en  format  xml, recull  prop de cent  cinquanta termes  amb  les 

denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. 

Tanmateix, els termes que conté aquest diccionari procedeixen del Diccionari de la neu, 

editat pel TERMCAT l’any 2001, en el qual també hi ha termes d’altres esports d’hivern, 

de nivologia, geomofologia, medicina esportiva, salvaments i infraestructures i 

equipaments. Aquest diccionari es pot considerar com una de les primeres eines de difusió 

de la terminologia d’aquest esport.  L’any 2010, amb motiu de l’edició del Diccionari 

general  de  l’esport,  aquests  termes  han  estat  revisats,  i  pot  ser  que  alguna  de  les 

definicions hagi estat modificada lleugerament. Evidentment, aquest diccionari també està 

esdevenint   una   via   de   difusió   d’aquesta   terminologia.   Més   enllà   de   les   obres 

lexicogràfiques   publicades   pel   TERMCAT,   també   es   pot   destacar   la   sessió   de 

normalització que es va dur a terme l’any 1998, és a dir, una reunió amb especialistes 

d’aquest àmbit d’especialitat, en què es van tractar específicament 44 casos terminològics 

que es van considerar especialment delicats, per poder recollir de primera mà les opinions 

d’aquests especialistes. 
 

 
 
 

5.3.1 Anàlisi i coneixement per part dels usuaris 
 
El públic general i els usuaris del surf de neu disposen, fins a dia d’avui, de principalment 

tres recursos lexicogràfics dels quals poden extreure tota la terminologia que necessitin per 

a aquest àmbit. Tanmateix, per poder-ne extreure la terminologia que necessitin, primer cal 

que els usuaris coneguin bé els recursos dels quals disposen. 
 

L’enquesta sociolingüística, a part d’indagar sobre l’ús  que fan  els practicants de les 

formes  terminològiques normativitzades, també volia recollir aquest aspecte: comprovar 

fins a quin punts els usuaris coneixien aquests recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
Accés: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/14/Presentacio/ 
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Figura 21. Resultats del coneixement dels diccionaris. 

 

Els gràfics són força contundents pel que fa a lectura de les xifres que apunten. D’entrada, 

es podria destacar el desconeixement general d’aquestes obres lexicogràfiques per part dels 

practicants d’aquest esport. És força simptomàtic pensar que si els usuaris d’aquest esport 

no coneixen aquests recursos perquè mai no n’han sentit a parlar, els no usuaris del surf de 

neu, llevat que tinguin una formació filològica i, per tant, que estiguin avesats a diccionaris 

en general, és molt probable que tampoc no coneguin aquests recursos. 
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6.  ANÀLISI COMPARATIVA DELS RESULTATS 
 

Aquest apartat pretén unir les dades exposades en els dos apartats anteriors: comparar les 

dades d’implantació del corpus escrit i del corpus oral sintèticament. 
 
El terme normalitzat cros és el que apareix amb més freqüència en la llengua escrita, 

concretament, apareixen 62 ocurrències de les 151 que se n’han trobat (41%). En la llengua 

oral, només una persona fa servir la denominació normalitzada i cap altra la coneix. Pel 

que fa als concurrents manllevats snowboard cross i snowboard cros tenen una presència 

relativament important en la llengua escrita, però en la llengua oral només tres persones 

coneixen aquesta denominació que, segons afirmen, no és la que fan  servir. La llengua 

oral, en aquest cas, ens aporta dues denominacions noves, carrera i free ride, les quals 

passen desapercebudes en la llengua escrita. 
 

 
 

Figura 22. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 

 

Quant al terme normalitzat gufi, veiem que s’imposa clarament en la llengua escrita, tot i la 

baixa  freqüència  del  concurrent  de  l’anglès  goofy;  en  la  llengua  oral,  en  canvi,  hi 

predomina fort goofy. 
 

 
 

Figura 23. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
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Pel que fa al terme normalitzat migtub, veiem que és majoritari en la llengua escrita i que 

en la llengua oral només una persona és la denominació que empra i només una, també, el 

coneix, però no el fa servir. En aquest cas, el concurrent halfpipe s’imposa en l’oral, ja que 

onze persones és la denominació que fan servir  i en l’escrit representa un 60% de l’ús 

general d’aquesta denominació. 
 

 
 

Figura 24. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
 

 
 
 

En relació  al  terme  normalitzat  parc  de  surf,  veiem  que  és  un  dels  termes  menys 

implantats, atès que snowpark s’imposa majoritàriament tant en la llengua escrita com en 

la  llengua  oral.  Cal  destacar,  però,  que  les  dades  de  la  llengua  oral  incorporen  la 

denominació de pistes per a aquesta denominació. 
 

 
 

Figura 25. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
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En relació al terme normalitzat planxa de neu, observem que la llengua escrita recull en un 

90% dels casos la denominació planxa i la llengua oral taula o bé snow. Aquest cas 

d’estudi ens indica que hi ha més variació en la llengua escrita que no pas en la llengua 

oral, ja que cap de les persones enquestades ha afirmat ni fer servir ni conèixer planxa de 

surf, planxa de snowboard ni planxa de neu. 
 

 
 

Figura 26. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
 

 
 
 

Pel que fa al terme normalitzat quart de tub, veiem que s’imposa el manlleu de l’anglès 

quaterpipe en la  llengua escrita, així mateix com succeeix en la llengua oral, en la qual 

també hi trobem de manera destacada quarter. 
 

 
 

Figura 27. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
 

 
 
 

Pel que fa al terme normalitzat surf forapista, notem que en la llengua escrita triomfa la 

terminologia catalana normalitzada al voltant d’un 60%. En la llengua oral, tanmateix, és 

quan es presenta més variació  lèxica, tot i que surf forapista només la coneixen quatre 

persones, les quals revelen que no és la seva primera manera d’anomenar aquest tipus de 

surf. 
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Figura 28. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
 

 
 
 

Quant al terme normalitzat surf d’estil lliure, podem veure que la forma estil lliure és la 

més potent en la llengua escrita i, contràriament, la llengua oral opta per freestyle en un 

80% dels  casos,  aproximadament.  Cal  apuntar,  també,  que  surf  d’estil  lliure  és  una 

denominació que cap practicant afirma conèixer i al corpus escrit representa 17 ocurrències 

de les 626 d’aquest cas. 
 

 
 

Figura 29. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
 

 
 
 

La denominació normalitzada del propi esport, surf de neu, triomfa de manera clara en la 

llengua escrita (65%) i en la llengua oral es prefereix snow. La presència de snowboard no 

és gens prescindible en els dos canals, malgrat no ser la forma majoritària. 
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Figura 30. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
 

 
 
 

El darrer cas és el terme normalitzat surfista de neu, la reducció del sintagma del qual, 

surfista, és prominent en la llengua escrita, en la mateixa mesura que ho és snowboarder 

en la llengua oral; tot i que  dues persones fan servir surfista i tres persones coneixen 

aquesta mateixa denominació. Segons apunten les dades, cap dels practicants fa servir ni 

coneix la denominació normalitzada surfista de neu. 
 

 
 

Figura 31. Comparació llengua escrita i llengua oral per terme. 
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7. CONCLUSIONS 
 

En aquest estudi s’ha valorat quin era l’estat d’implantació de les propostes neològiques 

que ha dut a terme el TERMCAT a partir de les diverses actes del Consell Supervisor tant 

en els usos escrits com en  els  usos orals dels practicants d’aquest esport d’hivern. La 

primera dada que hem de tenir en compte és que tots els termes han estat normalitzats fa 

tretze anys i que, per tant, han tingut temps suficient per madurar, establir-se i aferrar-se a 

la llengua. Així, podem considerar tretze anys una data suficient i adequada per passar-ne a 

estudiar el grau d’implantació. 
 

En termes generals, l’ús de les propostes neològiques és força pobre, tenint en compte els 

resultats que  hem  anat exposant. En la majoria de casos que hem estudiat, cap de les 

formes normalitzades pel TERMCAT assoleix una majoria àmplia en la llengua oral i en la 

llengua escrita. És cert, però, que hi ha formes que sí que han pres força al llarg d’aquests 

tretze anys. Les xifres absolutes de la llengua escrita ens revelen que el conjunt dels deu 

termes normalitzats han tingut de mitjana un grau d’assimilació del 54,5%. En la llengua 

oral, és a dir, quan els practicants han de descriure la seva pròpia producció lingüística, el 

tant per cent absolut disminueix fins a un 2,4%. És clar que en el moment en què els 

practicants han d’escriure ―i no dir en veu alta, d’acord amb el nostre tipus d’enquesta― 

les denominacions, hi entren en joc variables que poden influir en el resultat. Tanmateix, i 

tenint en compte que no tots els practicants tenen una formació lingüística avançada, sí que 

els resultats mostren tendències de desconeixement força accentuades. 
 

Si  parem  una  mica  d’atenció  als  resultats  de  la  llengua  escrita  per  àmbits  d’ús,  ens 

adonarem que l’Administració, almenys pel que fa a la terminologia que s’ha analitzat en 

aquest treball, no se cenyeix a fer servir la terminologia normalitzada del TERMCAT. Cal 

remarcar-ho  de  manera  especial,  atès  que,   tal  com  hem  vist,  l’Administració  es 

comprometia per mitjà de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Parlament 

de Catalunya (DOGC 2553, de 9 de febrer de 1998; BOE 36, d'11 de febrer de 1998) a 

potenciar la terminologia normalitzada. Volem remarcar-ho, atès que dels deu termes que 

hem estudiat, només tres dels termes (gufi, surf forapista i surf de neu) assoleixen una 

majoria en l’ús en l’àmbit institucional, mentre que els altres termes no hi són majoritaris i, 

en determinats casos, la forma normalitzada no hi és ni present (quart de tub i surfista de 

neu). El panorama no canvia gaire si  ens  fixem en l’àmbit no institucional, ja que la 

proposta normalitzada només hi és majoritària en quatre dels deu casos d’estudi (cros, gufi, 

migtub i surf de neu). Quant a la premsa, així mateix com en la premsa institucional ―no 

sempre n’hem trobat textos i, per tant, hi ha termes que no els hem pogut estudiar en aquest 

àmbit―,  la  xifra  és  força  simptomàtica:  cap  proposta  normalitzada  hi  té  una  cabuda 

majoritària. 
 

Si tenim en compte els resultats que apunta el nostre estudi, cal examinar el perquè d’una 

implantació tan  discreta, atesos els tretze anys que ha tingut la llengua i els parlants 

d’aquesta àrea. Per al nostre  estudi, tal com s’ha realitzat en altres estudis (Vila, 2007), 

desestimem  la  poca  voluntat  ―o  el  que  també  podríem  anomenar  com  el  rebuig 
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ideològic― de depuració de la llengua per part dels practicants d’aquest esport i pels 

especialistes  que  n’empren  la  terminologia,  com  a justificació  dels  resultats  que hem 

obtingut. Una de les primeres constatacions que sí que pensem que podrien justificar els 

resultats són els coneixements gairebé nuls de les eines de difusió terminològica (una de 

les  dotze persones enquestades  afirma que  coneix  i  fa servir  un  dels  tres  diccionaris 

terminològics; pels altres usuaris, són totalment inexistents). Tot i així, a diferència d’altres 

esports com l’esgrima que té poca presència als mitjans audiovisuals, etc., del surf de neu 

sí que  se’n parla ―tant en la premsa com en els mitjans audiovisuals― i, per tant, els 

diccionaris no són l’única eina de difusió de què disposa. 
 

La feina que fa el TERMCAT no és en va, lluny del que alguns lectors en podrien deduir 

d’aquest petit estudi: hi ha termes implantats de manera important en la llengua escrita i, 

evidentment, el mèrit és tant  de  la institució reguladora com del conjunt de divulgadors 

terminològics de què disposa la llengua catalana. Tot i així, tal com apuntava una de les 

nostres hipòtesis de partida, no hi ha una homogeneïtzació terminològica que permeti a la 

política  normalitzadora  abaixar  la  guàrdia.  A  part  que  cada  terme  té  un  nombre  de 

concurrents important ―no només té l’única denominació en anglès de la qual prové―, és 

veritablement sorprenent la gran quantitat de variació que trobem; variació ortogràfica tant 

en el terme original en anglès com en la proposta normalitzada en català. És evident, que 

com més variació ―tant lèxica com ortogràfica― hi ha, a part de demostrar que la forma 

normalitzada  no  està  ni   ben  implantada  ni  ben  estesa,  més  costa  d’implantar  una 

denominació normalitzada. De fet, tal com es pot veure en el nostre estudi, en els casos en 

què hi ha més variació, la implantació del terme normalitzat és més deficient. 
 

En termes generals també cal apuntar que sembla que la llengua escrita és la que presenta 

una terminologia normalitzada més compacta. Tot i així, cal tenir en compte que la llengua 

escrita, i encara més els textos especialitzats i els textos de la premsa dels quals han begut 

els nostres resultats, solen sotmetre’s a processos de correcció, revisió i, per tant, processos 

d’homogeneïtzació terminològica normalitzada i normativa. La llengua oral, o la llengua 

espontània de les persones enquestades, en canvi, no passa cap filtre i, per tant,  neix de 

l’espontaneïtat més instantània. A més, una altra variable que cal considerar és el registre, 

el qual, en molts dels casos, podria justificar la presència d’una terminologia normalitzada: 

tots els textos dels  quatre blocs que constitueixen el nostre corpus textual són escrits de 

registre mitjà-alt, el qual apunta, segurament, a optar per una terminologia normalitzada, 

més estàndard. Aquest  treball, però, no ens  permet  ―ni tampoc té com a objectiu― 

analitzar  quines  dades  són  les  que  indicarien  amb  més   fiabilitat  el  veritable  grau 

d’assimilació de la terminologia normalitzada: les de la llengua escrita, les de la llengua 

oral, o totes dues, ja que es tracta de mitjans, canals i persones diferents. 
 

El TERMCAT, com a institució cabdal de la terminologia en català, va organitzar una 

sessió de normalització l’any 1998 que va reunir especialistes per validar una terminologia 

que va ser normalitzada el  mateix any. En ple any 2011, tretze anys després, i amb els 

fruits procedents d’estudis científics d’implantació terminològica de l’àrea del surf de neu, 

potser torna a ser hora de revisar la terminologia. En molts casos, el motiu de resultats tan 
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poc  favorables  de  la  implantació  normalitzada  recau  en  el  desconeixement  de  la 

terminologia i,  per tant, aquest estudi, lluny de fer aflorar el pessimisme, vol animar el 

TERMCAT a iniciar sessions  presencials de divulgació terminològica. És important que 

els professionals d’aquest àmbit en coneguin  la terminologia per poder-la fer servir i 

perquè els usuaris l’adquireixin. Sobretot, cal concebre com a imprescindible que les noves 

fornades  de  practicants  de  surf  de  neu  rebin  com  a  primera  denominació  lèxica  la 

terminologia normalitzada. D’aquesta manera, l’adquisició, l’assimilació i la  divulgació 

que  els  usuaris  novells  en  faran  un  cop  en  siguin  uns  veritables  especialistes  ―o 

simplement uns aficionats, però també usuaris d’aquest esport d’hivern― serà més planera 

i, segurament, s’afavorirà una normalització lingüística que sembla, ara per ara, quimèrica. 
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ANNEX II 
 

En aquest annex hi trobem el model d‟enquesta sociolingüística que ens ha servit per 

extreure‟n els resultats del grau d‟implantació en la llengua oral. 
 

 
IMPLANTACIÓ TERMINOLÒGICA: ESPORTS 

 

Aquesta enquesta forma part del treball de camp d‟un Treball Acadèmic de final de carrera 

de la Universitat Pompeu Fabra. Si us plau, segueix les consignes que se‟t donen per tal de 

poder obtenir uns resultats el màxim de veraços possible. 

 
Dades personals de la persona enquestada 
Edat: 
Població: 

Correu electrònic: 

 
1) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esport d'hivern que consisteix a lliscar per la neu mantenint l'equilibri damunt d'una 

superfície adequada. 
 
 
 
 

Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

Surf de neu Snowboarding Snow Snowboard 

 
2) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 

 

Persona que practica aquest esport d‟hivern. 
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Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

Surfista de neu Snowboarder Surfista 
 

 
 

3) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 
 

 
 

Post ampla de material dur i lleuger, corbada amunt per un o tots dos extrems, amb dues 

fixacions més o menys centrades i perpendiculars a l'eix longitudinal, amb la qual es pot 

lliscar damunt la neu. 
 

 
Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

 

Planxa de neu Snowboard Planxa Taula de snowboard 
 

Taula de snow Planxa de surf 
 
 

4) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 
 

 
 

 
 

Espai delimitat per a la pràctica d‟aquest esport d‟hivern. 
 
 
 
 
 

Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
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Snowboard park Parc de surf Snowpark 
 

 
5) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 

 

 
 

Pista de forma semicilíndrica excavada a la neu, amb un pendent que permet a l‟esportista 

de fer salts i trucs mentre es desplaça d'una paret a l'altra. 
 
 
 
 
 

Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

 

Halfpipe Migtub 
 

6) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 
 

 
 

Un quart de la paret per la qual els esportistes d‟aquest esport poden saltar. 
 
 
 
 

 

Fas servir alguna d’aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar 

més d’una. 
 

 

Quarterpipe Quart de tub 
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7) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 
 

 
 

Modalitat de competició d‟aquest esport d‟hivern practicada sobre neu verge. 
 
 
 
 
 

Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

 

Surf forapista Freeriding 
 

 
 

8) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 
 

 
 

Modalitat d‟aquest esport d‟hivern consistent a executar sobretot salts i trucs lliurement. 
 
 
 
 
 

Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

 

Surf d‟estil lliure Freestyle Estil lliure 
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9) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 
 

 
 

Modalitat de competició consistent a baixar, de quatre en quatre o de sis en sis, per un 

recorregut amb viratges, embuts, bamps i portes. 
 
 
 
 
 

Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

 

Cros Cross Boarder Cross Snowboard Cross 
 

 
 

10) Observa la imatge i la definició. Com ho dius? 
 

 
 

Persona que practica el surf de neu amb el peu dret més a prop de l'espàtula de la planxa 

que no l'esquerre. Nota: S'oposa a regular. 
 
 
 
 
 

Fas servir alguna d‟aquestes altres paraules per fer-hi referència? En pots marcar més 

d‟una. 
 

 

Gufi Goofy 
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11) Coneixes aquest diccionari publicat l'any 2005? 
 

 
 

Sí, el conec i el faig servir  El tinc vist, però no l‟he consultat mai 

És la primera vegada que me‟n parlen 
 
 

12) Coneixes el Diccionari de la neu publicat l’any 2001? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sí, el conec i el faig servir  El tinc vist, però no l‟he consultat mai 

És la primera vegada que me‟n parlen 
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13) Coneixes el Diccionari general de l’esport publicat l’any 2010? 
 

 
 

Sí, el conec i el faig servir  El tinc vist, però no l‟he consultat mai 

És la primera vegada que me‟n parlen 

 
14) Quina és la teva relació amb aquest esport? 

 
 

 

Practicant Monitor Personal d‟un club / Federació Ex 

practicant Aficionat 
 

15) Quants anys fa que estàs vinculat a aquest esport? 
 

Menys de 5  Entre 5 i 15  Més de 15 
 
 

Gràcies per participar-hi! 
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ANNEX III 
 

En aquest annex hi trobem les taules amb el càlcul del coeficient d‟implantació i amb la 

informació a partir de la qual s‟han creat els gràfics del treball. 
 

 
 
 

ANÀLISI DE LA IMPLANTACIÓ: RESULTATS 
 

Esports – surf de neu 
 

cros 
 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

cros 62 0,41 

boarder cross 20 0,13 

cross 10 0,07 

boardercros 3 0,02 

boardercròs 1 0 

snowboard cross 28 0,19 

snowboard cros 27 0,18 

TOTAL 151 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

cros 4 0,4 

boarder cross 4 0,4 

cross 0 0 

boardercros 0 0 

boardercròs 0 0 
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snowboard cross 2 0,2 

snowboard cros 0 0 

TOTAL 10 1 

 

 
No institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

cros 32 0,49 

boarder cross 8 0,12 

cross 7 0,11 

boardercros 2 0,03 

boardercròs 1 0,02 

snowboard cross 2 0,03 

snowboard cros 13 0,2 

TOTAL 65 1 

 

 
Premsa 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

cros 26 0,35 

boarder cross 8 0,11 

cross 2 0,03 

boardercros 1 0,01 

boardercròs 0 0 

snowboard cross 24 0,32 

snowboard cros 14 0,18 

TOTAL 75 1 
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Premsa institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

cros 0 0 

boarder cross 0 0 

cross 1 1 

boardercros 0 0 

boardercròs 0 0 

snowboard cross 0 0 

snowboard cros 0 0 

TOTAL 1 1 

 

 
gufi 

 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

gufi 17 0,7 

goofy 7 0,3 

TOTAL 24 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

gufi 1 1 

goofy 0 0 

TOTAL 1 1 
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No institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

gufi 16 0,7 

goofy 7 0,3 

TOTAL 23 1 

 

 
migtub 

 

CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

migtub 125 0,41 

halfpipe 87 0,29 

half pipe 91 0,30 

TOTAL 303 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

migtub 10 0,4 

halfpipe 9 0,36 

half pipe 6 0,24 

TOTAL 25 1 

 

 
No institucional 

 

Freqüència absoluta CI / % 
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migtub 82 0,53 

halfpipe 30 0,19 

half pipe 43 0,28 

TOTAL 155 1 

 

 
Premsa 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

migtub 33 0,27 

halfpipe 47 0,39 

half pipe 42 0,34 

TOTAL 122 1 

 

 
Premsa Institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

migtub 0 0 

halfpipe 1 1 

half pipe 0 0 

TOTAL 1 1 

 

 
parc de surf 

 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

parc de surf 42 0,20 

snowboard park 0 0 

snowpark 158 0,75 
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snow park 12 0,05 

TOTAL 212 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

parc de surf 1 0,1 

snowboard park 0 0 

snowpark 7 0,7 

snow park 2 0,2 

TOTAL 10 1 

No institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

parc de surf 31 0,36 

snowboard park 0 0 

snowpark 49 0,58 

snow park 5 0,06 

TOTAL 85 1 

Premsa 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

parc de surf 11 0,09 

snowboard park 0 0 

snowpark 102 0,90 

snow park 1 0,01 

TOTAL 113 1 
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Premsa institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

parc de surf 0 0 

snowboard park 0 0 

snowpark 0 0 

snow park 4 1 

TOTAL 4 1 

 

 
planxa de neu 

 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

planxa de neu 15 0,03 

snowboard 4 0,01 

planxa 463 0,9 

taula de snowboard 4 0,01 

planxa de snowboard 2 0 

taula de snow 3 0,01 

planxa de surf 23 0,04 

TOTAL 514 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

planxa de neu 2 0,18 

snowboard 0 0 
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planxa 7 0,64 

taula de snowboard 0 0 

planxa de snow 0 0 

taula de snow 0 0 

planxa de surf 2 0,18 

TOTAL 11 1 

 

 
No institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

planxa de neu 12 0,02 

snowboard 3 0,01 

planxa 451 0,93 

taula de snowboard 2 0,01 

planxa de snowboard 0 0 

taula de snow 1 0 

planxa de surf 15 0,03 

TOTAL 484 1 

 

 
Premsa 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

planxa de neu 1 0,05 

snowboard 1 0,05 

planxa 5 0,26 

taula de snowboard 2 0,11 

planxa de snowboard 2 0,11 
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taula de snow 2 0,11 

planxa de surf 6 0,31 

TOTAL 19 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

quart de tub 
 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

quart de tub 3 0,25 

quarter pipe 3 0,25 

quarterpipe 6 0,5 

TOTAL 12 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

quart de tub 0 0 

quarter pipe 1 1 

quarterpipe 0 0 

TOTAL 1 1 

 

 
No institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

quart de tub 2 0,25 
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quarter pipe 2 0,25 

quarterpipe 4 0,50 

TOTAL 8 1 

 

 
Premsa 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

quart de tub 1 0,33 

quarter pipe 0 0 

quarterpipe 2 0,67 

TOTAL 3 1 

 

 
surf forapista 

 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf forapista 12 0,46 

freeriding 7 0,26 

surf fora pista 7 0,26 

TOTAL 26 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf forapista 5 0,83 

freeriding 0 0 

surf fora pista 1 0,17 
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TOTAL 6 1 
 

 
 
 

No institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf forapista 7 0,39 

freeriding 6 0,33 

surf fora pista 5 0,28 

TOTAL 18 1 

 

 
Premsa 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf forapista 0 0 

freeriding 1 0,5 

surf fora pista 1 0,5 

TOTAL 2 1 

 

 
surf d’estil lliure 

 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf d‟estil lliure 17 0,26 

freestyle 274 0,43 

estil lliure 335 0,53 

TOTAL 626 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
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 Freqüència absoluta CI / % 

surf d‟estil lliure 12 0,32 

freestyle 18 0,49 

estil lliure 7 0,19 

TOTAL 37 1 

 

 
No institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf d‟estil lliure 4 0,01 

freestyle 125 0,29 

estil lliure 294 0,70 

TOTAL 423 1 

 

 
Premsa 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf d‟estil lliure 1 0,01 

freestyle 131 0,79 

estil lliure 34 0,20 

TOTAL 166 1 

 

 
Premsa institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf d‟estil lliure 0 0 

freestyle 1 1 

estil lliure 0 0 

TOTAL 1 1 
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surf de neu 
 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf de neu 974 0,65 

snowboarding 42 0,03 

snow 64 0,04 

snowboard 418 0,28 

TOTAL 1498 1 

 

 
b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 

 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf de neu 317 0,94 

snowboarding 0 0 

snow 0 0 

snowboard 21 0,06 

TOTAL 338 1 

 

 
No institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf de neu 510 0,65 

snowboarding 33 0,04 

snow 38 0,05 

snowboard 203 0,26 
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TOTAL 784 1 
 
 

Premsa 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf de neu 147 0,40 

snowboarding 9 0,03 

snow 26 0,07 

snowboard 184 0,50 

TOTAL 366 1 

 

 
Premsa institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surf de neu 0 0 

snowboarding 0 0 

snow 0 0 

snowboard 10 1 

TOTAL 10 1 

 

 
surfista de neu 

 

a) CORPUS COMPLET 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surfista de neu 40 0,17 

snowboarder 65 0,28 

surfista 125 0,55 

TOTAL 230 1 
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b) CORPUS PER ÀMBITS D’ÚS 
 

Institucional 
 

 Freqüència absoluta CI / % 

surfista de neu 0 0 

snowboarder 0 0 

surfista 6 1 

TOTAL 6 1 

 

 
No institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surfista de neu 13 0,1 

snowboarder 31 0,23 

surfista 90 0,67 

TOTAL 134 1 

 

 
Premsa 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surfista de neu 27 0,30 

snowboarder 33 0,37 

surfista 29 0,33 

TOTAL 89 1 

 

 
Premsa institucional 

 

 Freqüència absoluta CI / % 

surfista de neu 0 0 

snowboarder 1 1 
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surfista 0 0 

TOTAL 1 1 
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ANNEX IV 
 

En aquest annex hi trobem la taula, en forma de resum, de les dades obtingudes a partir de 

l‟enquesta sociolingüística. 
 

 

RESULTATS ENQUESTA - TREBALL ACADÈMIC 
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Snow  9 Snow  3 

Snowboard  3 Snowboard  5 
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Snowboarder  5 Snowboarder  3 

Surfista  2 Surfista  3 

Rider  3    

Surfer  2    
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Taula  6 Snowboard  5 

Snow  4 Planxa  3 

Taula d'snow  1 Taula de snow  10 

Tabla  1 Taula de snowboard  6 

   Planxa  1 
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Snowpark  6 Snowpark  4 

Pistes  1  

Snow park  4 

Park  1 
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Halfpipe  3 Halfpipe  5 

Migtub  1 Migtub  1 

Half  4 Pipe  1 

Half-pipe  4    
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Quarterpipe  4 Quarterpipe  5 

Half  3  

Quarter  4 

Cuarter-pipe  1 
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FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Freeriding  1 Surf forapista  4 

Forapista  1 Freeriding  3 

Free ride  2 Forapista  1 

Descens fora límit  1 Freeride  3 

Fora pista  2  

Freeride  3 

Powder  1 

Fora pistes  1 
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Freestyle  9 Freestyle  2 

Estil lliure  1 Estil lliure  1 

Free style  1    

Slopestyle  1    
 

 

FER SERVIR [12]  CONÈIXER [VAR]  

Cros  1 Cross  4 

Cross  3 Snowboard Cross  3 

Boardercross  3 Boarder Cross  4 

Carrera  2  

Free ride  1 

Boarder cross  2 
 

 

FER SERVIR [12] CONÈIXER [VAR]  

Goofy 11 Gufi  1 

Goofie 1 Goofy  1 
 

 

PREGUNTES DE CONEIXEMENT DELS DICCIONARIS 

Diccionari del 2005 en línia 

Sí, el conec i el faig servir 0 
El tinc vist, però no l’he consultat 
mai 0 

És la primera vegada que me’n 

parlen 12 
 
 

PREGUNTES DE CONEIXEMENT DELS DICCIONARIS 

Diccionari de la neu 

Sí, el conec i el faig servir 0 
El tinc vist, però no l’he consultat 

mai 1 

És la primera vegada que me’n 

parlen 11 
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PREGUNTES DE CONEIXEMENT DELS DICCIONARIS 

Diccionari general de l’esport 

Sí, el conec i el faig servir 1 

El tinc vist, però no l’he consultat 

mai 0 
És la primera vegada que me’n 

parlen 11 
 

 

Relació  

Practicant 11 

Monitor 0 

Personal d'un club 1 

Ex practicant 0 

Aficionat 0 
 

 

Edat 

Menys de 5 4 

Entre 5 i 15 7 

Més de 15 1 
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