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En contextos com el de la llengua catalana és ben conegut i precís el concepte de normalització 
lingüística en tant que procés que es proposa que una llengua esdevingui «normal», és a dir, la 
llengua d’ús habitual en totes les situacions de comunicació.

La relació que en aquest escenari mantenen el procés de normalització lingüística i la 
norma també sembla prou clar: la norma lingüística és el model a seguir, i el procés de norma-
lització dóna per descomptat que aquest model és a la base de totes i cada una de les actuacions. 
Si no fos així, és a dir, si no anessin de bracet el model de llengua a què hauria de tendir l’ús i les 
accions destinades a fomentar i generalitzar aquest ús, seríem davant d’una situació d’incohe-
rència política que llengües en situació de minorització no es poden permetre. 

L’expressió normalització lingüística, com s’ha dit manta vegades, ens remet a dues inter-
pretacions:

La primera és la de «fer esdevenir normal l’ús d’una llengua», que per raons històriques, 
polítiques, demogràfiques o econòmiques no és la llengua habitual en totes o en determinades 
situacions de comunicació. En aquest primer sentit cal interpretar l’expressió com el procés de 
canvi, induït o no segons els casos, pel qual una llengua es proposa canviar l’extensió i intensió 
dels seus usos.

La segona interpretació té un sentit més intrínsec: «fixar un model d’ús» (no necessàri-
ament uniforme, sinó tan variat com es vulgui segons la concepció del que es vol que sigui una 
llengua). En aquest segon sentit, i per no caure en ambigüitats, se solen utilitzar expressions 
alternatives, coincidents només parcialment entre si, com estandardització lingüística i normati-
vització.

El concepte de normalització terminològica no és tan conegut com el de normalització 
lingüística. Hi ha una raó lògica que explica la diferència d’extensió dels dos conceptes: mentre 
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que la llengua concerneix tots els parlants, la terminologia concerneix especialment els experts, 
que només són un subgrup de la totalitat dels usuaris d’una llengua.

L’expressió normalització terminològica, com la de normalització lingüística, també ens re-
met a dues interpretacions, les mateixes que en el cas anterior. D’una banda, a l’extensió de l’ús 
dels termes en les situacions de comunicació especialitzada que convingui. D’altra banda, a la 
fixació de les formes de referència que cal utilitzar (o prioritzar) per a la denominació d’un con-
cepte especialitzat. Només en contextos sociolingüístics de promoció d’una llengua per fer-la 
esdevenir la llengua habitual, aquests dos sentits de normalització terminològica són operatius. 
En tots els altres contextos, quan una llengua es troba ben instal·lada i estabilitzada socialment 
i políticament, l’expressió normalització terminològica només s’entén en la segona accepció, la 
de fixar una forma de referència. Aquesta operació condueix a l’establiment de la terminologia 
normalitzada, tan important per als especialistes d’àmbits científics molt internacionalitzats.

En aquest text ens ocuparem d’analitzar el contrast entre normalització lingüística i 
normalització terminològica, però cada una només en la seva respectiva segona accepció, la de 
model. És per aquesta raó que hem titulat aquest article «Norma lingüística i norma terminolò-
gica». Tractarem, doncs, d’explorar quines diferències presenten ambdues normes, més enllà del 
fet que una abasti la llengua en el seu conjunt i l’altra els termes especialitzats, i argumentarem a 
favor de la coherència en els criteris de fixació a fi de potenciar al màxim els resultats del procés 
de normalització.

1. Norma lingüística i model de llengua

Sembla bastant indiscutible que les nostres accions estan regides per normes. Fins i tot en 
casos de voluntat antinormativa, si observem amb cura el comportament de qui creu ser abso-
lutament asistemàtic, podrem observar tendències que revelen que els éssers humans, ens ho 
proposem o no, tendim a comportar-nos seguint patrons o tendències. L’activitat lingüística no 
és pas cap excepció en aquesta tendència. L’observació dels usos individuals mostra que aquests 
patrons es produeixen inevitablement. No endebades s’ha establert el terme idiolecte per fer 
referència als usos lingüístics que caracteritzen un individu.

Al costat de la norma individual s’hi situa la norma col·lectiva, conformada pel conjunt 
d’usos més habituals que s’utilitzen en una comunitat parlant, allò que la sociolingüística, con-
venientment reelaborat, ha anomenat estàndard. De fet, si ens centrem més en els conceptes 
que no pas en els termes en particular i situant-nos en una perspectiva descriptiva, podem dir 
que qualsevol col·lectivitat es caracteritza per uns usos repetits que tenen una extensió major 
o menor.

D’entrada, si poséssim en el focus de la nostra anàlisi la totalitat dels usos possibles 
(cosa que no podríem mai abastar), comprovaríem que hi ha expressions i formes que no apa-
reixen mai o que apareixen molt rarament (són, doncs, usos possibles, però no usos reals fre-
qüents) i n’hi ha d’altres que apareixen més habitualment, encara que amb freqüència diferent.

Si al costat de la freqüència analitzéssim la distribució, arribaríem a la conclusió que hi 
ha expressions i formes que apareixen de manera regular en totes les situacions discursives, i 
n’hi ha d’altres que són freqüents en unes situacions, i rares o nul·les en d’altres.

Si busquéssim encara els criteris que poden regir aquesta falta de distribució regular, 
veuríem que els usos «limitats» o «restringits» es poden explicar per raó d’espai, de temps, de 
grup social, de grup professional o de registre. I encara en relació amb el registre, observaríem 
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diferències d’ús per raó del contrast entre formal-informal, oral-escrit, o bé proximitat o llunya-
nia social o emotiva entre els interlocutors.

La fixació de l’estàndard, doncs, no és més que una selecció dels usos generalitzats en el 
conjunt del territori o en algunes de les seves parts, intentant neutralitzar les restriccions més 
evidents a fi que els membres d’una comunitat parlant puguin més fàcilment integrar-se i iden-
tificar-se amb el model de referència (una norma, a fi de comptes) del conjunt dels membres 
d’una comunitat parlant.

El salt que es podria produir entre l’estàndard en sentit literal, que representaria la 
norma «democràtica» en estat pur, i la norma institucional o normativa es deuria al fet que 
l’estàndard no estigués orientat, és a dir, correspongués a la norma democràtica en estat pur. 
En aquests casos, si els usos que recull (el model d’ús) s’allunyen dels usos fixats en un model 
idealitzat de llengua acceptat per la població, però vehiculat per una institució a la qual es dóna 
la capacitat d’establir el model del que es vol que sigui la llengua, la norma institucional ha d’in-
tentar seleccionar-los i jerarquitzar-los de la manera més clara possible, si és que aquesta norma 
institucional es basa en un model de llengua clar i funcionalment precís. I sembla evident que 
com més pròxims estiguin l’estàndard (orientat) i la norma (institucional), més possibilitats té 
la norma d’implantar-se en l’ús real.

2. Norma terminològica i terminologia normalitzada

Quan parlem de norma en terminologia ens situem en un terreny híbrid; coincident, d’una 
banda, amb els espais i criteris de la llengua comuna i, de l’altra, amb uns espais propis només 
restringits a la comunicació especialitzada.

Per què parlem d’un terreny híbrid? Perquè, contràriament a la concepció de la termi-
nologia com una matèria allunyada de les llengües naturals, amb regles i lleis pròpies, la termi-
nologia té una dimensió social inevitable. La comunicació entre especialistes es produeix en una 
llengua natural i, doncs, els termes formen part del discurs en aquesta llengua. No podem pas 
imaginar els termes fora de les llengües que els acullen. Com tampoc no podem imaginar els 
termes al marge del discurs real, de les produccions dels especialistes, en forma de diàleg dis-
cussió o debat; lliçó, classe o conferència; informe, manual o article. Fora de discurs els termes 
són meres etiquetes. En discurs, els termes són unitats lèxiques d’una llengua, tan restringides 
en l’ús com vulguem, però unitats d’una llengua.

La normalització terminològica, tal com es va concebre inicialment, pretenia allunyar-se 
de les llengües tant com pogués. El seu model era el de la fixació de les nomenclatures. A dife-
rència, però, de les nomenclatures que pretenien ser un lèxic universal, la normalització termi-
nològica es va situar en el context de les llengües naturals, i, doncs, reals: es tractava de decidir 
una denominació per a cada llengua. El material del qual es partia per a la normalització era 
material lingüístic: formes denominatives reals o proposades en cada una de les llengües. Però 
el criteri de selecció d’una denominació única per concepte i llengua seguia criteris diferents dels 
que podia utilitzar l’establiment de la norma en la llengua general.

L’apropament a altres llengües, de la mateixa família o diferent, privilegiava la selecció 
de formes de caràcter internacional, estiguessin o no en acordança amb els criteris interns de 
la llengua en qüestió o amb els usos denominatius que en feien els experts quan utilitzaven la 
llengua pròpia. El resultat d’aquestes operacions de normalització, que comptaven només amb 
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la participació d’experts, podia allunyar molt la fesomia dels termes de la fesomia de les unitats 
lèxiques d’una llengua.

En una gran majoria de casos les llengües participants, totes llengües amb poder econò-
mic (atès que la normalització internacional bàsicament s’aplica a temes industrials) no comp-
taven amb models de llengua explícits (de models implícits n’hi ha sempre). La contradicció es 
podia produir, i de fet va ser el factor que va fer saltar la qüestió, quan països amb llengües en 
procés de normalització van començar a organitzar la normalització de la terminologia d’aques-
ta llengua en procés de promoció i a intervenir en la normalització terminològica internacional, 
si esqueia pel fet de ser llengües d’estat (l’ISO només accepta com a membres països amb estat).

Ara bé, les institucions terminològiques en països de llengües minoritzades, com és el 
cas de la catalana, havien de tenir en compte inevitablement no només el procés de normalitza-
ció lingüística en el seu conjunt, sinó també la fesomia de la norma lingüística explícita.

D’una banda, tenir en compte el procés de normalització lingüística era inevitable pel 
fet que els organismes responsables de la terminologia havien estat creats precisament amb 
aquesta finalitat: assegurar que la llengua en procés de normalització disposés dels recursos 
necessaris per facilitar la comunicació en tots els temes i en totes les situacions. La comunica-
ció especialitzada és un dels àmbits en què una llengua mostra explícitament la seva utilitat i 
eficàcia, tenint en compte, a més, que les realitats cientificotècniques canvien dia a dia i cal una 
activitat molt àgil per adaptar-se a aquest ritme incessant de necessitats terminològiques.

D’altra banda, que hi hauria d’haver una harmonia entre el model terminològic al qual 
cal tendir i el model de llengua en una mateixa comunitat i en les condicions lingüístiques de 
què hem parlat, sembla evident si no es vol fomentar una esquizofrènia entre la comunicació 
general i la comunicació científica i tècnica en llengua catalana.

I encara un tercer factor que no hem esmentat abans: el fet que avui dia, com des dels 
inicis de la normalització, el límit entre terme científic o tècnic en exclusivitat i unitat lèxica de 
contingut especialitzat sembla cada cop més difícil d’establir de manera nítida, atesa la genera-
lització del coneixement científic (no sempre prou literal) a través de la divulgació mediàtica. 
És inevitable tendir a un encaix harmònic entre la norma lingüística i la norma terminològica 
quan hi ha aquest traspàs incessant (alguns parlen de nomadisme terminològic) entre unitats 
del lèxic general que amb un sentit nou passen a l’especialitzat (fonamentalment per la via de 
la metàfora) i, encara més freqüentment, a l’inrevés, termes d’especialitzat que es banalitzen a 
través de la divulgació especialitzada. Aquesta imbricació en un mateix espai del que és general 
i especialitzat reforça encara més l’argument que, en la mesura que sigui possible, cal enfocar 
harmònicament l’establiment de la norma lingüística i el de la norma terminològica.

3. Norma lingüística i norma terminològica: coherència en el model de la llengua 
catalana

La llengua catalana és un dels casos més evidents de la necessitat que la norma lingüística i la 
norma terminològica vagin de bracet:

D’una banda, tenim una llengua poc dispersa territorialment, però molt dispersa, o mi-
llor dit dividida, administrativament; d’altra banda, és una llengua en situació de minorització 
política tant el cas de l’Estat espanyol com de l’Estat francès i l’italià, amb l’excepció del seu 
caràcter oficial a Andorra.
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En segon lloc, es tracta d’una llengua «organitzada», estructurada, ben codificada, molt 
estabilitzada des del punt de vista del model encara que de tant en tant es produeixin alguns 
episodis de dissensió, en general civilitzada.

En tercer lloc, la norma forma part dels interessos de l’Administració (hi ha integració 
més o menys explícita o intensa, amb major o menor confrontació política segons els territoris) 
i s’integra en les propostes de política lingüística de les diferents autonomies catalanoparlants. 
La referència a l’ús de la llengua catalana en les tres comunitats més representatives (Catalunya, 
Illes Balears i Comunitat Valenciana) és un tema que de forma més o menys formal és constant.

Es reconeix prou generalitzadament que l’establiment de la norma de la llengua catalana 
és responsabilitat en tot el territori parlant de l’Institut d’Estudis Catalans, l’ens normatiu creat 
el 1906 i de trajectòria històrica contínua malgrat les circumstàncies polítiques en diversos mo-
ments. La presència d’entitats com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que cal citar perquè és 
real, no ha apaivagat de manera significativa la referència institucional en el conjunt del territori.

Aquesta norma o model de llengua establert per l’Institut té unes característiques ben 
explícites, fonamentades en el model històric: un model prou ampli i flexible perquè pugui 
enquibir solucions pròpies de tot el territori, seleccionades en funció del seu grau de represen-
tativitat i prestigi, d’una banda, i, d’altra banda, en funció del seu grau d’adequació comunicativa 
en cada un dels registres. Aquest model es recull en una proposta de norma la selecció dels casos 
de la qual es basa en la composicionalitat, necessària perquè els parlants de tot l’espai catalano-
parlant puguin sentir-s’hi identificats, almenys amb una bona part de les seves solucions.

Al costat d’aquestes característiques, l’adequació necessària de la llengua als registres 
porta inevitablement a una concepció del model de llengua internament variat i, doncs, po-
limòrfic també des del punt de vista funcional. La llengua es concep com una eina que ha de 
servir per a totes les situacions de comunicació, des de les més cultes i restringides socialment 
fins a les més populars, des de les més formals fins a les més col·loquials, des de les escrites fins 
a les orals.

La responsabilitat de la normalització terminològica la té el Consell Supervisor del 
Termcat, organisme en què intervé la Secció Filològica per tal com és un membre de la SF que 
actua de president de la comissió.

Sembla evident que si aquesta és la concepció del model de llengua per a l’elaboració 
normativa, basada en l’acceptació d’un estàndard comú amb especificitats per territoris, la nor-
ma terminològica ha d’encaixar en aquest model, i de fet hi encaixa. La norma terminològica 
catalana, a més de manifestar explícitament que adopta la normativa lingüística, prioritza unes 
formes lèxiques damunt d’unes altres quan el Diccionari general, el DIEC, les recull o la Co-
missió de Lexicografia les aprova. Pel que fa a l’adopció de manlleus, la construcció de noves 
paraules o el tractament de la variació geolectal i funcional, segueix la mateixa concepció com-
posicional i polimòrfica del model general, amb una especificitat.

3.1 Alguns exemples a tall d’il·lustració 

Com hem dit més amunt, el reconeixement de la variació geolectal forma part del model de 
llengua institucional. Aquesta variació, però, es veu restringida primer en la constitució de l’es-
tàndard social i encara més en l’elaboració de la normativa. Una variació sense control, tot i 
que doni la imatge dels usos reals, no pot acceptar-se en un model que a més de basar-se en la 
realitat vulgui ser eficient per a la comunicació.
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L’activitat de normalització de la terminologia respecta les característiques del model 
de llengua general, i, en aquest sentit, respecta la variació geolectal en els mateixos límits que 
l’accepta la normativa.

D’entrada podem dir que la variació geolectal hi és present: 

• Informàtica en núvol i informàtica en nígul.
• Préssec pla, melicotó pla, bresquilla plana i bresquilla del rollet (aquesta darrera opció 

pròpia d’una part del País Valencià).
• Ous de peix, fressa, ouet (aquesta darrera variant pròpia del País Valencià).
• Corrent de ressaca i xurria (aquesta darrera pròpia d’algunes zones de l’Empordà i 

la costa de Llevant).

En segon lloc, els dialectes són de vegades les fonts que forneixen les formes que s’es-
tandarditzen: botàriga i garrofeta són denominacions del concepte «menja feta d’ous de peix 
adobats amb sal i assecats al sol, que se sol servir tallada en làmines, com a aperitiu o ratllada 
o en pols, com a condiment d’alguns plats». La forma botàriga, pròpia de l’Alguer, és més inter-
nacional que garrofeta (pròpia de les comarques meridionals del País Valencià) perquè per la 
via de l’italià ha passat a altres llengües. Totes dues variants, però, es consideren sinònimes al 
mateix nivell.

En tercer lloc, els dialectes poden esdevenir la clau per prendre una decisió: és el cas de 
tupla i n-pla. Una de les raons per les quals es van aprovar aquestes dues formes i no tuple i n-ple 
(grafies més fidels a l’etimologia) va ser perquè els especialistes dels dialectes occidentals van 
informar que la pronúncia habitual d’aquestes formes és amb [a] final.

I encara per confirmar la importància de la variació dialectal per a la terminologia ca-
talana cal esmentar que a la Neoloteca apareixen dos criteris generals que expliciten aquest 
principi d’harmonia amb el model de llengua general, composicional i polimòrfic:

D’acord amb els criteris establerts pel Consell Supervisor, els articles terminològics no recullen 
les variants formals o geogràfiques de les denominacions que integren els termes aprovats. L’ús 
d’aquestes variants se sobreentén paral·lel al que tenen a la llengua general.1

Un exemple d’aquest cas seria el que mostra préssec pla, normalitzat pel Termcat, que al-
terna dialectalment amb melicotó pla, encara que aquesta denominació no estigui explícitament 
recollida com a variant igualment vàlida.

També podem veure que en l’aprovació de denominacions que integren formes que en 
la llengua general presenten variació dialectal, el Consell Supervisor mira d’optar sempre, com 
a denominació estàndard, per la que té més extensió territorial, tot i que accepta les dues deno-
minacions. Aquesta és la mateixa estratègia que s’utilitza en el Diccionari de la Llengua Catalana 
(DIEC) per representar la geosinonímia lèxica: tractar una de les variants, la més estesa, com a 
principal, incloent en l’article que la representa tota la informació, i tractar lexicogràficament la 
variant complementària com una simple remissió a la variant principal. Un exemple clar d’això 
és la priorització de surf d’arena i no surf de sorra tenint en compte que dialectalment la unitat 
arena té una extensió més àmplia que sorra.

Amb tot, respectant la necessitat de prendre com a formes de referència en els casos que 
siguin reals denominacions properes a les internacionals, el Consell Supervisor també privilegia 

1. A la Neoloteca del Termcat, el banc de dades de neologismes aprovats pel Consell Supervisor, l’organisme responsable de la normalit-
zació, hi apareix aquesta nota que indica que, quan una forma dialectal variant d’una altra no apareix en un article terminològic, no cal 
interpretar que s’ha de rebutjar si la variant en qüestió està inclosa en el Diccionari normatiu. En aquests casos s’ha de considerar que les 
denominacions creades amb aquestes variants són també igualment vàlides, igual que en la llengua general.
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la forma més acostada a altres llengües de cultura i es tracten els dialectalismes com a formes 
secundàries: ostra japonesa (forma prioritzada) i ostra arrissada (forma secundària utilitzada 
entre els productors d’aquesta espècie al Delta de l’Ebre).

Heus, doncs, amb aquests exemples una mostra de com en el cas de la llengua catalana, 
la terminologia, sense transgredir els principis d’eficiència i adequació general, adopta harmò-
nicament el mateix model que la llengua general. La falta de convergència en un mateix model 
de llengua podria confondre la claredat de la política lingüística i el pla de normalització de la 
llengua catalana, pla que inclou tant orientacions per a la llengua i el lèxic generals com per a la 
terminologia i els llenguatges d’especialitat en particular.2 

* * *

Joan, espero que aquesta reflexió sobre la norma de la llengua i la norma de la terminologia, 
tema sobre el qual has treballat repetidament, vagi en la direcció d’enfortir el procés de norma-
lització en què tan intensament participes. Que els setanta anys siguin una porta que doni pas 
a una renovada activitat.

2. Haig d’agrair a Glòria Fontova, Dolors Montes i Maria Navas, del Termcat, que m’hagin proporcionat exemples per il·lustrar aquest 
text.




