
 

 
 
 
 
Servei de Llengua Catalana 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
Tel. 93 403 54 77 
Fax 93 403 54 84 
angels@slc.ub.es 
marta@slc.ub.es 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
I SIMPOSI SOBRE NEOLOGIA 
 
ELS NEOLOGISMES EN UN SERVEI LINGÜÍSTIC:  
PROBLEMES I SOLUCIONS 
 
Àngels Egea Puigventós i Marta Juncadella Fortuny 
Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona 
 
 
 
1. Servei lingüístic i neologismes 
 
A l’hora d’establir quines accions concretes ha d’emprendre un servei lingüístic respecte 
als neologismes, cal esmentar d’entrada que un servei lingüístic té com a u n dels seus 
objectius principals vetllar per la qualitat lingüística dels textos del centre o organisme que 
té definit com a àmbit d’actuació. 
 
La qualitat lingüística s’assoleix si el text reuneix un conjunt de requisits molt diversos, 
que podem agrupar en dues grans categories: els que depenen directament de la llengua en 
què està escrit el text, i els que fan referència a aspectes formals i tipogràfics (que 
s’apliquen a t ots o a d eterminats tipus de textos). La problemàtica que ara ens interessa 
forma part del primer tipus de requisits: els que són dependents de la llengua.  
 
Els requisits lingüístics estan regulats per les normes establertes pels organismes 
competents de cada llengua (en el cas del català, l’Institut d’Estudis Catalans). La qualitat 
lingüística d’un text, doncs, està determinada pel grau d’adequació als requisits lingüístics 
que puguin afectar un text concret. 
 
Això no comportaria cap problema si la normativa pogués preveure tots els usos lingüístics 
possibles. Però la realitat permanentment canviant d’una llengua impossibilita que la 
normativa pugui mai donar compte de totes les possibilitats presents i futures. És a dir, la 
llengua sempre va per davant de la normativa; i així ha de ser si parlem d’una llengua 
dinàmica. La distància entre els usos previstos per la normativa i els usos reals d’una 
llengua s’accentua en un marc com l’universitari, en què hi ha una gran producció de 
textos de temàtiques i f inalitats molt diverses (textos administratius, textos tècnics, 
científics, etc.).  
 
En aquest context, el tècnic lingüístic no solament ha de tenir tots els coneixements 
necessaris per aplicar la normativa a un text, sinó que ha de disposar de criteris per poder 
garantir la qualitat del text més enllà del marc segur de la normativa específica de la 
llengua (cal que conegui les normatives internacionals i les lleis inherents de cada 
llenguatge d’especialitat, per exemple).  
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En aquest sentit, i concretant més encara, els neologismes es converteixen en un objecte 
d’estudi dels serveis lingüístics en la mesura que apareixen en els textos que es produeixen 
en l’organisme. En la mesura que es poden apartar dels usos previstos per la normativa i en 
la mesura que és necessari assolir un nivell de qualitat lingüística òptim, els tècnics d’un 
servei lingüístic es troben en l’obligació de validar-los o rebutjar-los. Tant en un cas com 
en l’altre, s’han de buscar raonaments i arguments per a cada neologisme en concret. I si es 
decideix rebutjar-lo, a més, caldrà donar solucions alternatives satisfactòries, tant des del 
punt de vista de la normativa com des del punt de vista de l’usuari. No s’ha d’oblidar que, 
en un servei lingüístic, és més important la solució donada a un neologisme o a un t ipus 
concret de neologismes, que el neologisme en si mateix.  
 
Al llarg d’aquesta comunicació us exposarem les reflexions que hem anat fent a l ’entorn 
d’aquesta problemàtica a p artir de la nostra experiència quotidiana al Servei de Llengua 
Catalana de la Universitat de Barcelona (SLC), i els exemples que us exposarem per 
il·lustrar cadascun dels punts seran sempre exemples reals que hem hagut de resoldre. 
Observareu que molts d’aquests exemples són neologismes terminològics, atès que en la 
documentació que genera una universitat hi ha molta presència, com és lògic, de textos de 
llenguatges d’especialitat. 
 
 
PROBLEMES 
 
2. Tipus de neologismes segons la problemàtica que presenten 
 
Què entenem per neologisme? Segons el DIEC, un neologisme és una ‘unitat lèxica nova, 
formalment o semànticament, creada en una llengua per les pròpies regles de formació de 
mots o manllevada a una altra llengua’. A l’hora d’enfocar aquesta comunicació, partim, 
doncs, d’aquesta definició, entenent per «nova» qualsevol forma que no s urti als 
diccionaris de referència. El marc en el qual ens mourem serà sempre el de la llengua 
catalana, atès que aquesta és la llengua en la qual generalment es treballa a l’SLC, i e ls 
diccionaris de referència seran el Diccionari general de la llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans (DIEC), perquè és el diccionari normatiu, i el Gran Diccionari de la 
Llengua Catalana d’Enciclopèdia Catalana (GDLC), per la seva tradició lexicogràfica, per 
l’acceptació social, pel rigor en els continguts i pel fet d’incloure més nomenclatura 
(sobretot de caràcter terminològic). 
  
Des del punt de vista de la problemàtica que presenten, podem agrupar els neologismes en 
tres tipus: 
  
1. Neologismes previstos per la normativa, que inclouen aquells formats per processos 

normals de derivació, de composició, etc., no recollits en els diccionaris, però de 
formació correcta a partir de les regles de formació de mots del català. Per exemple: 
monarcòmac, desvalorització, glicocalze, altricial i precocial. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 3 

2. Neologismes «fronterers» entre les possibilitats previstes per la normativa (casos 
anteriors) i una certa tendència a desviar-se’n. Per exemple: grupal, conductual, 
punyopercussió, dislèxic -a, anorèxic -a. 
 

3. Neologismes clarament no previstos per la normativa, que sovint són manlleus o calcs 
d’altres llengües. Per exemple: colmatació, bröggerita, alanina-aminotransferasa, 
adenosina trifosfat, bulking, core area, caring. 
 

Tots tres tipus de neologismes són objecte d’estudi en la mesura que cal establir criteris per 
validar-los o rebutjar-los. 
  
 
3. Criteris generals de validació 
 
Atès que, no h o oblidem, s’ha de donar una solució concreta a cada problema, el tècnic 
lingüístic, una vegada ha reconegut un neologisme (pel fet que no el troba documentat en els 
diccionaris de referència), ha de seguir les passes següents: 
 
1. Adscriure’l a algun dels tres grups que abans s’han esmentat, cosa que no sempre és fàcil. 

Sovint, per exemple, és difícil discernir si un neologisme és del primer o del segon tipus: 
freqüentment el tècnic ha de fer una anàlisi bastant aprofundida del procés de formació. 
D’altra banda, si és un terme d’un llenguatge d’especialitat, cal tenir en compte el que es 
recull en materials específics (del Termcat, del mateix servei, d’altres serveis paral·lels, 
etc.), que, si recullen el terme, li donaran un cert grau de validació. 

 
2. Si el neologisme és del primer tipus, la validació inicial serà positiva malgrat que mai no és 

suficient per acceptar-lo automàticament. Cal tenir en compte els factors següents: 
 

2.1 Si la forma és, efectivament, necessària perquè no hi ha cap altra forma que designi el 
mateix concepte. Aquest criteri ens permet validar monarcòmac ‘contrari a l a 
monarquia’ com a compost a la manera culta, i rebutjar desvalorització (d’una 
moneda), que, tot i estar format correctament, és innecessari perquè ja existeix la 
forma normativa devaluació (d’una moneda). Per la mateixa raó es pot rebutjar 
glicocalze enfront de glicocàlix, atès que el Diccionari enciclopèdic de medicina, font 
àmpliament acceptada entre els especialistes, proposa aquesta segona forma i no 
recull, en canvi, la primera. 

 
2.2 Si el neologisme s’adequa totalment al sentit d’aquell concepte que representa. Aquest 

criteri permet rebutjar en certs contextos l’adjectiu nidícola ‘dit de l’ocell que, acabat 
de sortir de l’ou, és incapaç de sobreviure i de créixer sense l’ajut dels pares’ (GDLC) 
i permet validar el calc anglès altricial (que també es pot entendre com a cultisme), 
quan s’aplica a mamífers, com per exemple en el sintagma rosegadors altricials. En 
aquest cas seria poc apropiat entendre nidícola com un ne ologisme semàntic 
d’ampliació de sentit (en l’expressió rosegadors nidícoles), atès que la forma que té fa 
referència al niu, propi només de les aus. Paral·lelament s’ha validat l’adjectiu 
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precocial aplicat a mamífers, i no s’ha estès el significat de nidífug ‘dit de l’ocell que, 
molt poc després de sortir de l’ou, és capaç de seguir els pares i d’aprendre a 
alimentar-se tot sol’. 

 
3. Si és del segon tipus, neologismes «fronterers», aleshores caldrà observar-ne la forma 

amb l’objectiu de validar-la (encara que sigui provisionalment) o de rebutjar-la. En 
aquest cas és molt important estudiar el neologisme juntament amb altres exemples 
similars, que mostrin tendències del mateix tipus, perquè és important trobar l’element 
determinant que expliqui el desviament de la normativa.  

 
Així, l’adjectiu grupal, que s’allunya dels processos normals de derivació perquè el 
sufix -al no s’ha adjuntat a una base culta, s’ha validat provisionalment perquè no hi ha 
una forma alternativa i perquè l’extensió d’ús és molt gran. Igualment, s’ha validat 
l’adjectiu conductual, que, tot i allunyar-se dels processos normals de derivació, perquè 
el sufix -al va precedit d’una falsa vocal temàtica llatina -u- (que és típica dels noms de 
la 4a declinació, dels quals no forma part el nom llatí conducta), s’ha observat que hi 
ha altres casos similars a aquest, és a dir, que no és un cas aïllat.  

 
Un exemple que aparentment és un compost a la manera culta, punyopercussió ‘prova 
mèdica que consisteix a percudir amb el puny una zona determinada del cos’, ha estat 
rebutjat perquè la forma prefixada hauria hagut de ser la culta, provinent del llatí 
pugnus. La solució provisional adoptada ha estat percussió amb el puny, atès que no es 
va trobar cap exemple amb la forma prefixada pugn-. 
 
Un altre exemple de formació culta anòmala el tenim en les formes dislèxic -a i 
anorèxic -a que, seguint estrictament la normativa, haurien de ser dislèctic -a i 
anorèctic -a, respectivament. No obstant això, s’observa que hi ha la tendència general 
a fer derivar l’adjectiu de l’arrel del substantiu mitjançant el sufix -ic (probablement 
per un procés analògic a altres formes), de tal manera que l’extensió d’ús d’aquestes 
formes és superior a l’ús de la forma etimològicament més correcta. L’especialització 
semàntica pot ser un altre factor que contribueixi a l ’acceptació de la forma derivada 
del substantiu català. Per exemple, en nutrició es fa una distinció semàntica entre 
anorèctic ‘compost que indueix a l’anorèxia’ i anorèxic -a ‘persona que pateix 
anorèxia’. Tenint en compte que altres llengües (l’anglès i el francès, per exemple) 
donen per bones les dues formes (l’etimològica i l’analògica), que al DIEC hi ha dos 
adjectius que tenen doblet (alèctic/alèxic i atàctic/atàxic) i que els especialistes sovint 
prefereixen aquestes formes analògiques, provisionalment també es poden donar per 
bones. 
 

4. Si és del tercer tipus, neologismes no previstos per la normativa, aleshores també caldrà 
observar-ne la forma amb l’objectiu de validar-la (encara que sigui provisionalment) o de 
rebutjar-la. Per fer això cal tenir en compte els factors següents: 

 
4.1 Si ja existeix una forma alternativa prevista per la normativa que faci innecessari 

aquest neologisme, o si hi ha una proposta d’algun organisme normalitzador.  
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Aquest criteri ens permet rebutjar el castellanisme colmatació ‘procés de 
sedimentació i al·luvionament que es produeix a les depressions, especialment 
estanys i albuferes’, perquè ja existeix la forma normativa rebliment que, a més, és 
recollida amb aquest significat específic al Diccionari de gestió ambiental del 
Termcat. Es tracta per tant d’un neologisme semàntic perquè hi ha una extensió del 
significat no recollida en els diccionaris de referència. 
 

4.2 Si hi ha altres raons, al marge de la normativa interna d’una llengua, que justifiquin 
la forma dins d’un llenguatge d’especialitat determinat (convencions i 
característiques pròpies de cada llenguatge d’especialitat, normatives 
internacionals, etc.).  

 
Aquest criteri ens permet validar la forma del terme del mineral bröggerita, tot i 
tenir aspectes gràfics estranys al català, atès que segueix estrictament els criteris 
establerts per l’IMA (International Minerological Association), segons els quals els 
noms de minerals procedents d’antropònims i topònims han de mantenir la grafia de 
l’arrel en la seva forma original.  
 
Igualment, es pot validar la forma de l’enzim alanina-aminotransferasa, que, tot i 
no seguir els processos de formació normals en català pel que fa a l’ordre dels mots 
i que contravé la normativa en l’ús del guionet, és la forma recomanada per 
l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic. 
 
En canvi, una forma com ara la del nucleòtid adenosina trifosfat, com que no forma 
part de cap grup sotmès a una normativa específica que obligui a mantenir la forma 
de l’anglicisme, serà rebutjada i substituïda per la forma trifosfat d’adenosina. Ara 
bé, la sigla que correspon a aquest nucleòtid, ATP, forma que sovint és més 
freqüent en els textos que el terme desenvolupat, és recomanable de ser mantinguda 
també en català, tot i ser un reflex directe de la forma anglesa. La categoria 
gramatical que se li ha d’adjudicar, però, és la masculina.  

 
4.3 Si el grau d’implantació de la forma dins del col·lectiu que la utilitza és gran o si hi 

ha possibilitats d’èxit d’una forma alternativa concreta (opinions dels especialistes). 
 
En aquest sentit, un terme com ara bulking ‘fenomen consistent en l’augment del 
volum dels fangs del sòl’, que en castellà té l’equivalent fangos abultados, és 
àmpliament utilitzat pels especialistes amb la forma anglesa. Per això el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya proposa la forma 
adaptada búlquing. 
 
En canvi, un ne ologisme poc implantat com ara core area ‘zona d’activitats 
fonamentals d’un animal’ ha estat rebutjat i s ubstituït per àrea nuclear, forma 
preferida pels especialistes consultats, enfront d’altres propostes com ara àrea 
bàsica, àrea central, etc. 
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Pel que fa al terme mèdic caring ‘acció i efecte de tenir cura (d’algú)’, terme força 
implantat i que no té un equivalent fàcil de proposar, provisionalment s’ha acceptat 
aquesta forma no adaptada gràficament (i en cursiva) com a anglicisme. 
 

5. No cal dir que en tots els casos, i sobretot en els neologismes del segon i del tercer 
tipus, és convenient saber quines solucions han donat altres llengües romàniques. 

 
 
SOLUCIONS 
 
Fins aquí hem intentat de presentar quins problemes representen per a un servei lingüístic 
els neologismes que hi ha en els textos que cal treballar, als quals cal afegir els problemes 
derivats de la necessitat de donar una resposta immediata, cosa que fa que moltes de les 
decisions que es prenen siguin provisionals. 
 
Això planteja un altre problema: la possibilitat que es puguin donar solucions diferents a 
un mateix cas, ja sigui perquè ha passat un temps relativament llarg entre les ocasions en 
què s’ha presentat una determinada forma, ja sigui perquè l’han tractat dues persones 
diferents i no han coincidit en l’aplicació dels criteris. 
 
Per tal de facilitar i contribuir a la uniformitat en la presa de decisions de tot un equip de 
treball, l’SLC ha anat desenvolupant algunes eines que contribueixen a millorar l’eficiència 
i la qualitat dels resultats.  
 
 
4. Eines per a la detecció dels neologismes 
 
Hi ha algunes eines que, tot i ser força evidents, s’han de remarcar a l’hora de parlar de les 
possibilitats de què es pot disposar. Els correctors ortogràfics (com per exemple el del 
Word 8 de l’Office 97) en són un cas. 
 

Des d’un punt de vista estrictament formal poden alertar sobre l’existència de neologismes 
que poden haver passat desapercebuts al tècnic, i que un cop detectats mereixen ser 
estudiats amb cert deteniment. Un exemple d’això és el mot privacitat, que no ha via 
suscitat cap dubte sobre la seva validesa fins que un corrector ortogràfic el va marcar. 
Aleshores es va veure que aquest mot i el concepte que designa no apareixen en els 
diccionaris catalans de referència.  
 
El problema dels correctors ortogràfics, a l’hora de treballar amb textos molt especialitzats 
com poden ser els universitaris, és que no di sposen de reculls terminològics, i marquen 
molts mots que no pe rtanyen a la llengua general, però que han estat validats. Per això 
també és important alimentar adequadament els diccionaris personals de què es disposa. 
 

Amb aquest objectiu, l’SLC ha desenvolupat una eina molt simple que permet actualitzar 
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de manera gairebé automàtica els diccionaris del corrector ortogràfic del Word amb els 
termes que apareixen en els vocabularis que s’elaboren en el mateix Servei. D’aquesta 
manera, el tècnic sap que qualsevol mot no marcat pel corrector ortogràfic és, si més no 
formalment, acceptable. 
 
 
5. Eines per al tractament dels neologismes 
 
Com ja hem dit, hi ha moltes solucions que el tècnic es veu obligat a donar de manera 
provisional. La provisionalitat de la solució no vol  dir necessàriament que no s ’hagi 
esmerçat un temps relativament important en la recerca d’una solució que s’hauria volgut 
més definitiva. En moltes ocasions, el camí recorregut (tot i que pot ser incomplet) és 
massa llarg i cal deixar-ne constància, cosa que permetrà que les solucions provisionals 
puguin ser recuperades en el futur i revisades sota altres circumstàncies més esclaridores. 
 
Altres solucions poden tenir un c aràcter més definitiu, però també han obligat a fer una 
sèrie de consultes o de raonaments dels quals cal deixar-ne constància per si són necessaris 
en altres ocasions o per a altres tècnics del Servei.  
 
Amb aquest doble objectiu (oferir la possibilitat de revisar les decisions preses 
provisionalment, i e stablir mecanismes de control que garanteixin la uniformitat en les 
solucions adoptades) l’SLC ja fa temps que va veure la necessitat de desenvolupar eines 
que permetin emmagatzemar i recuperar dades de manera ràpida, com per exemple una 
base de dades de consulta i una base de dades textual per poder recuperar els contextos 
d’ús d’una determinada paraula. 
 
 
5.1 La base de dades de consulta 
 
Aquesta base de dades és fruit de la informatització amb el programa Multiterm d’una vella 
fitxa de dubtes i problemes sobre paper que es va dissenyar ara fa uns quatre anys. 
 
Aquesta fitxa recollia totes les informacions útils per al seguiment d’una determinada solució. 
Ara bé, com és fàcil de comprendre, tenia el problema de la manca de flexibilitat en les 
consultes i la dificultat de la generalització o globalització de les dades. 
 
La base de dades de consulta, que segueix a grans trets l’estructura dels camps previstos a la 
fitxa sobre paper (amb moltes més possibilitats, però),  permet emmagatzemar i recuperar la 
informació d’una manera ràpida i eficaç, i com que és una base de dades en xarxa, cada 
tècnic, des de la seva estació de treball, pot introduir, consultar i modificar qualsevol de les 
informacions. 
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Exemple: 
 
Àrea Geologia. Mineralogia 
Consultant Emmanuel Viladevall (Facultat de Geologia) 
Telèfon 402 13 97 
Asses. ling. MRR, AEP 
Recerca DIEC, DG, DCVB, DGLC, DLC3, Melgarejo, Riba 
Observacions Les formes nominals "levigació", "elutriació" i "rentada aquosa" es presenten com a sinònims en el DG. 
Definició Operació consistent a separar materials mitjançant un àbac. 
 
Forma elutriar 

CG v tr 
Valoració Aprovada 
Tipus  
Context  
Observacions Forma no documentada, però ben formada. 
Data 98-03-24 
 

Forma batear 
CG v tr 
Valoració Rebutjada 
Tipus  
Context  
Observacions Castellanisme 
Data 98-03-24 
 

Forma levigar 
CG v tr 
Valoració Aprovada 
Tipus  
Context  
Observacions Forma documentada al DIEC 
Data 98-03-24 
 

Forma fer batees 
Valoració Provisional 
Tipus  
Context  
Observacions Els doctors Riba i Melgarejo sostenen que aquesta és l'única forma que 

utilitzen per referir-se a aquesta activitat. Consideren adequada 
l'acceptació d'aquest castellanisme, ja que a Catalunya aquesta activitat no 
té nom popular perquè no s'ha fet des de l'època dels romans. A més, 
consideren que usar els verbs "elutriar" o "levigar" no és adequat perquè 
aquests verbs s'utilitzen generalment per referir-se a la mateixa acció però 
realitzada amb aparells més sofisticats que no pas un àbac (o batea). 

Data 98-03-24 
 

 
Com es pot veure en la fitxa d’exemple, tant per l’estructura com per la metodologia 
utilitzada, es tracta d’una base de dades de treball, restringida a un ús completament intern i, a 
més, sense voluntat de generalització (no es té l’objectiu d’introduir reculls de neologismes 
que es puguin documentar fàcilment en altres materials, per exemple). 
 
 
5.2 La base de dades de contextos 
 
Atès que no sempre s’ha tingut la precaució de fer una fitxa com la que s’ha descrit 
anteriorment (aquestes fitxes normalment es reserven per als casos més complicats, que 
demanen més consulta, més recerca), és necessari que es pugui fer una cerca entre el material 
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arxivat, perquè una determinada solució, si ja s’ha donat, ha de poder ser recuperable. 
 
Per això, l’SLC té prevista la constitució d’una gran base de contextos procedents dels fitxers 
arxivats de correccions i traduccions fetes durant els seus deu anys de vida, que en aquests 
moments deuen ser uns cinc mil. 
  
Sense haver de fer un tractament excessiu de les dades de què es disposa, i gràcies a l es 
informacions que es tenen de cada fitxer arxivat, en cercar un m ot o u n grup de mots es 
podran saber les informacions següents: si s’ha utilitzat mai o no;  en cas que hagi estat 
utilitzat alguna vegada, el context en el qual s’ha inserit, en quina àrea temàtica s’ha utilitzat, 
si es tractava d’una correcció o d’una traducció, i també en quina data es va fer (informació 
que ens farà deduir si s’han aplicat determinades normes noves de l’IEC, per exemple). 
 
L’objectiu, doncs, és poder trobar una determinada forma ja utilitzada, d’una determinada 
àrea temàtica i amb el context i la data corresponent.  
 
Com que cada arxiu té associat informàticament (mitjançant una altra base de dades) l’autor o 
la persona que va encarregar la correcció o la traducció, sempre es podrà recórrer a 
l’especialista perquè doni la seva opinió. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Amb el desenvolupament d’eines per al tractament i control dels neologismes com les que us 
hem descrit, i a tall de resum, el Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona 
pot obtenir els resultats següents: 
 
1. Possibilitat de revisar solucions anteriors. 
2. Reconstrucció de raonaments que han conduït a l’acceptació o r ebuig d’un determinat 

neologisme. 
3. Possibilitat d’estudi de les dades. 
4. Elaboració de criteris generals per al tractament dels neologismes més habituals. 
5. Reutilització en les diverses àrees i activitats del Servei. 
6. Possibilitat de compartir la mateixa informació amb la resta d’àrees d’assessorament del 

Servei, amb els col·laboradors i becaris, i amb tècnics d’altres serveis lingüístics, amb la 
qual cosa s’assegura la univocitat de les solucions. 
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