
Iso (Universitat de Saragossa) i Xaverio Ballester (Universitat de València), i que fou coordi-
nada per Josep Moran (Universitat de Barcelona).

Ignasi-Xavier Adiego, professor de Lingüística Indoeuropea, es referí a les llengües –tant
no indoeuropees com indoeuropees– de la Itàlia antiga com a substrat. Javier Iso, professor de
Filologia Llatina, parlà sobre el llatí bíblic en relació al llatí vulgar. Xaverio Ballester, profes-
sor de Filologia Llatina, tractà el tema del substrat en el pas del llatí a les llengües romàniques,
i aixecà força polseguera entre una bona part dels assistents, ja que trencà força dels mites es-
tablerts des de molt temps enrere. Així, defensà que no es podia parlar d’un llatí vulgar, que la
genealogia clàssica de les llengües no és tal, i argumentà que els ibers vingueren del nord i
s’assentaren a l’est, amb totes les repercussions científiques que poden tenir aquestes afirma-
cions. Aquests enfocaments més o menys desafiants provocaren una certa estupefacció, així
com una gran controvèrsia i una llarga discussió posteriors, molt fructíferes. Si més no, la
polèmica està servida.

En aquest sentit, la taula rodona marcà una possible nova fita i gosà plantejar un gir molt
considerable en la investigació d’aquest període tan important en el qual s’anaren gestant les
llengües romàniques, tal com recalcà Joan Martí (Universitat Rovira i Virgili), president de la
Secció Filològica de l’IEC, en cloure l’acte.

Montserrat BADIA I CARDÚS

Universitat Ramon Llull

II Espais Terminològics: «Neologia terminològica: el tractament dels manlleus»
(Barcelona, 7 de novembre de 2007). – El 7 de novembre del 2007 va tenir lloc, a la Sala Prat
de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, la segona edició dels Espais Terminològics, un es-
pai de trobada i de reflexió a l’entorn de l’activitat terminològica que organitza amb caràcter
biennal el Centre de Terminologia Termcat.

La primera edició dels Espais Terminològics es va dur a terme el 16 de novembre de l’any
2005 a la Sala Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya, i va aplegar especialistes de
diferents àmbits del coneixement que van debatre sobre la normalització terminològica i els
reptes de futur de la terminologia en llengua catalana.

Aquesta segona edició es va voler emmarcar en els actes de celebració del Centenari de
l’Institut d’Estudis Catalans, que acollí la jornada a iniciativa de la seva Secció Filològica.
D’aquesta manera les dues edicions dels Espais Terminològics s’han pogut realitzar precisa-
ment a les seus de les dues entitats que constituïren, ara ja fa més de 21 anys, el Consorci
Termcat, en el qual també participa el Consorci per a la Normalització Lingüística.

La jornada es va dedicar al tractament dels manlleus, un aspecte de la neologia termi-
nològica que meresqué molt d’interès, si s’ha de jutjar per l’èxit de convocatòria: gairebé dos-
cents inscrits, havent de tancar la inscripció abans del termini previst.

Els Espais Terminològics 2007 s’inauguraren sota la presidència de Salvador Giner, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Catalans, que expressà la satisfacció per acollir la jornada preci-
sament en el marc dels actes de celebració del Centenari de la institució, i que destacà pre-
cisament la importància d’analitzar amb el màxim de profunditat el fenomen del manlleu. Un
fenomen que s’ha vist magnificat en l’actual procés de mundialització i al qual cal prestar una
atenció especial en una situació sociolingüística com la catalana.

En la seva intervenció, la directora del Termcat, Rosa Colomer, exposà breument els ob-
jectius que perseguia la trobada: la reflexió sobre un aspecte clau de la neologia terminològi-
ca i de la lingüística aplicada actual com és el tractament dels manlleus. Assenyalà que el man-
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lleu és el recurs d’ampliació del cabal lèxic que més controvèrsia sol comportar, perquè sovint
s’ha vist com un perill per a la preservació de la fesomia pròpia de cada llengua, i que en el cas
de llengües com la catalana, això se suma a la pressió constant de llengües properes amb més
potència demogràfica i econòmica. Al costat d’aquests elements, va indicar que en els últims
anys s’han produït canvis substancials que afecten el tractament que tradicionalment es feia de
les formes manllevades. Per un costat, es pot destacar el conjunt de fenòmens socioculturals
que s’agrupen sota l’etiqueta de mundialització o globalització, que també havia esmentat Sal-
vador Giner: generalització i immediatesa dels intercanvis d’informació, difusió general de les
novetats de qualsevol àmbit d’especialitat, consolidació de xarxes com Internet, auge de
l’anglès com a llengua franca del coneixement especialitzat i de la comunicació internacio-
nal... Per una altra banda, la immigració ha esdevingut una realitat amb un pes creixent en el
dia a dia de les societats occidentals, i comporta la incorporació de tot un nou cabal lèxic (en
aspectes com la gastronomia, la indumentària, les tradicions religioses, etc.). I encara, la ge-
neralització del coneixement de més d’una o de més de dues llengües també afecta la manera
com els parlants encaren l’ús de les unitats lèxiques que provenen d’aquestes llengües.

Per això, va explicar que el programa dels II Espais Terminològics recollia, en primer
lloc, una anàlisi del tractament que s’ha fet dels manlleus en l’àmbit lingüístic català des d’u-
na perspectiva històrica i normativa. En un segon bloc, s’analitzava com s’han tractat i com es
poden tractar els manlleus provinents d’algunes de les llengües que no utilitzen l’alfabet llatí
i que actualment estan experimentant una difusió més gran entre nosaltres (l’àrab, el xinès, el
japonès i les llengües indoàries influïdes pel sànscrit). El tercer bloc feia una aproximació a
l’enfocament que fan d’aquesta qüestió dues altres llengües: l’italià, per la seva proximitat ge-
ogràfica i social, i el gaèlic irlandès, que presenta alguns paral.lelismes amb la situació del ca-
talà. Finalment, l’últim bloc de la jornada volia posar el focus en aspectes d’ús, i es va centrar
en l’anàlisi d’un aspecte clau com és la implantació efectiva de les noves propostes termi-
nològiques, que sovint són concurrents amb una forma manllevada.

Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans,
també participà en els parlaments inaugurals, i ho féu posant l’accent en el tractament que ha
merescut la neologia i la terminologia en general, i el fenomen del manlleu en concret, en els
treballs d’elaboració de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana, recentment
aparegut. En la seva exposició destacà la importància de la coherència i del respecte al geni de
la llengua, i també l’estreta col.laboració mantinguda entre la Secció Filològica i el Consell
Supervisor del Termcat en el procés d’oferir una sòlida, ordenada i alhora dinàmica via d’en-
trada de solucions terminològiques neològiques al cabal de la llengua.

En la inauguració també intervingué Bernat Joan, secretari de Política Lingüística de la Ge-
neralitat de Catalunya, que destacà l’actualitat i l’oportunitat del tema escollit per a la jornada. As-
senyalà que la llengua catalana està molt ben assentada des del punt de vista del corpus, però que
encara experimenta massa dificultats en l’ús social, i que en aquest aspecte hi ha molta feina a fer.

La conferència que va obrir el contingut científic de la jornada fou a càrrec de Joan Veny,
president del Consell Supervisor del Termcat, membre de la Secció Filològica de l’IEC i ca-
tedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. Oferí la ponència titulada «El manlleu en la
història de la llengua catalana», en la qual va fer una aproximació històrica a aquest fenomen,
sense oblidar la perspectiva geolectal que sempre és present en l’obra del doctor Veny. A més
de presentar exemples d’arreu i de molt diversos moments de la història de la llengua, la dis-
sertació també representà una interessant reflexió sobre la possible categorització del concep-
te de manlleu.

La jornada continuà amb una primera taula rodona dedicada al tractament dels manlleus
provinents de llengües que s’expressen amb alfabets no llatins. Hi participaren experts de ca-
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dascuna de les llengües, amb la coordinació de Dolors Montes, secretària del Consell Super-
visor del Termcat.

En primer lloc, Dolors Bramon, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i professora titu-
lar del Departament de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona, féu una panoràmica
sobre els mecanismes de transcripció i adaptació dels arabismes, que han estat presents en la
llengua catalana des de fa molts segles. Apuntà alguns principis històrics i actuals bàsics i anotà
també alguns casos en què caldria esmenar les propostes que s’estan difonent actualment.

Seguí la intervenció de Sameer Rawal, poeta, traductor i professor d’hindi a la Casa Àsia,
que presentà una reflexió sobre la presència en el català i, de fet, en totes les llengües europe-
es, de termes provinents de les llengües de l’Índia, sovint vehiculats a través de l’anglès, i va-
lorà especialment la gran oportunitat que aquesta presència representa per a afavorir un diàleg
intercultural que és, ara com ara, una possibilitat d’enriquiment extraordinària.

A continuació, Sara Rovira, traductora i professora de xinès del Departament de Traducció
i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, centrà la seva intervenció en els
manlleus del xinès, i, després d’una perspectiva general, posà l’accent en les dificultats que po-
den comportar certes visions massa essencialistes que pretenen evitar a ultrança la incorporació
de manlleus i que difonen com a alternatives unes traduccions que sovint resulten simplifica-
dores. En aquest sentit, remarcà la importància de les propostes de transcripció estandarditza-
des a partir del sistema Pinyin, que tenen un caràcter interlingüístic, de manera que coincidei-
xin les solucions adoptades en les diverses llengües que s’expressen amb alfabets llatins.

Tancà aquesta taula rodona la intervenció d’Albert Nolla, traductor i professor de japonès
del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que
féu un excel.lent resum de les alternatives possibles que ofereix el sistema de la llengua davant
un manlleu, i insistí en l’oportunitat d’adherir-se a les solucions de transcripció compartides
per les llengües més properes.

Un segon bloc d’intervencions, coordinat per Sandra Cuadrado, cap de l’Àrea de Comu-
nicació del Termcat, va voler analitzar com tractaven el fenomen del manlleu en dos contex-
tos culturals i lingüístics diferents del català, però amb certs paral.lelismes. En primer lloc, Fi-
delma Ní Gallchobhair, membre del Foras Na Gaeilge –l’organisme que vetlla per la
promoció de l’ús del gaèlic irlandès–, secretària del Comitè de Terminologia de la Llengua Ir-
landesa i actual presidenta de l’Associació Europea de Terminologia, va presentar quin trac-
tament feien del manlleu en una situació lingüística que, com en el cas català, també experi-
menta una enorme pressió per la presència constant en el mateix territori d’altres llengües de
més pes demogràfic; però amb una gran diferència: des del 2006 el gaèlic irlandès, amb un
milió sis-cents mil parlants, ha obtingut el reconeixement de llengua oficial a la Unió Euro-
pea. La ponència oferí una perspectiva bàsicament històrica, amb interessants paral.lelismes
amb altres llengües europees.

Tot seguit, Rossend Arqués, professor titular de l’Àrea de Filologia Italiana del Departa-
ment de Filologia Romànica i Francesa de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor dels
diccionaris de català-italià i italià-català publicats per Enciclopèdia Catalana, oferí una pre-
sentació alhora entretinguda i molt ben documentada del tractament que fa del manlleu la llen-
gua italiana, que comparteix amb el català la filiació romànica i que encara aquest fenomen
des d’una posició força oberta. La seva intervenció clogué els actes previstos per al matí.

La represa de la jornada significà també una reorientació de l’objecte d’estudi, que adoptà
una perspectiva sociolingüística en què els aspectes referits a l’ús de la llengua van prendre el
protagonisme respecte dels aspectes més centrats en el corpus. Efectivament, les intervencions
de la tarda se centraren en la presentació d’experiències d’anàlisi de la implantació terminolò-
gica. La primera part permeté oferir, amb la coordinació de Xavier Fargas, cap de l’Àrea de
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Neologia i Normalització del Termcat, dues experiències en aquest terreny encara poc explo-
rat: per una banda, l’experiència del Centre Basc de Terminologia i Lexicografia, UZEI, i per
una altra banda, la de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona.

En primer lloc, doncs, Miel Loinaz, responsable de l’Àrea de Terminologia i Traducció
de l’UZEI, presentà una eina desenvolupada en el marc dels projectes d’innovació i recerca
que es duen a terme al Centre Basc, que permet la identificació i el seguiment de l’ús dels ter-
mes proposats des dels organismes oficials per a aquesta llengua. L’eina, basada en el bui-
datge de corpus prèviament lematitzats, ha permès d’extreure ja algunes conclusions, que
mostren una molt notable fidelitat dels usuaris de la llengua a les recomanacions dels orga-
nismes encarregats.

En segon lloc, Amor Montané, membre del grup de recerca Iulaterm, presentà l’estudi que
està duent a terme en el marc de la seva tesi doctoral, dirigida per M. Teresa Cabré i centrada
en l’anàlisi de la implantació dels termes normalitzats en català. La seva intervenció se centrà
en les consideracions metodològiques que ja està tenint en compte en la seva recerca per acon-
seguir-hi un enfocament més qualitatiu que no pas quantitatiu.

Fetes aquestes aproximacions, es passà al bloc final de la jornada, en què s’aprofità per
presentar la publicació Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels
esports. L’obra, coeditada per Eumo i el Termcat, és el tercer títol de la col.lecció En Primer
Terme, que pretén difondre els materials que elabora o promou el Termcat en l’exercici de la
seva activitat, més enllà de les obres de difusió terminològica sectorial. Així, la col.lecció acull
dues sèries, la sèrie Criteris i Mètodes, en què ja s’han publicat els títols Manlleus i calcs lin-
güístics en terminologia i Recerca terminològica: el dossier de normalització, i la sèrie Pa-
pers, que s’obre amb el títol que es presentava en aquesta jornada.

La presentació fou a càrrec de F. Xavier Vila i Moreno, professor titular de sociolingüísti-
ca i llengua catalana a la Universitat de Barcelona, que ha dirigit els estudis que es recullen a
l’obra, elaborats també per Marina Nogué Pich i Ignasi Vila i Moreno. En la seva exposició, el
professor Vila oferí una anàlisi de les dificultats que comporta el mateix concepte d’implanta-
ció terminològica i, en conseqüència, les dificultats que ha d’abordar qualsevol persona que
vulgui encarar amb rigor aquest estudi. Presentà també un resum de les conclusions que es po-
den extreure dels estudis ja fets, destacant especialment la necessitat que la terminologia in vi-
tro es complementi necessàriament amb una terminologia in vivo molt més centrada en els
usos, i que es multipliquin els esforços adreçats a una difusió adequada de les noves propostes.

Eusebi Coromina, cap de projectes editorials d’Eumo i professor a la Universitat de Vic,
per la seva banda, va destacar l’oportunitat del títol, i va fer referència a l’enriquiment que re-
presentava l’inici de la sèrie Papers per a la col.lecció, ja que permetia donar sortida a tota
mena de col.laboracions centrades en l’estudi de la terminologia. També Rosa Colomer, com
a directora del Termcat, assenyalà la satisfacció que sentia per la presentació de l’obra, que no
havia estat exempta de dificultats però que representava un primer pas en molts sentits. Agraí
també la tasca feta per l’editorial i, especialment, pels autors dels estudis. I, fent-se ressò d’u-
na de les principals conclusions que s’hi recullen, féu una crida a la col.laboració de tots els
professionals implicats en la difusió de les propostes terminològiques, perquè s’ha demostrat
que no s’arriba als nivells de coneixement adequats de les noves propostes.

Amb aquesta presentació s’arribà a la clausura de l’acte, en què la directora del Termcat
agraí la qualitat de totes les ponències presentades i es felicità per l’èxit de la convocatòria.
També expressà l’agraïment a l’Institut d’Estudis Catalans per l’acolliment, a totes les perso-
nes implicades en l’organització de la jornada i a tots els assistents. La directora de Planifica-
ció i Foment de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Paquita
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Sanvicén, féu la clausura oficial, estimulant els organitzadors i els assistents perquè l’èxit as-
solit es repetís en la propera edició dels Espais Terminològics.

F. Xavier FARGAS VALERO

Centre de Terminologia TERMCAT

Acte de nomenament de Germà Colón Domènech com a Doctor Honoris Causa per
la Universitat Complutense de Madrid. – El dia 29 de gener de 2007, al Paranimf de la Uni-
versitat Complutense, l’il.lustre filòleg romanista Germà Colón (Castelló de la Plana, 1928) va
ser investit Doctor Honoris Causa, incorporant-se al claustre d’aquesta universitat, a petició
del Departament de Llengua Espanyola i de l’Institut Universitari Menéndez Pidal. Aquest
significatiu guardó s’afegeix a una llarga llista de mèrits que reconeixen internacionalment la
seva vàlua científica.

He tingut l’honor d’assistir a aquest acte acadèmic per molts i diversos motius: com a Vi-
cerectora de Cultura de la Universitat Jaume I de Castelló, en nom del meu Rector, com a
membre del Patronat de la Fundació Germà Colón, amb seu a la meua universitat, com a mem-
bre de la Junta Permanent de la Associació de Història de la Llengua Espanyola de la que el
Dr. Colón és vicepresident, com a professora de filologia i, per tant, amb deute permanent amb
el mestre, com a castellonenca i, el que em dona més satisfacció, com a persona a qui Germà
Colón honra amb la seva amistat des de fa molts anys. Per tot això, agraeixo l’oportunitat que
m’ha brindat la revista Estudis Romànics de fer aquesta petita ressenya.

Els presents gaudirem de l’elegant discurs de Laudatio de l’homenatjat que ens va dirigir
l’insigne hispanista de la Complutense Dr. José Jesús de Bustos Tovar. El Dr. Bustos va traçar
breument el perfil biogràfic i acadèmic del professor Colón. Va destacar, com no podia ser
menys, la seva intensa i rigorosa dedicació a l’estudi de les llengües romàniques, majorment
des de la seva càtedra de la Universitat de Basilea, la qual ocupà l’any 1967. Per raons obvies
de limitació de temps, sintetitzà l’aportació del professor Colón a la filologia en tres camps
d’investigació: l’edició de textos medievals no literaris, la indagació etimològica –fent èmfasi
en els nombrosos i valuosos treballs desenvolupats en aquest àmbit científic– i l’anàlisi dels
fenòmens de lingüística contrastiva, molt especialment entre el lèxic castellà i català. El Dr.
Bustos, en aquest punt, no va deixar de recordar l’estima profunda de Germà Colón pel català,
la seva llengua materna, i la contribució dels seus estudis a la seva dignificació i normalització.

La lliçó que ens va regalar Germà Colón, desprès de correspondre emocionat a la Lauda-
tio del seu bon amic, versà sobre la figura i l’obra d’un gran humanista: Elio Antonio de Ne-
brija. El professor Colón es confessà admirador entusiasta de Nebrija, especialment de la seva
aportació lexicogràfica, amb les possibilitats que ens permeten els diccionaris «nebrisenses»
per a l’estudi contrastiu del lèxic romànic.

Amb la bonhomia i profunda modèstia que caracteritzen Germà Colón, el filòleg s’aco-
miadà agraint al claustre universitari amb goig i orgull l’honor de pertànyer-hi per sempre. Fe-
licitats, Germà Colón.

Margarita PORCAR MIRALLES

Universitat Jaume I

Alan Yates, Premi Ramon Llull 2007. – Actualment el Premi Ramon Llull és convocat i
atorgat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i l’Institut Ramon Llull, i té una excel.lent
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