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Entre la diversitat d’obres que presenta la 
bibliografia d’Oriol Casassas, en aquest 
apartat volem destacar algunes de les apor-
tacions més rellevants dedicades a l’estudi i 

la divulgació de la terminologia científica i mèdica 
en català.

A inicis dels anys setanta, en un context polític 
encara advers a la llengua i la cultura catalanes, l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Bale-
ars acollí la iniciativa d’elaborar el Vocabulari mèdic, 
una obra que conté uns 1.900 termes catalans amb 
definició i equivalents en castellà, francès i anglès. 
Aquest vocabulari, que va representar una eina de tre-
ball molt important per als metges catalans i que va 
tenir una notable difusió en les seves tres edicions, 
els anys 1974, 1979 i 1987, va comptar entre els seus 
principals redactors amb Josep Alsina, Oriol Casas-
sas, Josep Laporte i Joaquim Ramis. Els promotors i 
autors d’aquest vocabulari eren conscients, però, que 
es tractava d’una obra provisional i de dimensions 
modestes que hauria de donar pas més endavant a 
un nou diccionari que es pogués considerar hereu 
del Diccionari de medicina dirigit per Manuel Corachan, 
publicat l’any 1936. 

Oriol Casassas també va ser l’impulsor de la creació 
de la Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Cièn-
cies (vegeu-ne la semblança a Terminàlia, núm. 4, 
p. 64-71), la qual va promoure l’elaboració de recursos 
terminològics per afavorir el coneixement i la divul-
gació del llenguatge cientificotècnic en català, amb la 
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publicació de tres Vocabularis bàsics i l’elaboració del 
Full Lexicogràfic, una col·lecció d’onze opuscles publi-
cats entre els anys 1978 i 1982.

Una altra de les aportacions a la divulgació del lèxic 
de les diverses especialitats mèdiques, promoguda pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
elaborada per Oriol Casassas i Joaquim Ramis, és la 
Col·lecció de Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarrie-
ra. Es tracta d’una col·lecció de 13 volums monogrà-
fics, publicats entre els anys 1991 i 2002, adreçats de 
manera específica als professionals de diferents sec-
tors de l’activitat sanitària amb la voluntat de difondre, 
actualitzar i millorar el lèxic de les diverses especiali-
tats mèdiques. 

El nom de Berenguer Sarriera, que dóna títol a aques-
ta col·lecció de reculls lexicogràfics, ja porta implícita 
la voluntat divulgativa i el rerefons de normalització 
lingüística que acompanya aquestes obres. Berenguer 
Sarriera fou un cirurgià al servei de la corona catala-
noaragonesa, que va viure a cavall dels segles xiii i 
xiv. La reina Blanca d’Anjou, muller del rei Jaume II, 
va encarregar-li la traducció del llatí al català del Regi-
men sanitatis que Arnau de Vilanova havia redactat i 
dedicat al mateix rei. En el pròleg de la versió cata-
lana del Regiment de sanitat a Jaume II, Sarriera diu: 

«E per ço que aquest Regiment, qui tan planerament 
és ordonat, pusca tenir o fer profit a aquels qui no 
entenen latí, és vengut a plaer a la molt alta senyora 
dona Na Blanca, per la gràcia de Déu reyna d’Aragó, 
que ha manat a mi, Berenguer Sarriera, surgian, que 
trelat aquest libre de latí en romanç; e yo, per satis-
fer a son manament, són-me entramès a tresladar 
aquest libre.»

De la mateixa manera, els autors d’aquests reculls 
contribueixen, de manera ordenada i precisa, a pre-
sentar els conceptes bàsics de les diferents espe-
cialitats mèdiques i les denominacions catalanes 
corresponents, a comentar els mots que poden com-
portar confusions semàntiques o alteracions orto-
gràfiques, i a promoure l’interès i l’ús adequat de la 
terminologia mèdica en català entre els professionals 
de la sanitat. 

Els continguts de cada recull es presenten estruc-
turats en capítols que tracten sobre els mots i les 
expressions bàsiques d’anatomia, fisiologia, patolo-
gia, terapèutica, branques o tècniques principals d’una 
determinada especialitat. Al final de cada recull es pre-
senta un glossari castellà-català que aplega entre 150 
i 200 entrades i, en els reculls més recents, també s’hi 
inclou un breu apèndix anglès-català.
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Bibliografia d’Oriol Casassas i Simó*

És evident, però, que l’aportació més significativa 
d’Oriol Casassas al desenvolupament i la difusió de la 
terminologia mèdica ha estat, per l’abast i l’extensió 
de l’obra, el Diccionari enciclopèdic de medicina, publicat 
l’any 1990 en el marc d’un conveni entre l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i Enci-
clopèdia Catalana. Casassas encapçalà un equip d’una 
seixantena de persones, entre redactors, assessors lin-
güístics, consultors, col·laboradors redactors i tècnics 
informàtics, que durant més de vuit anys treballaren en 
l’elaboració d’un diccionari que comprèn unes 56.250 
entrades, amb les subentrades corresponents, defini-
cions, equivalents en castellà, francès, anglès, italià 
i alemany, indicacions etimològiques, una breu nota 
biogràfica dels epònims i una taula de nomenclatura 
anatòmica internacional. 

L’any 2000, en el curs del Setzè Congrés de Metges i 
Biòlegs de Llengua Catalana, es presentà la segona edi-
ció, revisada i actualitzada, del Diccionari enciclopèdic de 
medicina i a finals del 2003 l’obra es va poder consultar 
lliurement en la seva edició digital. 

Des d’aleshores ençà, s’ha continuat treballant de 
manera gairebé ininterrompuda en la revisió i actu-
alització dels continguts d’aquest diccionari, que ha 
esdevingut, sense cap mena de dubte, una obra de 
referència de la terminologia mèdica en llengua cata-
lana.

A més del vessant lingüístic i terminològic, i de 
l’obra poètica, en la bibliografia d’Oriol Casassas 
també hi destaquen obres relacionades amb la histò-
ria de la medicina i els problemes socials en l’entorn 
sanitari.   
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Casassas i simó, Oriol (1984). Vagueries pels confins conceptuals de «salut», amb aire de contrapàs. [Barcelona]: 
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. [Conferència inaugural del curs 1983-1984 de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, pronunciada el 20 d’octubre de 1983 per Oriol 
Casassas i Simó]
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guer Sarriera)
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nosaltres. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexico-
gràfics Berenguer Sarriera)
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lunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera)

Casassas i simó, Oriol (dir.) (1994). Diccionari enciclopèdic de medicina [recurs electrònic]. Barcelona: Enciclo-
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Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexicogràfics Berenguer 
Sarriera)

Casassas i simó, Oriol; Ramis i Coris, Joaquim (1994). La neurologia demana la paraula. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera)

Casassas i simó, Oriol; Ramis i Coris, Joaquim (1994). La veu de la gestió hospitalària. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera)

Casassas i simó, Oriol; Ramis i Coris, Joaquim (1995). L’aparell digestiu, de paraula i per escrit. Barcelona: Genera-
litat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera)
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de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera)

ramis i Coris, Joaquim; Casassas i simó, Oriol (1999). Més ben dit, la psiquiatria. 2a ed. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. (Reculls Lexicogràfics Berenguer Sarriera)
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d’un metge. Barcelona: Fundació Alsina i Bofill: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
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* Bibliografia recopilada per Mariona Torra, documentalista del TERMCAT, Centre de Terminologia. Les referències s’han 
ordenat per ordre cronològic.
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