
Crònica de la XIV Jornada

Junta Directiva de la SCATERM

La XIV Jornada de la SCATERM, que duia per títol «La terminologia de la Gramà-
tica», va tenir lloc el dia 14 de desembre de 2017 a l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC). Aprofitant la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), el 
mes de novembre del 2016, la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) va 
voler dedicar la Jornada de 2017 al lèxic de la Gramàtica. Concretament, l’objectiu 
que es va fixar va ser reunir els especialistes en terminologia, gramàtica, lingüística 
i ensenyament perquè analitzessin, des de les seves respectives disciplines d’estudi, 
la terminologia que s’ha usat a l’hora de vehicular el coneixement gramatical.

Mila Segarra, vicepresidenta de la Secció Filològica de l’IEC, va ser l’encarre-
gada d’inaugurar l’acte i va destacar la rellevància del tema de la Jornada en el 
marc de la llengua catalana. La inauguració va acabar amb les paraules de benvin-
guda i agraïment de Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz, president de la SCATERM, als 
gairebé cent trenta assistents que omplien la Sala Prat de la Riba de l’IEC.

La XIV Jornada es va iniciar amb una ronda de ponències que tractaven tres 
temes concrets en relació amb la terminologia de la Gramàtica: Aina Labèrnia va 
comprovar si la terminologia usada per Fabra ara fa gairebé cent anys en la seva 
gramàtica continua vigent en els nostres dies en la Gramàtica actual; Mercè Lo-
rente va analitzar si darrere de la terminologia utilitzada en la GIEC es pot detec-
tar una determinada ideologia gramatical; finalment, Anna Camps va oferir una 
mirada des de l’ensenyament i va discutir si la terminologia gramatical és adequa-
da per a l’escola.

A continuació, Maria Josep Cuenca va pronunciar la conferència titulada 
«La terminologia gramatical: de la GIEC a la GEIEC». Cuenca va explicar la gène-
si de la futura Gramàtica essencial de l’IEC (GEIEC), que tindrà el mateix contin-
gut que la GIEC, però estarà presentat de maneres diferents. Pel que fa a la termi-
nologia, la GEIEC incorporarà un glossari que representa una simplificació 
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terminològica respecte de la GIEC, ja que s’han suprimit alguns termes i se n’han 
transformat uns altres per facilitar-ne la comprensió.

Per acabar, l’acte es va cloure amb una taula rodona, moderada per Judit Fe-
liu, en la qual van participar les quatre ponents.

Així, la XIV Jornada de la SCATERM, tal com pretenia, va constituir un fò-
rum de debat i anàlisi constructius sobre la gramàtica catalana i la seva terminolo-
gia. A més, s’hi va evidenciar la necessitat d’una tasca terminològica i divulgativa a 
l’hora de transmetre el coneixement gramatical.
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