
Mercè Piqueras, biòloga i divulgadora científica: 
«Sóc molt amiga dels microbis»

   Maria Rosa Bayà

Quedem amb Mercè Piqueras al barri barceloní de 
les Corts. És l’últim dia d’agost, la tarda és grisa 

i està a punt de ploure. Desafiant el mal temps, ens 
asseiem en una terrassa a la plaça de la Concòrdia 
i demanem un cacaolat ben fred. Un recent article 
sobre la situació de la divulgació científica en català 
ens serveix per a encetar la conversa. La Mercè  
—microbiòloga dedicada a la traducció i l’edició cien-
tífiques, divulgadora, escriptora i activista en mil 
causes— parla d’una manera pausada. És veritat que 
a la ciència li costa de fer-se un lloc en els mitjans de 
comunicació i en la societat, i en català encara més. 
Però hi ha molt bones iniciatives, i ara també cal tenir 
en compte eines noves, com Twitter, que et permeten 
de fer divulgació científica a les xarxes. «L’altre dia 
vaig fer una consulta per Twitter a l’Optimot», explica. 
«Tornava de França en cotxe i em va cridar l’atenció 
un terme que vaig veure als panells de l’autopista: 
bouchon de curiosité. Vaig pensar “caram, això en 
català també deu tenir un nom”. Així que els ho vaig 
demanar i em van respondre de seguida: en català 
se’n diu efecte badoc.» La Mercè elogia l’eficiència 
dels gestors de l’Optimot. I a més, fent les consultes 
per aquesta via, hi ha més gent que les veu, i que 
també hi pot dir la seva i crear debat: «Un usuari va 
explicar que ell en diu efecte tafaner...»

Moderadament optimista pel que fa a l’ús del català 
en el món de la ciència —«el futur dependrà en bona 
part del que passi l’1 d’octubre», afirma—, la Mercè 
creu que una de les claus per a reeixir és estar molt 
al cas de les novetats: «En ciència, cada dia sorgei-
xen nous conceptes, i cal estar al cas per buscar-los 
un nom en català abans no es consolidi la denomi-
nació en anglès.» Per això és tan important la tasca 
del Termcat. Piqueras col·labora regularment amb 
aquest centre de terminologia. Hi ha algun terme 
que hagi fixat el Termcat i amb el qual no estiguis 
d’acord?, li pregunto. «N’hi havia un que quan va 
sortir no m’agradava: el de cèl·lula mare. Però amb 
el temps ja s’entén què es vol dir quan es parla de 
cèl·lules mare. En anglès se’n diu stem cell, ‘cèl-
lula troncal’, que tampoc no em convenç perquè les 
cèl·lules troncals són un tipus de cèl·lula mare. En 
italià han agafat el mateix terme anglès adaptant-lo: 
cellula staminale.»

El contacte entre lingüistes, científics i divulgadors és 
important per a trobar solucions terminològiques ade-
quades. En aquest sentit, Piqueras destaca el paper 
de l’Antena de Terminologia, un projecte impulsat pel 
mateix Termcat que consisteix en «una llista de dis-
tribució per als mitjans de comunicació en què es 
discuteixen termes nous que necessiten una solució 
ràpida». 

L’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC), creada en 1990 i que Mercè Piqueras va 
dirigir del 2006 al 2011, també té una llista de distri-
bució —de més de vuit-cents membres—, que inclou 
professionals de la comunicació, científics, professors 
i traductors, entre altres. S’hi tracten molts temes, 
«i moltes vegades són de llengua», afirma. Sovint 
reenvia les consultes de l’Antena Terminològica a la 
llista de l’ACCC, en una aposta clara per la col·labo-
ració entre especialistes.

L’ACCC va celebrar el vint-i-cinquè aniversari fa un 
parell d’anys. L’associació, que s’adreça a profes-
sionals i entitats de tot el domini cultural i lingüístic 
català, inclou específicament entre els seus objectius 
«promoure l’ús del català en l’àmbit de la comunicació 
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científica». En els diferents butlletins que ha publi-
cat l’ACCC al llarg de la seva història, sempre hi ha 
hagut un espai reservat a la llengua, molts cops a 
càrrec de la mateixa Piqueras, que també acostuma 
a fer les correccions dels textos que produeix l’entitat. 
Per tal de potenciar la divulgació científica en català, 
l’ACCC va crear el Premi Joan Oró a la divulgació de 
la recerca científica, destinat a investigadors joves, 
del qual ja s’han fet deu edicions. «Primer demanà-
vem als participants que presentessin un article cien-
tífic sobre la seva recerca, i més endavant hi vam 
incorporar una modalitat audiovisual. Fins i tot vam 
dir que es podia presentar un blog, un web, etc.», 
explica la Mercè. El premi va estar aturat uns quants 
anys per manca de subvenció, fins que l’any passat 
es va tornar a convocar amb la col·laboració d’Ai-
gües de Barcelona. 

Altres coses que ha fet l’ACCC són exposicions. 
«Una que ha anat a tants llocs que fins i tot els panells 
s’han començat a fer malbé és “Setze científiques 
catalanes”, sobre el perfil de setze investigadores 
catalanes o que treballen a Catalunya. I una altra 
cosa que també organitzem és el certamen de dibuix 
naturalístic Il·lustraciència, molt popular. Hi participa 
gent d’arreu d’Europa i de l’Amèrica Llatina!», ens 
explica.

Així que tu ets de ciències però també ets correc-
tora, oi?, li demano. «Jo sóc de ciències, sóc biòloga 
de formació, però sempre m’ha interessat molt la 
llengua, i una de les coses que he fet és molta cor-
recció i traducció.» «Quan anava a la universitat, 
vaig començar a fer classes de català amb la Núria 
Aramon, però arran de la repressió que hi va haver 
després de la Caputxinada, ho van prohibir. Fins als 
anys vuitanta no vaig tornar a fer classes de llengua, 
aquí, a les Corts.» 

«Penso que els professors de ciències que van 
començar a fer docència en català a la universitat 
—avui ja estan tots jubilats— ho feien perquè estaven 
interessats per la llengua, i en tenien cura. Després, 
en haver-se anat normalitzant l’ús del català, sembla 
que aquesta cura ja no és tan necessària. Però ho 
continua essent, i més en el món de la ciència, amb 
una terminologia que es va renovant contínuament i 
on sempre apareixen nous conceptes.» 

El lligam de la ciència amb la llengua i la cultura es va 
plasmar fa anys en una comissió creada pel llavors 
conseller de Cultura Joan Guitart: la Comissió per 
a l’Estímul de la Cultura Científica. La Mercè, que 
hi va col·laborar, explica com es va gestar en el si 
d’aquesta comissió l’anomenat projecte Scriptorium: 

«La llengua s’havia normalitzat a l’escola, tenies 
llibres en català fins que acabaves l’institut. Però 
aleshores entraves a la universitat i els manuals 
bàsics —els que tant utilitzen a França com als Estats 
Units, per exemple— no estaven en català. Els estu-
diants els consultaven generalment en castellà (més 
que no pas en versió original). I una de les coses 
que es podien fer era traduir aquests manuals al 
català.» Un dels primers llibres que es van traduir en 
el marc del projecte Scriptorium és el popular Tipler, 
de física, sota la coordinació de David Jou. També 
s’han traduït llibres d’economia, bioquímica o micro-
biologia. «Quan va canviar el conseller de Cultura, el 
que va venir després —que devia considerar que la 
ciència no és cultura— no va tornar a convocar més 
la comissió», lamenta la Mercè. Amb tot, el projecte 
Scriptorium es va reprendre a partir de l’any 2000 
amb la col·laboració de la Fundació Alsina i Bofill, la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació 
Torrens-Ibern.

Comença a ploure. Esgotem els últims minuts de 
la conversa arrecerades sota un gran para-sol. En 
el 2004, Mercè Piqueras va guanyar el Premi de 
Literatura Científica de la Fundació Catalana per a 
la Recerca amb l’obra de ficció Cròniques d’una altra 
veritat, sobre la incomprensió entre la societat i la 
ciència. Aquest ha estat, de fet, el motiu recurrent de 
tota l’entrevista: l’allunyament entre ciència i societat 
i com es poden retrobar l’una amb l’altra. Una de les 
maneres és amb textos de divulgació com les colum-
netes que escriu actualment la Mercè a la secció de 
ciència dels dissabtes del diari Ara. L’última parlava 
de la fotosíntesi. Sabíeu que més de la meitat de l’oxi-
gen que respirem ve de microbis del mar? Sempre 
pensem que l’oxigen ve de les plantes, però en bona 
part ve dels microbis. «És que jo sóc molt amiga dels 
microbis», ens diu la Mercè per acabar. 
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