
AMICS I MESTRES

32    LLENGUA NACIONAL - núm. 76 - III TRIMESTRE DEL 2011

Lluís Marquet, ciència i consciència 
al servei de la llengua
Josep Ferrer i Ferrer

Lluís Marquet i Ferigle, nom ben conegut dels lectors de 
Llengua Nacional, va morir inesperadament el 12 de 
març proppassat, quan li mancaven encara no dos mesos 

per a fer setanta-quatre anys. Era doctor enginyer industrial 
i lingüista especialitzat en neologia científica i tècnica, però 
era molt més que això. Era un català conscient de la situació 
de dominació nacional en què viuen el país i la llengua, que, 
per això, es va posar al servei de totes les causes que anessin 
a favor de la llibertat nacional i a favor de la normalització 
qualitativa i social de la llengua. És difícil saber com s’ho 
feia, però allà on tingués lloc un acte, una taula rodona, una 
assemblea, una manifestació a favor del país o de la llengua, 
allà el podíeu trobar; tothom sabia que l’hi trobaria, com a 
protagonista o com a assistent. Arreu dels països de la nostra 
nació. Era, doncs, un personatge popular, en els ambients del 
catalanisme no claudicant; era un referent i una garantia de la, 
com si diguéssim, «qualitat patriòtica» de l’acte on ell anava. 
Era un referent en aquest sentit com era un referent en els cer-
cles estudiosos de la llengua, per la qualitat i pel caràcter de 
pionera que tenia la seva dedicació a la neologia terminològica 
i general del català.

Lluís Marquet havia nascut a Barcelona el 7 d’abril de 
1937. El seu pare era enginyer industrial i director general 

de la Catalana de Gas i Electricitat. Cursà els estudis d’en-
ginyeria a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Indus trials 
de Barcelona (1956-1962) i s’especialitzà en electrònica i 
electrotècnia. Entre 1964 i 1965 féu dues estades de pràcti-
ques de postgrau en empreses franceses d’electrònica, amb 
ajuts del Govern francès. En tornar a Catalunya, es casà amb 
Montserrat Gummà, de qui tingué tres fills. En 1964 obtingué 
el títol d’enginyer industrial i en 1972 el de doctor enginyer 
industrial. Professionalment, treballà com a directiu tècnic en 
diverses empreses d’aquest ram, com Aplicaciones Generales 
Eléctricas, SA (1962-65), Automatismo y Control, SA (1966-
1971) i AFHA Internacional, SA (1971-1980, en aquest cas, 
com a responsable dels cursos per correspondència d’electrò-
nica, ràdio i televisió). Paral·lelament, es dedicà a la docèn-
cia de la seva especialitat: professor encarregat de curs a la 
càtedra d’Electrònica de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyers Industrials (UPC) (1970-77); professor a l’Escola d’En-
ginyeria Tècnica de Barcelona (Escola Industrial) (1970-72); 
professor adjunt del Departament de Física de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1971-1973), i també va fer cursets 
d’electrònica en diverses empreses.

Però, progressivament, es va allunyar de la dedicació 
directa a l’enginyeria i es va decantar, sobre la base dels sòlids 
coneixements científics i tècnics que posseïa, vers la lexico-
grafia i la terminologia. Per què un canvi d’orientació pro-
fessional tan acusat? Doncs, cal saber que a la fi dels estudis 
d’enginyer, l’any 1962, Marquet va fer coneixença amb dos 
químics eminents i alhora ferms patriotes, Enric Casassas 
i Heribert Barrera, els quals el van convidar a entrar en la 
Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemà-
tiques (SCCFQM), que s’havia reconstituït clandestinament 
tres anys abans. I encara cal saber que en 1964 va entrar en 
contacte amb Ramon Aramon i Serra, al mític pis de la Gran 
Via, 600, de Barcelona, on es refugiaven els Estudis Univer-
sitaris Catalans. Vet aquí: Casassas, Barrera i Aramon serien 
per sempre els seus mentors en el treball per la llengua des 
de la rigorositat científica i des de la consciència de recons-
trucció nacional, i serien alhora els seus grans amics. El pri-
mer pas fou la participació de Marquet en el grup de treball 
que s’organitzà l’any 1966 dins la SCCFQM per a elaborar 
un diccionari de ciència i tecnologia, grup de mitja dotzena 
de científics, entre els quals hi havia, no cal dir, Casassas i 
Barrera, que es reunia al despatx de Ricard Petit, a la Rambla 
de Catalunya. Van fer feina fins al moment que s’integraren 
en un projecte més ampli i ambiciós, la Gran enciclopèdia 
catalana, així que aquesta, un cop establert el projecte defi-
nitiu, comença en 1968 a reclutar especialistes de totes les 
matèries. Fou aquí on Marquet anà afermant la seva vocació 
científica al servei de la llengua i, al capdavall, del país. Com 
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a col·laborador extern o treballant-hi internament, segons els 
moments, Marquet dedicarà a la GEC dotze anys, de 1968 a 
1980, és a dir, gairebé tot el període de confecció d’aquesta 
obra, que constituí la gesta col·lectiva més important de la 
recuperació cultural després de la desfeta nacional de 1939. 
Hi ocuparà diferents responsabilitats dins l’àrea de ciències 
i serà autor directe d’un gran nombre d’articles d’electrònica 
i electrotècnia. De 1968 a 1973 fou assessor i responsable 
científic i tècnic d’electricitat i electrònica (del volum 1 al 
5); de 1973 a 1976 fou cap del departament general de cièn-
cies (del volum 6 al 10); després hi continuà com a assessor 
científic i redactor fins al final de l’obra (del volum 11 al 15). 
Més enllà, hi farà col·laboracions per als tres primers suple-
ments (1983, 1989 i 1993). I encara col·laborarà, entre 1980 i 
1982, com a assessor científic i redactor, en l’elaboració del 
Diccionari de la llengua catalana1, feta sobre la base de la 
part lexicogràfica de la Gran enciclopèdia catalana. En la 
mateixa qualitat d’assessor i redactor va col·laborar també en 
el Petit Curial enciclopèdic (1979) i en el Gran Larousse 
Català (1988-1992). Marquet aportà a la GEC els seus sòlids 
coneixements tècnics i la gran capacitat que tenia de teixir 
xarxes de complicitat entre la gent, en aquest cas, la gent del 
món de la ciència, i així pogué comptar amb la col·laboració 
i la confiança de científics eminents de les diverses especia-
litats, com Joaquim Torrens Ibern, Oriol Casassas o Oriol de 
Bolòs i, és clar, Enric Casassas i Heribert Barrera. Amb la 
GEC, Marquet va adquirir experiència i expertesa en els pro-
blemes de la lexicografia i específicament de la neologia cata-
lanes, amb criteris segurs que ja no abandonarà mai, al costat 
del primer director, Jordi Carbonell, i, molt especialment, al 
costat de l’assessor lingüístic de l’obra, Ramon Aramon, amb 
el qual despatxà gairebé diàriament durant els anys de redac-
ció de l’obra i del Diccionari que en derivà.

Marquet es va llançar aleshores de ple a l’estudi de la neo-
logia i la lexicografia especialitzada. El 1971 fou una data 
assenyalada, tant per l’aparició del seu Diccionari d’electrò-
nica, fet sota l’assessorament de R. Aramon, que el va revi-
sar íntegrament, i amb un pròleg d’Heribert Barrera, com pel 
començament de la publicació a Serra d’Or de la mítica sèrie 
«Novetat i llenguatge», que va continuar ininterrompudament 
durant deu anys (de 1979 a 1982 sota la rúbrica «Notes de llen-
guatge»), fins a 1982, amb un total de 100 articles, recollits 
després en tres volums, també revisats per R. Aramon2. En 
1990 reprengué aquesta sèrie a Serra d’Or (recuperant el titu-
lar de «Novetat i llenguatge»), durant set anys, fins a 1997; en 
total, 66 articles més, que no han estat recollits en volum, als 
quals cal afegir la trentena del mateix caràcter que ha publi-
cat a Llengua Nacional fins ara. Tot plegat, enciclopèdia, 
diccionari i articles, va contribuir a consagrar-lo aleshores 
com a referent en aquesta especialitat lingüística, fama que va 
anar consolidant amb el Vocabulari de luminotècnia (Premi 

Marià Aguiló 1972 de l’IEC, publicat en 1979, també revisat 
per Aramon) i sobretot amb El llenguatge científic i tècnic3, 
sistematització dels coneixements de Marquet en neologia i 
terminologia, un dels primers intents fets en aquesta matèria 
en català i per al català, amb tan bon acolliment que calgué 
fer-ne una segona edició dos anys després. En col·laboració 
amb altres especialistes cal citar: Vocabulari d’electrònica 
català-castellà-anglès (1986); Pesos, mides i mesures dels 
Països Catalans (1990), obra de referència, resultat d’un tre-
ball de recerca per tot el país menat amb Claudi Alsina des 
de 1979, que donà origen també a una important exposició 
itinerant patrocinada pel Museu de la Ciència (1980-1984); 
Diccionari de mesures catalanes (1996), versió reduïda de 
l’anterior; Diccionari del taller mecànic (1991); Bibliogra-
fia bàsica científica i tècnica en català (1880-1980) (1995), 
que costà dotze anys d’elaboració; Diccionari de la qualitat 
(2001), que costà també dotze anys de feina.

Marquet pertangué a comissions lexicogràfiques de diver-
ses institucions, entre les quals cal destacar la Comissió Coor-
dinadora Lexicogràfica de Ciències, creada en 1976 a inicia-
tiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i integrada per altres 
acadèmies i institucions científiques i tècniques, la qual tingué 
aleshores un paper important; el tàndem Aramon-Marquet va 
fer la funció d’enllaç entre aquesta comissió, l’IEC i la GEC, 
és a dir, els tres centres on es decidia principalment la nova 
terminologia. Així mateix, desplegà una activitat incessant, 
sobre els temes de la seva especialitat, com a participant en 
congressos, simposis o taules rodones (són a destacar les seves 
comunicacions al Quart Col·loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, 1976, i al II Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana, 1986), com a conferenciant i com a pro-
fessor convidat en cursos de moltes universitats (de Girona, 
Rovira i Virgili de Tarragona, Jaume I de Castelló, de les Illes 
Balears, de Perpinyà, etc.) i altres centres i institucions. En 
aquest sentit, cal destacar la seva dedicació com a professor 
de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, durant 
trenta anys, del 1980 al 2010, on s’encarregà de cursos de lèxic 
i terminologia, de 5 a 10 sessions cadascun.

Fora de la seva especialitat lingüística, Marquet tingué 
una preocupació, com més anà més punyent, per la situació 
qualitativa i social de la llengua catalana, manifestada, d’una 
banda, en la seva dedicació a l’estudi i la reivindicació de 
l’obra i el pensament de Pompeu Fabra, figura que sempre 
havia tingut com a referent principal; a més de publicar des 
dels anys noranta molts articles i estudis sobre el Mestre (cal 
citar Fabra abans de Fabra. Correspondència amb J. Casas 
Carbó, 2002, amb un estudi introductori de 60 pàgines), li 
dedicà el curs sencer del 2005 de la UCE de Prada i, sobre-
tot, col·laborà en l’edició de les Obres completes, recercant 
textos i referències en hemeroteques i arxius, sota la direcció 
de Josep Murgades. En la mateixa línia de preocupació per 

1. Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 

1982, 1680 pp. Amb moltes reimpressions i edicions posteriors, esdevingué 

l’eina d’ús universal en substitució del diccionari de Fabra, que tanmateix 

contenia sencer. 

2. Novetat i llenguatge, Barcelona, Editorial Barcino: Primera sèrie, 1979, 

114 pp., amb un pròleg d’Heribert Barrera; Segona sèrie, 1981, 110 pp.; 

Tercera sèrie, 1985, 108 pp., amb una «Taula alfabètica» dels termes trac-

tats en tots tres volums, «Col·lecció Popular Barcino», 233, 235 i 238. 

3. Lluís Marquet i Ferigle, El llenguatge científic i tècnic, Barcelona, Asso-

ciació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1993, 318 pp., «Col-

lecció Cultura, Tècnica, Societat», 6; 2a ed., revisada i actualitzada, 1995, 

amb un pròleg d’Enric Casassas.
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la qualitat lingüística, cal situar la seva participació en dues 
obres col·lectives: Resolguem dubtes (1998), en col·laboració 
amb Jordi Badia i David Casellas, i Parlar bé el català no és 
gens difícil. Reflexions sobre el català que ara es parla, un 
llenguatge interferit i autocensurat (2005), en col·laboració 
amb Oriol de Bolòs, Enric Hernàndez i Roig, Oriol Riba i 
Josep Vigo, obra elaborada en el transcurs de deu anys, que, 
vista des d’ara, se m’acut de considerar com una mena de 
llarg comiat, solemne i bellíssim, d’una vella amistat entre 
científics enamorats de la llengua. 

En aquest mateix terreny encara, cal situar l’actuació de 
Marquet com a incitador, encoratjador, coordinador i coautor 
del cicle de treball crític envers la Secció Filològica de l’IEC 
que anà de 1994 al 2004 i que va tenir com a fites principals 
els treballs: Sol·licitud de revisió i reformulació dels crite-
ris «Sobre la grafia dels compostos i derivats de mots que 
presenten etimològicament una essa inicial seguida de con-
sonant», presentada a l’IEC l’1 de març de 1995; «El diccio-
nari de l’Institut. Una aproximació sistemàtica», publicat en 
Els Marges i presentat públicament el 26 de maig de 1998; 
«De diccionaris i autoritats. Resposta a Aina Moll» aparegut 
entre febrer i maig del 2001, i, finalment, el llibre Dicciona-
ris, normativa i llengua estàndard. Del Fabra al diccionari 
de l’Institut, del 2003, que ho recull tot i conté una extensa 
«Introducció» on s’historia amb detall aquesta dècada de 
feina crítica i les batusses mediàtiques4.

He deixat a posta per al final la relació de Lluís Marquet 
amb l’Associació Llengua Nacional, entitat constituïda el 
14 de juny de 1991 per a actuar en aquella mateixa defensa 
d’un català estàndard no interferit, no subordinat, d’acord 
amb els objectius del projecte fabrià, i per a aconseguir 
l’estatus social i polític que pertoca al català com a llengua 
nacional. Em penso que, coneixent la trajectòria i el tarannà 
d’en Marquet al servei de la llengua, ningú no s’estranyarà 

de saber que en fou un dels fundadors i definidors. El 5 de 
juny de 1992 tingué lloc l’assemblea fundacional, que el 
confirmà com a vice-president i com a cap de redacció de la 
revista, que havia començat a sortir a la primeria del mateix 
any. Es mantingué en tots dos càrrecs fins al 1996 i durant 
tot aquest temps no parà d’anar arreu del país fent actes de 
presentació de l’associació i de les campanyes que aquesta 
llançava, i d’animar la feina de les comissions. D’ençà de 
1996 fins a la seva mort, Marquet ha estat membre del con-
sell assessor de la revista Llengua Nacional, en la qual 
ha publicat, com hem dit abans i com els seus lectors saben, 
bona colla d’articles.

El darrer servei de Marquet a la causa d’un català genuí, 
no interferit, fou la dedicació durant els cinc últims anys de 
la seva vida a l’edició de la Obra gramatical i lingüística 
completa de Jaume Vallcorba i Rocosa5, empresa de gran 
dificultat de recerca i d’organització i homogeneïtzació d’un 
material voluminós, que Marquet pogué veure bàsicament 
acabada però no del tot publicada. Fou una dedicació feta 
generosament, cal dir-ho, a costa d’ajornar projectes propis 
prou importants. La mateixa generositat que havia tingut 
sempre amb tothom, sempre obert a col·laborar en qualsevol 
empresa que s’ho valgués, per la llengua i pel país, encara 
que fos fent de manxaire, ell que era doctor i mai no vol-
gué lluir de tal. u

Gabriel Bibiloni,Lluís Marquet, Juli Moll, Francesc Esteve i Josep Ferrer. Espai Mallorca (BCN), any 2003

4. Francesc Esteve, Josep Ferrer, Lluís Marquet, Juli Moll, Diccionaris, nor-
mativa i llengua estàndard, Palma, Edicions Documenta Balear, 2003, 318 
pp., «Arbre de Mar», 8. (La «Introducció», pp. 15-38.)

5. Jaume Vallcorba i Rocosa, Obra gramatical i lingüística completa, a cura 

de Josep Ferrer i Lluís Marquet, volum I: Presentació. A. Monografies, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, 692 pp., «Textos 

i Estudis de Cultura Catalana», 157. Els volums segon i tercer són previs-

tos per al 2011 i el 2012, respectivament.
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R. Sangles i Ll. Marquet, Perpinyà 2005


