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Lluís Marquet, mestre en termes 
de solvència científica 
Francesc Esteve

Pot semblar un tòpic la comparació entre Pompeu Fabra, 
un enginyer que dedicà la seua obra i la seua vida a 
l’actualització i l’ordenació del català com a llengua de 

cultura, i Lluís Marquet, així mateix enginyer, que seguí un 
camí del tot semblant i passà de l’exercici de l’enginyeria al 
compromís militant en la lingüística i, més precisament, en 
la terminologia. El programa professional i fins i tot vital de 
Marquet fou, com el de Fabra i en una clara continuació de 
la seua obra, la «depuració» –que en diria mestre Pompeu–, 
la fixació i la permanent actualització dels termes científics 
i tècnics en català. Per això, el tòpic i la comparació amb la 
figura de l’«homenot» Fabra no ens han de fer recular quan 
els fets són certs: són literalment així. 

I que són literalment així ho confirma, sense anar més 
lluny, una prova entre moltes que podríem adduir: la sèrie 
de publicacions per la qual Lluís Marquet és més conegut 
s’anomena justament Novetat i llenguatge i aborda l’ordenació 
metòdica dels termes «nous», traslladant al lèxic de la ciència 
i la tècnica els principis que havien guiat la tasca sistematit-
zadora que Fabra emprengué per al català general.

 Si havíem de ser lapidaris, diríem que aqueixa fou la gran 
aportació de Marquet al català: fer-ne una llengua actual, 
actualitzada i genuïna, en una aplicació del programa fabrià 
al lèxic de la ciència. Es tractava d’encarar-se amb allò que 
sovint els filòlegs havien deixat més de banda, concentrats en 
el lèxic comú o en el purament «literari», i de vegades més 
interessats en el versos, les proses i les creacions literàries del 
passat que no en la realitat vertiginosa que se’ns imposa: que 
la ciència és part fonamental de la cultura del nostre temps –si 
no n’és, de fet, la més definitòria– i que, sense ciència i tècnica 
en català, aquest podia restar reduït a un monument humanís-
tic o literari, però no podria esdevenir una llengua completa, 
precisament en els camps on més es defineixen el poder de 
crea ció i d’aplicació del coneixement i la facultat de donar 
nom propi a les noves realitats i de fer-les, així, nostres.

Això de la «terminologia científica» ens pot fer l’efecte, 
d’una banda, d’ultraespecialització i, de l’altra, des de la nos-
tra perspectiva actual, de fets ja resolts i consolidats: de mots 
que podem trobar sense més maldecaps en qualsevol dicci-
onari tècnic o en una bona enciclopèdia i que no mereixen 
més atenció que la curiositat més o menys especialitzada per 
qualsevol altra faceta de l’activitat dels científics. Avui en dia 
encara no és ben bé així del tot: no disposem d’una norma-
litat terminològica absoluta, però almenys ens trobem, si fa 
no fa, en una situació de lleuger desavantatge equiparable a 
les de les llengües veïnes de cultura respecte a l’anglès, que 
és la llengua definitòria en la ciència. Ara bé, els dèficits eren 
importants i, en alguns casos, alarmants en el moment en què 
Marquet enceta la seua tasca en la lexicografia i la termino-

logia, a mitjan dècada dels seixanta del segle passat, quan 
el català no sols era oficialment proscrit de la vida oficial i 
pública, sinó que no tenia ni el més mínim accés a la produc-
ció científica i tècnica.

En el món actual els termes científics i tècnics s’escam-
pen amb els nous productes i els mitjans de comunicació, de 
manera que, molts, fins i tot passen a ser part de la parla de 
cada dia. Aquest autèntic esclat de mots novells no ha de ser 
–i tanmateix ho és, com ho veiem en les torrentades sence-
res de termes anglesos no adaptats– un problema gros per a 
una llengua consolidada amb uns mecanismes d’adaptació i 
assimilació. Però si aquest esclat no es vehicula en la llen-
gua pròpia, sinó en una altra llengua que en té el monopoli a 
les aules, en els llibres, en els mitjans de comunicació i en la 
mateixa denominació i retolació dels productes i conceptes, 
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el problema hi és, i ben punyent. I no sols per la interferència 
lingüística –perquè els nous productes i conceptes tinguen 
la forma d’una altra llengua i no una de pròpia i adequada–, 
sinó sobretot per les implicacions i la imatge que projecten: 
el català no serviria per al món actual en els seus aspectes 
més innovadors, sinó solament per als tradicionals, banals i 
«antics», ni que fos enlluernadorament excels en el camp de 
les belles lletres i la humanística. La novetat, la tècnica i la 
ciència –això que defineix en bona mesura la societat d’avui– 
s’expressarien i només serien possibles en un altre idioma. 
Els catalanoparlants només podríem aspirar a admetre els 
mots i les realitats que aquests designen tal com ens arriben 
o, a tot estirar, sols estaríem en disposició d’envernissar-los 
superficialment, donant per fet que l’espanyol ja actua com 
a pont amb el món.

Encara podríem establir un altre paral·lelisme amb l’obra 
fabriana. L’aportació de Marquet, com la de Fabra, té també 
tres fronts. D’una banda, la fixació d’un corpus fonamental 
en una obra de referència col·lectiva, que resol les grans qües-
tions generals de concepció de la llengua i que dóna solució 
als problemes més bàsics i urgents, com si diguéssim l’os-
sada que manté el cos, el famós «canemàs» amb què Fabra 
descrivia el seu Diccionari general com a embrió que conté 
i prefigura, sense desplegar, futures obres més ambicioses. 
En l’obra fabriana aquest corpus de referència és tot l’esquelet 
que defineix la llengua: l’ortografia, la gramàtica i el diccio-
nari general. En Marquet és la transcendental contribució a 
la terminologia catalana que fou la Gran enciclopèdia cata-
lana, i que ell no féu pas tot sol, sinó 
en col·laboració amb lingüistes i espe-
cialistes de les diverses branques de la 
ciència, però amb la seua coordinació i 
el seu guiatge. 

D’un segon cantó, hi ha la produc-
ció d’obres especialitzades que abor-
den, d’una manera exemplar, aquelles 
matèries de les quals era un especia-
lista confirmat (l’enginyeria industrial, 
l’electrònica, la luminotècnia, la quali-
tat, els pesos, mides i mesures), amb la 
publicació de diccionaris i vocabularis 
especialitzats. 

I, d’un tercer cantó, tenim la divulga-
ció per al gran públic dels punts concrets 
del programa de sistematització i actua-
lització terminològica i, d’una manera 
assenyalada, aquells més problemàtics, 
de més importància per la freqüència i 
per la urgència del moment, amb l’expo-
sició de les dificultats que calia resoldre i 
dels criteris que el duien a recomanar tal 
o tal altra solució. Si Fabra ho féu amb 
les Converses filològiques, per difondre, 
des de la premsa i amb el lector general 
com a destinatari, qüestions d’ortogra-
fia, de sintaxi, de morfologia o de lèxic, 
Marquet s’hi llança amb les aporta cions 

de «Novetat i llenguatge» i «Notes de llenguatge» des de 
Serra d’Or i, en una sèrie similar, dins la secció de «Lèxic» 
des de Llengua Nacional.

La Gran enciclopèdia catalana –una de les realitza-
cions col·lectives més reeixides i profitoses per al país en 
un moment clau– esdevingué l’enciclopèdia per excel·lència 
de la cultura catalana i una obra que podia competir en peu 
d’igualtat amb les homòlogues de les llengües europees 
més potents. Però, a banda de la qualitat intrínseca, allò 
que la defineix és que tenia l’objectiu clar de cobrir tot el 
país, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó –segons la 
formulació clàssica i la consciència nacional més íntegra–, 
i la ferma voluntat de ser, des del rigor, un pont directe dels 
Països Catalans al saber i al món, sense interposició d’al-
tres visions nacionals.

En aquest context i amb aquests objectius, en allò que es 
refereix a la llengua, la Gran enciclopèdia catalana hagué de 
suplir i d’aportar tot allò que un diccionari general, com era 
el de Fabra de 1932, no havia pogut cobrir. I més encara si 
pensem que, a banda de la limitació de ser de lèxic «general», 
es publicà a la primeria dels anys trenta del segle passat i, per 
tant, ni per l’orientació ni per la data de naixença no podia 
recollir els milers de mots que s’havien encunyat i posat en 
circulació en l’etapa de creació científica i de creació neolò-
gica més accelerada de la història.

Podem dir, sense gens de por d’equivocar-nos, que, en 
transcendència real, després dels criteris generals definits 
per la reforma fabriana quant a actualització del lèxic, la 
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Gran enciclopèdia catalana hagué de fer una funció titànica 
del tot equiparable quant al vocabulari especialitzat: hagué 
de fixar la terminologia catalana en tots els camps del saber 
i decidir entre la concurrència de diverses formes, suplir 
l’absència de fonts i escatir ben sovint quina forma con-
venia més al català, més enllà del simple «envernissament 
superficial» –tal com hem comentat adés– i automàtic de les 
solucions que ja ens donava el castellà i que, per l’omnipre-
sència d’aquest com a única llengua oficial, d’ensenyament 
i de mitjans de comunicació, ben sovint hom ja utilitzava en 
la pràctica. És a dir, no sols es tractava de decidir en el buit 
com se n’havia de dir de tal o tal altre terme, sinó que amb 
molta freqüència calia qüestionar, desafiar i reemplaçar la 
solució ja existent: la que ens fornia el castellà o el simple 
ús mimètic. I és des d’aquest punt de partença i amb aquest 
programa d’arribada que cal considerar i jutjar la tasca i la 
contribució de Marquet.

Després de l’extraordinària sistematització terminològica 
que representà la Gran enciclopèdia catalana, el panorama 
era tot un altre. No sols els termes bàsics (l’ossada, el cane-
màs), sinó sobretot els criteris fonamentals ja eren definits 
–o almenys esbossats– i la tasca a fer era de suplir aquesta o 
aquella llacuna concreta. De la combinació directa de tot el 
cabal lèxic del Fabra, d’un costat, amb el devessall termino-
lògic aportat per la Gran enciclopèdia, en nasqué l’excel·lent 
Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana 
(1982). Era una obra que, com hem dit, conté tot el venerable 
Diccionari general fabrià, però que el sistematitza i l’esmena 
en un bon grapat de casos, de manera que, a banda de cons-
tituir un repertori de llengua general a l’ús, esdevé de fet una 
mena d’enciclopèdia condensada de termes científics i tècnics, 
notabilíssimament més àmplia i exigent quant a terminologia 
que els diccionaris homòlegs de les llengües de cultura veïnes. 
Doncs bé, si consultem qui són els redactors, també hi troba-
rem Lluís Marquet i Ferigle. 

La drecera oberta per aquestes dues obres, Gran enciclo-
pèdia i Diccionari, fou extensament i intensament aprofitada 
per altres enciclopèdies, com el Gran Larousse català, o més 
recentment, pel mateix diccionari oficial de l’Institut d’Estudis 
Catalans (DIEC). Curiosament, aquest «aprofitament», amb 
l’extracció sistemàtica –però inconfessada– de materials pro-
cedents de la Gran enciclopèdia i el diccionari que en derivà 
cap al diccionari institucional, l’hagué de posar en evidència 
Marquet quan els responsables d’aquest s’entestaren a negar, 
en una mostra d’ingratitud per la feina feta i de dubtosa hones-
tedat intel·lectual, que havien begut a raig de l’obra d’altri, cosa 
que Marquet aplaudia, perquè era aprofitar una feina feta i 
bàsicament ben feta, però sense declarar-ho i, menys encara, 
sense agrair-ho. Però, d’això, en parlarem més endavant. Tor-
nem a l’obra de Marquet i les dreceres que seguí.

Com arribà Marquet a la terminologia? Això mateix li vaig 
demanar un dia, en una de les nostres acolorides converses 
–Marquet era un gran conversador, amb pessics saborosos 
d’anècdotes i la salsa d’un humor envejable–, i és un record 
que se m’ha quedat gravat. Havent estat becat pel govern fran-
cès en 1963, va fer una estada de sis mesos a Montrouge, a 
l’Illa de França. Allà, per aclarir-se i sistematitzar els contin-

guts, començà a fer llistes comparades dels termes france-
sos, espanyols, anglesos i alemanys i sentí que hi mancava el 
català. Des d’aquell moment, la cerca de les solucions termi-
nològiques en català per comparació sistemàtica a la resta de 
llengües seria una constant, seguint el mètode fabrià d’adapta-
ció de cultismes i mots internacionals de l’àmbit de la ciència. 
El compromís pel país i el contacte amb científics i patrio-
tes de la talla d’Enric Casassas, Heribert Barrera i el filòleg 
Ramon Aramon, tal com explica Josep Ferrer en «Lluís Mar-
quet, ciència i consciència al servei de la llengua» en aquest 
mateix número de Llengua nacional, acabaren de fer la 
resta, juntament amb els criteris i el rigor del mètode amb què 
Fabra tractava les qüestions més vidrioses del lèxic. Deixem, 
però, que siga un d’aquests amics i inductors de Marquet, 
Heribert Barrera, el qui ens confirme com arriba a la sèrie 
d’articles divulgatius que són «Novetat i llenguatge» i que 
comencen l’any 1971 en la revista Serra d’Or:

Situant-se en la línia que va encetar Pompeu Fabra amb 
les seves memorables Converses filològiques, planteja, dis-
cuteix i gairebé sempre resol problemes importants del voca-
bulari de les ciències i de les tècniques més actuals, relatius 
a paraules o conceptes no recollits al Diccionari general 
o, que, malgrat trobar-s’hi, es presten encara a confusió a 
l’hora d’emprar-los.

Hom sol atribuir de vegades a la terminologia l’aire una 
mica estrafolari, entre la recerca filològica primmiradís-
sima del boig savi i la creació primigènia dels alquimistes 
moderns de la llengua. El despatx del terminòleg seria, si 
fa no fa, la cambra recòndita on algun bruixot de la llengua 
s’empesca paraules noves. O bé, en una visió una mica més 
tecnificada, una mena de seca on s’encunyen mots de nou 
curs, un curs que, en el cas del català, no té mai prou garan-
ties de ser «legal», sense els mitjans d’oficialització i d’ex-
clusivitat que atorga un estat.

Però, com demostra Marquet, la presumpta «creació» de 
termes té sovint poc a veure amb la imatge de l’alquimista o 
amb allò que se’n diu el complex adàmic: anar donant nom, 
des del no-res, a realitats recents i encara innominades. Més 
aviat es tracta del procediment contrari. Si hi ha res que es 
comprova de seguida en terminologia és que cal innovar al 
mínim i aprofitar al màxim allò que s’ha fet, sempre que 
estiga ben fet. I «ben fet» vol dir d’acord amb les normes de 
genuïnitat del català, amb formes pròpies i no interferides, 
i en consonància amb les solucions que ofereixen els altres 
idiomes de cultura. 

En aquest sentit, en el de les consideracions i les condi-
cions a l’hora de proposar la forma d’un terme determinat, 
voldria destacar l’estratègia expositiva i argumentativa de 
Marquet. La seua tàctica és presentar els problemes termi-
nològics de la manera més diàfana i més atractiva, defugint 
absolutament els tecnicismes innecessaris i usant-los només 
quan resulten indefugibles, amb explicacions que els fan 
accessibles als profans. Marquet segueix indefectiblement una 
línia clara i simple, allunyada de tota complicació. Llegint-
los, fa tot l’efecte d’una «conversa»: una mena d’exposició en 
veu alta que podria adreçar a alguna persona interessada en la 
qüestió però que no disposa sinó d’un elemental coneixement 
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lingüístic i científic. Per a seguir-los, no cal saber de llengua 
ni de ciència –que això ja se’ns explica en petites dosis assi-
milables–, sinó solament tenir-hi interès. Marquet ens incita 
la curiositat amb un comentari inicial molt genèric sobre el 
terme o termes de què tractarà i parteix del terreny que és 
comú a tothom. Exposa tot seguit quin és el problema que se 
suscita. S’encara sense embuts amb els termes realment en 
ús –sovint interferències del castellà o mots catalans correc-
tes en altres sentits però no pas en aquest en concret– i, com 
pensant de viva veu, va exposant les objeccions i les possibles 
eixides, pas a pas, fins a arribar a la solució o solucions més 
adequades, amb una conclusió final. 

Ara bé –i això és una altra mostra del caràcter dialogant de 
Marquet, molt en la línia fabriana del suggeriment raonat–, a 
banda que sempre ensenya les cartes i exposa les seues raons 
i preferències, la conclusió de vegades no és terminant ni con-
clusiva, sinó que remet d’una manera modesta i disciplinada 
«al que diguin els filòlegs» (frase que repeteix sovint, com si 
ell no ho fos, de fet) o dóna a triar entre dues o més possibili-
tats o se sotmet a allò que «decidiran els especialistes» o «que 
imposarà l’ús». Vegem-ne unes mostres eloqüents: «Caldria, 
però, que els filòlegs hi diguessin la seva» («Sobre certs usos 
de ‘verificar’»; «Diguem finalment que la Gran enciclopèdia 
catalana també dóna preferència al mot enregistrament, en 
el sentit que hem exposat. Només ens cal esperar que algú 
més hi digui la seva» («Registre i enregistrament»); «En fi, 
aquesta és la nostra opinió. Deixem que algú més hi digui la 
seva i que els filòlegs decideixin» («Bescanvi i intercanvi»); 
«Aquesta és, doncs, la proposta. Esperem que l’ús d’aquests 
mots decideixi si amb el temps caldrà adoptar-los o abando-
nar-los» («Assemblar i assemblatge»).

Vegem més mostres de flexibilitat en les solucions, sobre-
tot quan no hi ha objeccions a la genuïnitat del terme ni la 
coherència amb les solucions de les altres llengües. En aquests 
casos, sovinteja l’apel·lació als especialistes i a l’ús: «No es 
tracta de fet d’un problema filològic, sinó d’una qüestió d’ús, 
i potser fóra bo que els especialistes científics hi diguessin la 
seva» («Fregament i fricció, en mecànica»); «Sembla, doncs, 
raonable acceptar totes dues formes [optimitzar i optimar; 
optimització, i optimació] i deixar que l’ús dels especialistes 
acabi per decidir-se en la preferència» («Optimització o opti-
mació?»); «En aquesta descripció hem procurat de no apar-
tar-nos dels termes coincidents i hem donat algunes vega-
des algun sinònim, deixant així dos termes a elecció, fins 
que l’ús decideixi quina ha d’ésser la forma preferent» («Par-
lem una mica de l’automòbil»); «com a conclusió final, tot i 
que ens inclinem més aviat per la primera solució, podríem 
proposar que al costat del neologisme làmpada, s’admetés 
també llàntia com a sinònim i deixar que l’ús decidís quin 
dels dos termes és el més viable a la pràctica» («Sobre el mot 
làmpada»); «Suggerim, doncs, que al costat d’algorisme, ja 
admès, sigui acceptat també algoritme, i que l’ús decideixi 
quina és la forma que ha de quedar com a normal en català» 
(«Algorisme o algoritme»). 

Tot i ser un fabrista declarat, de paraula i de fets, i 
malgrat que el Diccionari general era quasi sempre el punt 
de partença de les seues observacions, Marquet no dubtava 

a esmenar les solucions de Fabra, quan l’anàlisi crítica i 
ponderada el menava a pensar que no eren adequades. El 
seu fabrisme era lleial en els grans principis, però crític en 
els detalls i en l’aplicació pràctica, si aquests no s’adeien 
amb les línies mestres de la reforma fabriana, com ara la 
coherència interna de la llengua, el rebuig d’interferèn-
cies innecessàries, l’especialització culta de quasi-sinò-
nims o la consonància amb les solucions internacionals. 
Vegem-ne uns quants exemples: «Com a conclusió, pro-
posaríem de canviar el Fabra i fixar gratacel en lloc de 
gratacels» («Gratacels o gratacel?»); «si bé en determi-
nats casos concrets és possible un cert ús dels dos termes 
analitzats [investigació i recerca] com a sinònims (i és en 
aquest sentit que el Fabra els fa gairebé equivalents), com 
a terme general emprat amb el significat esmentat, caldria 
usar només recerca, d’acord amb el que fan la majoria de 
llengües» («Recerca i investigació»); «Ordit hi és definit 
[en el Diccionari general de P. Fabra] com a operació i com 
a resultat d’ordir. L’ús d’ordit com a acció (i operació) té 
l’aspecte d’ésser un castellanisme, anàleg a tants d’altres 
que s’han introduït en català per a designar noms d’opera-
cions tècniques» («L’ordit i l’ordidura»).

I de vegades l’esmena que proposa no és pas de matís (com 
ara en els casos que tot just hem repassat: singular i no plu-
ral, establiment d’una especialització enfront d’una sinonímia 
absoluta, distinció entre acció i efecte, etc.), sinó que va més 
enllà i directament demana la supressió d’alguna entrada del 
Diccionari general de Fabra, si així es dedueix de l’anàlisi dels 
fets objectius, que troba que xoquen amb els principis. I ho fa 
amb netedat, sense embuts ni pietoses justificacions per haver 
contradit el Mestre: «quant a ordissatge, diguem que és un 
gal·licisme que no s’havia d’haver acceptat [dins el Diccionari 
general], perquè és totalment innecessari i a més estrany al 
sistema de derivació nominal català» («L’ordit i l’ordidura»); 
«[...] hi ha trepat (que també és en el Fabra) com a sinònim 
de trepadura, que és un terme inexistent en el DCVB i que 
caldria rebutjar, 
perquè, com tots 
els termes en -at, 
no correspon a 
l’acció de trepar, 
per a la qual ja 
hi ha trepadura, 
mot documentat 
molt antigament» 
(«Trepar i trepa-
nar»). I encara 
amb més con-
tundència: «pro-
posem que sigui 
admès pilotar 
(en el sentit de 
‘guiar –un pilot– 
una nau’) en lloc 
de pilotejar i que 
aquest sigui eli-
minat en la pri-
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mera accepció (perquè no cal evidentment mantenir-lo com 
a sinònim si no és viu i, si no fos admès, més aviat fóra de 
dubtosa acceptació)» («Pilotar i pilotejar»).

D’una manera semblant, el recurs als processos de crea-
ció interna del català enfront d’interferències i estrangeris-
mes (tal com havia establert Fabra i com Marquet practicava, 
com acabem de veure, fins i tot esmenant-lo), tampoc no el 
duia a un purisme absolut i cec. Segons els casos –i sobretot 
quan es donava una coincidència de solucions en les altres 
llengües de cultura–, les seues propostes eren d’acceptar o 
almenys de prioritzar en el camp de la ciència la forma coin-
cident i consolidada a escala internacional. Així ho feia, 
per exemple, en la recomanació de preferir algoritme sobre 
algorisme, malgrat que algorisme és més pròxima a l’ètim 
(la llatinització del sobrenom del matemàtic iranià arabitzat 
al-ḫwārizmî) i malgrat que Fabra només recollia algorisme 
en el Diccionari general). La raó que Marquet addueix és 
que les altres llengües de cultura, tot admetent el doblet for-
mal, prefereixen la variant en -tm-, la qual, a més, «té encara 
l’avantatge d’ésser coherent amb els mots logaritme i anti-
logaritme» («Algorisme o algoritme?»). 

Una argumentació similar trobem en la preferència del 
sufix -ància (enfront de -ència) en una sèrie de termes com 
reactància, reluctància, inductància o impedància. El punt 
des d’on parteix és que tots són recollits en el Diccionari de 
Fabra amb aquesta forma, excepte impedància, que s’hi troba 
com a impedència. La discordant discrepància del mot impe-
dència respecte a la resta de la sèrie, l’atribueix a dos motius 
que Fabra degué considerar: l’un és que prové del verb impe-
dir i, per tant, devia semblar el sufix més apropiat perquè 
comença etimològicament per -e (-ència) i no per -a (-ància), 
igual que de resistir tenim resistència. I l’altra raó és que l’ita-
lià també presenta impedenza, enfront de la unanimitat gene-
ral del sufix en -a (-ance, -ancia, -ãncia -anz, etc.) de l’anglès, 
el francès, l’espanyol, el portuguès, l’alemany o el romanès). 
L’argumentació de Marquet és terminològicament terminant: 
malgrat el presumpte etimologisme, «tots aquests mots resul-
ten ésser termes inventats arbitràriament», cosa que desac-
tiva l’aplicació del criteri de respecte a l’ètim. Però, a més, hi 
afegeix aquesta lúcida contraargumentació de les conseqüèn-
cies, portant l’al·legat etimologista a l’absurd: «¿com derivarem 
aquells [termes en -ància] als quals no correspon cap verb 
pròxim? ¿què farem, susceptància o susceptència?, ¿luminàn-
cia o luminència?». La resposta de Marquet és clara en aquest 
punt: una pràctica etimologista, de suposada –però impossi-
ble– coherència interna, faria aquests termes «innecessària-
ment massa allunyats dels de la majoria de les llengües» i «Si 
totes les llengües han adoptat una terminació única (llevat de 
l’italià), ¿no és més lògic fer el mateix en català?». En termi-
nologia, en el vocabulari de la ciència, és aquest valor, seguint 
el criteri fabrià, el que cal preservar en primer lloc.

La mateixa actitud de respecte crític que Marquet obser-
vava envers Fabra, la va aplicar a l’Institut d’Estudis Catalans 
com a institució i a la Secció Filològica, en concret, en el seu 
paper de referència d’autoritat per a la llengua catalana. L’au-
toritat, però, reclamà que fos «moral» i no purament «legal»: 
que es basés en una actuació exemplar que inspirés respecte i 

no pas en la reclamació d’obediència per submissió a la lega-
litat vigent, amb independència de la qualitat dels raonaments. 
Deia Marquet (i, amb ell, Josep Ferrer, Juli Moll i jo mateix), 
en la conclusió del treball d’avaluació del Diccionari de la 
llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans «El Diccio-
nari de l’Institut. Una aproximació sistemàtica» (Els Marges, 
núm. 60), que va alçar una bona polseguera i provocà més 
d’una reacció irada i ofesa dels responsables de l’obra:

L’«autoritat» de què aquest centre pugui estar revestit 
només pot provenir del fonament científic i de la qualitat tèc-
nica d’aquelles propostes [de l’Institut]. Així, cada vegada que 
[els usuaris] es troben una mala solució en el DIEC [= Dicci-
onari de l’IEC] són posats en el dilema de, o bé apartar-se de 
la proposta dolenta de la Secció Filològica (presentada com a 
«norma») per esmenar-la segons llur recte saber, o bé tancar 
els ulls i incórrer disciplinadament en el mateix error en què 
ha incorregut el DIEC. La desorientació és de doldre, però és 
generada sobretot quan qui té la tasca d’orientar s’equivoca 
tan sovint com ho fa, lamentablement, el DIEC.

Tot plegat, doncs, són massa faltes, potser fins i tot de res-
pecte, perquè es pugui parlar d’un diccionari que, més que 
per potestat «normativa», s’imposi per la pròpia autoritat: és 
a dir, parafrasant la definició fabriana, pels seus mèrits i per 
la seva superioritat.

Enfront de l’expectativa que havia generat l’aparició d’un 
diccionari institucional de la màxima entitat acadèmica del 
país, l’Institut d’Estudis Catalans, i comptant que, a diferèn-
cia del Diccionari general de Fabra i de la Gran enciclopèdia 
catalana, que partien amb escassos precedents i havien d’afer-
mar els fonaments i bastir l’estructura, un diccionari institu-
cional elaborat al tombant mateix del segle xxi, amb totes les 
aportacions acumulades, tenia el deure moral i cívic de ser el 
millor. I no sols no ho fou, malauradament, i no va saber apro-
fitar tant com calia les contribucions en terminologia en el lèxic 
comú que al llarg del segle xx i amb tant d’esforç s’havien 
anat aplegant i difonent, sinó que va silenciar l’aportació de 
les fonts d’on tant de material havia extret (com era, sobretot, 
la Gran enciclopèdia catalana i els diccionaris que en deriva-
ren), d’on es van copiar o simplement retocar milers d’articles 
amb les denominacions i les definicions corresponents. Això 
–cal remarcar-ho– ni Marquet ni els altres signants no ho jut-
jàvem un problema, sinó una excel·lent solució: si la tasca prè-
via era ben feta, calia aprofitar-la i no refer-la, però això sí, 
reconeixent-ho públicament en el doble sentit de declarar-ho i 
agrair-ho. La cosa pitjor no era aquesta manca de doble reco-
neixement, sinó que els responsables del Diccionari de l’Insti-
tut s’entestaren a refer –a desfer– una bona part de l’obra feta i 
consolidada, en què Marquet havia tingut un paper clau. 

Així, el Diccionari de l’Institut reformulava una norma que, 
de fet, s’aplicava des dels anys seixanta en la creació de termi-
nologia i que feia només un pocs anys el IEC mateix havia con-
firmat oficialment. I poc després (i no abans) de publicar el seu 
Diccionari –que equival en el terreny jurídic a aplicar primer 
una llei i promulgar-la al cap d’uns anys–, la tornava a redac-
tar d’una manera diferent. I, per acabar d’adobar la inoperància 
del procediment, ho feia en uns termes que, de tan imprecisos, 
la convertien en absolutament inaplicable com a criteri: parlem 
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de la forma que cal donar als mots composts amb mots ori-
ginàriament començats per s + consonant (tipus infrastructura 
o biosfera, formats a partir dels cultismes grecollatins infra + 
structura i bio + sphaera). Si des de la publicació de la Gran 
enciclopèdia catalana s’havia regularitzat la grafia sense e de 
suport en infrastructura (tot i existir estructura) o en biosfera (tot 
i existir esfera) i aquesta forma coincidia amb la de la majoria de 
llengües de cultura i si, a més, això responia a criteris de cohe-
rència interna en el tractament de mots cultes (compareu amb 
biosfera: no *bioesfera; macrostructura, no *macroestructura, 
arteriospasme i no *arterioespasme, malgrat existir en català 
estructura, esfera i espasme), per què desfer la tasca feta, quan, 
per afegitó, hom no proposava una norma clara ni resolia el per-
què d’aquestes contradiccions?

Per tot plegat i perquè, en vespres de la publicació del seu 
Diccionari, l’Institut semblava inclinat a més «revisions» deses-
tabilitzadores d’aquest estil, Marquet intentà, ensems amb un 
col·lectiu d’altres especialistes en llengua, un diàleg amb l’Ins-
titut, que va tenir com a resultat que fos escollit com a redac-
tor d’un estudi tècnic, juntament amb els filòlegs i amics Josep 
Ferrer i Juli Moll: la «Sol·licitud de revisió i reformulació dels 
criteris ‘Sobre la grafia dels compostos i derivats de mots que 
presenten etimològicament una essa inicial seguida de conso-
nant’». L’estudi, un treball completíssim i ben documentat, no 
sols criticava la inoperant norma, sinó que, coherent amb el 
propòsit de col·laboració amb el IEC, aportava solucions pràc-
tiques ben concretes. Una vegada elaborat, fou finalment subs-
crit per 84 professionals reconeguts de tots els camps de la 
lingüística i lliurat a la institució. Després de mesos de silenci 
institucional i d’insistència per part dels sol·licitants, la resposta 
fou, a la fi, que tot ja estava decidit i que no era possible cap 
reconsideració.

Juntament amb aquestes reformulacions de normativa i d’es-
càs respecte per la feina feta i ben feta, Marquet també tingué 
la decepció de trobar que moltes de les propostes ja difoses des 
de l’època de la Gran enciclopèdia catalana i des de les seues 
notes de «Novetat i llenguatge» ara també es desballestaven. 
Així, per exemple, malgrat la seua denúncia de la nul·la genuïni-
tat en català dels centenars de mots en -at per a indicar operació 
tècnica, com ara rentat, premsat, buidat (una clara interferència 
del castellà -ado: lavado, prensado, vaciado), l’Institut hi pre-
nia una posició incomprensiblement contradictòria. Així, per 
exemple, si d’una banda el dicccionari del IEC seguia les docu-
mentades propostes de Marquet i corregia cisallat, esmerilat i 
punxonat en cisallatge, esmerilament i punxonament, alhora 
admetia incomprensiblement buidat i premsat i fins i tot prio-
ritzava assecat sobre assecatge o assecada i emmotllat sobre 
emmotllatge. És a dir, donava totes les solucions possibles, sense 
ordre ni concert, a una mateixa qüestió ja ben resolta. Al costat 
d’això, desfeia també el camí fet en molts termes, alguns d’ells 
tractats per Marquet, d’una manera resolutòria, en els seus arti-
cles: carret, admès com a rodet; bodegó, com a natura morta; 
carrera, com a cursa; el prefix -iedre (poliedre, dodecaedre, 
etc.) en comptes de -íedre (políedre, dodecàedre, etc.), conta-
minació en comptes de pol·lució, etc.

Malgrat tot això, podem dir amb goig que, comptat i deba-
tut, el gruix de l’aportació de Marquet és la que s’ha imposat. 

Vegem-ho, d’una manera científica, com ell demanaria, amb 
nombres i no amb impressions, amb una mostra representativa. 
Si fem un recompte de les propostes que Marquet va aplegar 
en els tres volums publicats de Novetat i llenguatge, tenim que 
entre les reeixides, adoptades per tots els diccionaris, hi ha 
aquestes: finançament (no recollit en el DFabra, i no financi-
ació); far (o fanal) per als llums d’un vehicle; rendible, ren-
dibilitat i rendibilitzar (no rendable, rendabilitzar, rendabili-
tat); posada (i no posta: posada en escena, posada en comú, 
posada al punt, etc.) per a l’acció i l’efecte de posar; fita, fita-
ció, fitat -ada (i no cota, acotació, acotat -ada) en matemà-
tiques; mediana en estatística (‘dada situada en el centre d’un 
conjunt de dades o d’observacions estadístiques’) diferent de 
mitjana; variància (i no variança); bescanvi d’ions, de mer-
caderies, de calor (i no intercanvi); cel·la (i no cèl·lula elec-
troquímica; liquiditat (i no liquidesa, per a ‘convertibilitat en 
diner efectiu’); triti i proti com a denominacions preferents 
dels isòtops de l’hidrogen enfront de trici i proci, i prometi 
(prioritari respecte a promeci) per al metall artificial producte 
de la fissió de l’urani; pesant i no pesat -ada, en sentit físic, 
aplicat a aigua pesant, metall pesant, artilleria pesant, etc.; 
acceptació sense reserves de dimensionar i dimensionament; 
guany (com a sinònim secundari del terme amplificació en 
electrònica ‘quocient entre el valor de sortida i el valor d’en-
trada d’una magnitud, en un dispositiu elèctric’); socs (reprès 
de lèxic tradicional dels carros per a la peça anàloga dels frens 
en els vehicles de motor); llindar (límit més baix o alt a partir 
del qual canvien les característiques d’una magnitud física o 
es percep un estímul); regle de càlcul ‘instrument emprat per 
a fer càlculs numèrics aproximats i ràpids, basat en la teoria 
dels logaritmes i consistent en un regle graduat’; rodolament 
(enfront de rodament: en física, desplaçament d’un cos sobre un 
altre, amb rotació però sense lliscament); lliscar i lliscament, 
en mecànica (enfront de relliscament, ‘desplaçament de dues 
superfícies en contacte, de manera que els punts de contacte de 
l’una tenen un moviment de translació respecte als de l’altra’: 
no recollit pel DIEC); diferència entre rescalfar i rescalfament 
amb sobreescalfar i sobreescalfament; fiabilitat (‘mesura de la 
confiança que hom pot tenir en el funcionament correcte d’un 
sistema o d’un dels elements que el componen’); assemblar, 
assemblador, assemblatge, usats sobretot en informàtica per 
a designar la connexió entre programes o parts de programes, 
però aplicats també a altres camps, com la biologia molecu-
lar: assemblatge de molècules). Finalment, en l’apartat de les 
supressions de termes inadequats, s’elimina arreu pilotejar amb 
el significat de ‘pilotar’ (una nau).

En el camp estrictament morfològic, trobem consolidades 
totes aquestes propostes seues: el sufix -ància com a únic i gene-
ral (i no en distribució complementària amb -ència segons la con-
jugació del verb) per a termes físics com ara admitància, absor-
bància, conductància, crominància, emitància, impedància, 
irradiància, luminància, permeància, radiància, reactància, 
reflectància, reluctància, susceptància, transmitància; genera-
lització del prefix des- (i no de-, usat sovint en anglès i francès) 
en termes com descodificar, desmagnetitzar, desmodular, des-
magenitzar, desodoritzar, despolaritzar; forma no- per al prefix 
que indica oposició o condició contrària al radical al qual s’ad-
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junta, usat amb substantius, com ara no-violència, no-obliga-
torietat, no-alineament, no-agressió. I, per concloure l’apartat, 
tota una sèrie de termes composts el segon element dels quals ha 
d’anar en singular i no en plural: gratacel (i no gratacels, com 
apareixia en el DFabra), portaequipatge (i no portaequipatges), 
parafang (i no parafangs), etc.

A banda d’aquesta llarguíssima llista d’admissions consolida-
des, els diccionaris que ací considerem de referència (el Diccio-
nari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana (DLC-EC), 
convertit després en Gran diccionari de la llengua catalana (que 
abreujarem GD) i el Diccionari del IEC (= DIEC), han acollit 
almenys parcialment les propostes de Marquet. Així tenim, per 
exemple, el suggeriment d’especialitzar, tal com fan les altres 
llengües de cultura del nostre entorn, el terme recerca per a la 
indagació científica i tècnica, i investigació per a la policial o 
judicial. Tot i que aquests diccionaris no practiquen la distinció 
neta que Marquet reclamava, almenys recerca és el mot prefe-
rit per a l’activitat científica i aquell sobre el qual es formen els 
nous termes: recerca i desenvolupament, recerca documental, 
recerca operacional, etc. 

El DLC-EC acull la proposta de distingir entre enregistrar 
‘fixar per poder reproduir’ i gravar, quan implica marcar física-
ment o algun procediment similar a marcar sobre un suport. El 
Diccionari de l’Institut trenca en 1995 aquesta distinció i, tot i 
donar enregistrar com a preferent, admet gravar i gravació (de 
dades, de música, d’imatge, etc. ) amb un ús ampli. Això arros-
sega, ni que siga a contracor, el Gran diccionari a admetre gra-
var i gravació amb la marca impr (‘impròpiament’).

Un recorregut semblant d’anada i tornada parcial trobem en 
la proposta de Marquet de donar com a preferent radiant sobre 
radian per a la unitat de mesura d’angles del sistema interna-
cional. El camí d’avanç i retrocés en els diccionaris és aquest: 
el DLC-EC dóna només entrada a radiant; el DIEC inverteix la 
preferència amb radian com a primari i radiant com a secun-
dari. I, com a resultat, el GD continua preferint radiant, però 
admet radian en un segon lloc. Igual, però, més incomprensi-
ble, és el tractament del castellanisme carret per a rodet. Per al 
DLC-EC carret només és un ‘carro petit’ i el vehicle amb posts 
de fusta per a garbellar arròs. Rodet cobreix tots els significats 
dels objectes o instruments cilíndrics, seguint l’ús tradicional. 
Amb l’arribada del DIEC, carret passa a acceptar-se com a 
rodet, però, curiosament, només per a designar el ‘rodet de 
fotografia’ i no cap altre rodet. I, una vegada més, això arros-
sega el GD a acollir carret amb el mateix significat.

Un altre cas –el darrer que exposarem per no allargar-nos– 
de desballestament de l’especialització i la coherència interna-
cionals causat pel Diccionari del IEC enfront de les propostes 
de Marquet. El DLC-EC acollia el seu suggeriment de distingir, 
com fan l’anglès, el francès, l’italià, etc., contaminació de pol-
lució: el primer és el terme genèric que indica qualsevol altera-
ció de la puresa, mentre que el segon faria referència, en termes 
d’ecologia, al medi i a l’alteració de les seues condicions. El 
DIEC trenca aquesta línia i defineix contaminació com la «Dis-
minució de la qualitat d’algun recurs per addició o barreja amb 
materials aliens, sovint com a resultat de l’activitat de l’home 
o d’altres organismes», mentre que pol·lució només designa (a 
banda del típic i genèric «acció i efecte de pol·luir»), l’«emissió 

de semen sense haver-hi coit». Arran d’aquest retrocés, el GD 
també recula en l’especialització i ara cal parlar, per exemple, 
de contaminació (i no de pol·lució) acústica, atmosfèrica o de 
l’aire, biològica, de l’aigua, del sòl, lluminosa, radioactiva 
o tèrmica, enfront del que fan les altres llengües del nostre 
entorn, tret de l’espanyol.

Finalment, llevat d’aquests vaivens que hem assenyalat, 
fonamentalment causats pel DIEC, les propostes de Marquet no 
admeses són poques i algunes encara amb matisos. Per exem-
ple, cap dels diccionaris que hem pres com a mostra no admet 
desgravament com a ‘acció de desgravar’, en coherència amb el 
francès i l’italià (DLC-EC, DIEC i GD porten només desgrava-
ció). Tampoc no té acolliment la proposta d’eliminar, entre les 
formes de participi per a designar operacions tècniques, ordit 
com a ‘acció d’ordir’ (tal com duen el DIEC i el GD), ni la de 
suprimir el gal·licisme ordissatge per ordidura, ni donar de baixa 
trepat com a ‘acció de trepar’ per a trepadura (cosa que almenys 
sí que fa el DLC-EC, però preferint trepatge a trepadura, secun-
dari). No s’admet, com suggeria Marquet, de donar preferència 
a linear (general en matemàtica, física, enginyeria, etc.) sobre 
lineal (restringit només a «dibuix lineal»), però almenys tro-
bem una admissió secundària de linear, que remet a lineal en el 
DLC-EC i el GD. I, per acabar, tampoc no s’imposa la preferèn-
cia de la forma algoritme sobre algorisme, però tots tres diccio-
naris sí que porten algoritme com a alternativa.

I arribem ja a la conclusió. Les contribucions de Lluís Mar-
quet al vocabulari científic català i a la sistematització i la nor-
malitat de la terminologia han estat d’una importància clau i 
d’un amplíssim abast, com creiem haver demostrat. La majoria 
de les seues propostes i dels seus criteris, tant els individuals 
com els assumits col·lectivament des de la Gran enciclopèdia 
catalana o els diccionaris que n’han derivat, no sols han estat 
admesos, sinó també assumits com a «normals» en la llengua 
culta. I això és el que, en darrer terme, realment compta. Aca-
baré amb dos testimonis relatius a qui sempre fou referent de 
Marquet, Pompeu Fabra, perquè expressen amb una total cla-
redat i vivacitat allò que més bé pot definir-lo. El primer de 
Josep Pla, de Homenots: «La falta d’afectació, posada al servei 
de coneixements autèntics i d’un mínim de bon gust, tendeix a 
produir coses clares. Tots els mestres ho saben. Fabra tingué el 
do de simplificar les coses, d’ordenar-les, de seriar-les, de fer-les 
aconseguibles, no mutilant-les, sinó mantenint tota la comple-
xitat que tenen en la pràctica.»

L’altra citació és de Lluís V. Aracil, de Dir la realitat, i, 
amb la lucidesa i l’acidesa que li són característiques, pretén 
desmitificar Fabra, despullant-lo de la beateria amb què ha estat 
presentat i aparentment criticant-lo per no haver mai enunciat 
«una concepció global del procés de normalització», un pro-
grama que, tanmateix, reconeix que parla per ell mateix amb 
els fets. Amb tot, crec que conclou amb el millor homenatge 
que es pot fer a algú que, com Fabra i com Marquet, s’ha lliurat 
vitalment a una causa per un bé col·lectiu: «cal reconèixer que 
això és prou coherent amb l’estil d’un personatge que [...] fou 
enginyer –i que, en efecte, es va immortalitzar construint una 
obra pública». Una definició pètria i lapidària, la construcció 
d’una obra pública: un bé útil, civilitzador i durador. No conec 
cap elogi més sòlid. u


