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Maria Teresa Cabré: "És possible entendre el català amb 
respecte, ganes i confiança" 
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Catedràtica de Filologia Catalana i professora de Lingüística i 
Terminologia de la Universitat Pompeu Fabra, Teresa Cabré va 
formar part dels introductors de la terminologia moderna a 
Catalunya. Tota una força de la naturalesa pel que fa a la 
promoció d'iniciatives, està integrada en un gran nombre 

d'institucions i participa en múltiples projectes tant en l'àmbit europeu i peninsular com en l'iberoamericà. 
És directora de l'Observatori de Neologia, presidenta de l'Associació Espanyola de Terminologia (Aeter) i 
secretària general de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter). 
 
--¿El català està dotat dels elements necessaris en comparació amb altres llengües?  
--Sí. Dóna unes grans mostres de vitalitat interna. Sobretot si s'analitza a partir de la generació de 
neologismes noves paraules. Jo sempre comparo les llengües amb les persones. Si tenen una bona salut, 
evolucionen de manera natural i no necessiten grans remeis per proporcionar-los vitalitat i servir per a la 
comunicació. 
 
--¿Algun símptoma negatiu-? 
--El problema de la diferència de grau entre el coneixement de la llengua i l'ús social de manera 
espontània. La producció de neologismes és un termòmetre molt important de la força d'una llengua, que 
està molt sana si els seus parlants són capaços de crear noves paraules a partir dels seus propis recursos. 
Preocupa, això sí, la presència preponderant dels castellanismes en l'adopció de paraules. La vitalitat 
espontània i immediata hauria d'enfortir-se al màxim per evitar els bueno, tío, algo, después, casi, que es 
repeteixen cada any com a formes més repetides i no admeses. 
 
--Aquest últim aspecte va en contra de la correcció... 
--Sobretot de la fesomia de la llengua. Hauríem d'haver pogut formar els nostres joves perquè usessin un 
llenguatge, un argot, molt més adequat al que és la fesomia del català. L'única solució és que la gent jove 
adquireixi els mecanismes de la pròpia llengua per generar el seu registre autònom. 
 
--El Primer Congrés Internacional de Neologia en Llengües Romàniques (Cineo 2008) va donar 
ahir el tret de sortida a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. 
--El congrés pretén despertar l'interès per la neologia com un dels elements més importants de l'evolució 
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de les llengües. La neologia és un tema d'interès tant des del punt de vista social com per a la promoció i 
supervivència de les llengües. També ens agradaria assegurar la cooperació de les diferents llengües 
romàniques, considerades en aquests moments com no dominants. En tercer lloc desitjaríem que es 
constituís una associació internacional que assegurés reunions periòdiques. 
 
--Ha tingut un paper molt actiu en la gènesi d'aquest congrés. 
--Fa 20 anys que treballem en neologia, concretament a través de l'Observatori de Neologia, que es va 
crear el 1988 a la Universitat de Barcelona. Tot aquest treball s'ha materialitzat en una constel.lació de 
xarxes de cooperació en l'àmbit peninsular i internacional. 
 
--¿Pot avançar alguna de les conclusions de la trobada? 
--Si hi ha alguna mena de pacte o acord de cooperació a nivell institucional seria un gran pas endavant. 
Les diferències entre les llengües d'Espanya, per exemple, es veurien en part superades si poguessin 
cooperar en el tema de la neologia, de l'anàlisi conjunta de per on anem els uns i els altres. Seria un gran 
acord. 
 
--¿Es tracta de formar un front davant l'anglès...? 
--De cap manera. L'anglès és una llengua dominant que s'ha convertit en una llengua internacional o 
lingua franca, però això no ha d'anar en detriment de les llengües pròpies. La política lingüística que duem 
a terme en aquest congrés, i que s'aplica en la xarxa panllatina de terminologia, és que cada un parla en 
la seva llengua i els altres l'entenen. No hi ha interpretació. Se sent el castellà, el francès, el romanès, el 
portuguès, el català, l'italià i el gallec. 
 
--¿Es pot traslladar aquesta opció a la societat? 
--Es tracta de promoure la idea que, amb respecte i confiança, la comprensió és possible a Espanya. 
Moltes vegades la incomprensió es basa en la por a no entendre i a no ser entès. Un senyor 
castellanoparlant pot comprendre un senyor que s'expressi en català en una situació de relaxament i 
ganes d'entendre. El grau d'intercomprensió de les llengües romàniques és molt elevat. 
 




