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NOTA PRtVIA

El nou president de la Société de Linguistique Romane, el professor de Tübingen
Eugène Coseriu, ho té molt clar. En el seu discurs de clausura del XVlè Congrés Interna
cional de Lingüística i Filologia Romàniques, celebrat a Ciutat de Mallorca el mes d'abril,
féu constar que, en dir «amics catalans», entenia els catalans del Principat, el País Valencià
i les Illes. Els aplaudiments que seguiren aquestes paraules fan pensar que els congressistes·
eren de la mateixa opinió; Georg Kremnitz, de Münster, Mario Wandruszka, de Salzburg,
i Gerold Hilty, de Zuric, per exemple, ho havien manifestat durant les sessions.

L'octubre de 1979, a Andorra, havia tingut lloc el Vè CoHoqui Internacional de Llen
gua i Literatura Catalanes; s'hi féu pública una declaració sobre la unitat de la llengua ca
talana.

Són dos exemples; dos més per a afegir a una llarga llista de manifestacions i d'ar
guments. Aquests, però, són certament arguments de pes: a Mallorca, per exemple, els con
gressistes procedien de 36 països i eren uns 850 i el grup d'autoritat d'ambdues reunions
és, senzillament, per a treure's el barret.

Ara, sempre hi pot haver gent de natural caparrut que desconfiï .-irrespectuosament
o malèvolament?- de la credibilitat de les assemblees esmentades. Com que amb persones
d'aquesta mena el diàleg sol ésser difícil i sobretot inútil, ens sembla que és millor d'oferir
los -sense fer-se massa iHusions, però- lectures com la que transcrivim.

«Mirant natura humana sotsmesa a tants innumerables perills e cassos mortals no
he vist de totes les causes de morir nenguna mes trista, mes aguda e mes cruel que aquesta
epidemia; que axi prestament e amagada per nostres membres principals devalla segons que
per diverses experiencies se comprova, mortificant les obres del cor, cervell e fetge en tal
grau que l'anima no tenint disposicio complida de instruments necessariament lo desempara.»

Precisament aquest text -que van entendre còmodament tot i no haver rebut el do
de llengües- fou objecte dels unànimes comentaris elogiosos d'un grup d'amics nets de cor.
Tots digueren frases com és ara «quin català més bonic i més actual! ». Dels amics un és
ciutadellenc, una és manacorina, l'altre és trempolí, un és alcoià, un és flixanco i dos són
binicarlandos.

Doncs bé: el text pertany al «Regiment preservattu e curatiu de la pestilencia» escrit
el segle xv pel mestre Lluís Alcanyís, catedràtic de medicina de València. I la conclusió sem-



bla clara: si les persones netes de cor de les Illes, del País Valencià i del Principat entenen
sense cap dificultat un mateix text medieval i emocionadament el senten tan a prop de la
llengua materna -de la llengua de llur cor net-, és que tots parlen la mateixa llengua.

I els espera, encara i encara, la mateixa lluita. - O. C.

HAN DIT ...

«El català fou ... , la primera llengua vulgar
europea, i amb un avanç considerable -de 350
anys respecte al francès-, emprada en les dites
ciències [exactes i naturals] i la filosofia, així
com en medicina. El nostre idioma es manifesta,
en aquests camps, com un llenguatge adult, com
parable amb el francès o l'italià per exemple. Si
aquest fet resta lluny d'ésser generalment reco
negut, la causa n'és l'opressió cultural, d'origen

ENTORN DEL MOVIMENT DELS FLUIDS

Hi ha conceptes que, tradicionalment, han fet
incòmoda la seva traducció a través delllenguat
ge. N'és un el de la quantitat de fluid que s'es
cola per unitat de temps. Són clares les no
cions de velocitat -desplaçament per unitat de
temps-, de volum i de massa, però el concepte
anterior no ho és tant.

En són una prova les voltes que han hagut
de donar les diferents llengües per a expressado.
N'hi ha moltes que porten acoblada una idea de
quantitat. Aquest és el cas de la paraula caste
llana (i portuguesa) caudal, associada a la idea
de riquesa, de quantitat de diners (obtinguda a
través d'una curiosa derivació de l'adjectiu llatí
capitalis, en el sentit de «principal», en tant que
associat al cap -caput- i passant per cabdal
-anàleg al català-, el qual després se substan
tivà i modificà en caudal), de l'italià portata (allò
que és portat), de l'anglès discharge (càrrega que
s'ha tret), de l'alemany Wassermenge i del suec
vattenmiingd (que volen dir, literalment, quan
titat d'aigua).

Altres porten implícita, encara que indirec
tament, la idea de reiteració, com ara la paraula
castellana gasto -que també té connotacions eco
nòmiques- o la francesa (i romanesa, que no
més se'n distingeix per l'accent) débit, que deriva
d'una rel escandinava (el verb débiter, documen
tat el s. XIV, és format pel prefix de- i el mot bit
te, pres de l'escandinau biti), relacionada amb la
baixada de troncs pel riu. Débit, d'altra part, va
acompanyada per altres paraules que també tenen
relació amb la idea de reiteració (débiter mer
caderies vol dir «anar-les fent sortir»). Algunes
altres suggereixen mas directament la idea de
moviment, com l'anglès flow, que és encapçalada
pel radical fl-, que sembla onomatopeic (recorda

polític, que han sofert i sofreixen encara les co
munitats catalanòfones.»

GERARD VASALLS

(<<L'úsdel català dins la literatura cien
tífica», a Ponències del VIII Congrés
Mundial de Sociologia, Toronto, 1977,
«Treballs de sociolingüística catalana»,
vol. I, València, 1977)

el soroll d'un rierol) i que apareix en moltes
llengües indoeuropees: els verbs grecs cpÀlJW

(fluir, brollar, enraonar abundantment), cpÀEw

(brollar, desbordar) i llatí Nuo (fluir), de la pa
raula grega cpÀo; (flama), dels noms que desig
nen un riu en llatí (flumen, fIu vius), en alemany
(Fluss), francès (jleuve), romanès (fluviu), danès
(flod), suec (flod). El radical str-, també d'apa
rença onomatopeica (suggereix un corrent torren
cial), és aplicat per a designar rius, torrents o cor
rents en general (Strom en alemany, stream en
anglès, strom en suec, etc.), però no sol aparèi
xer per mesurar quantitativament el concepte del
qual parlem.

I el català, com l'enfoca, aquest concepte?
Existeixen paraules recollides als diccionaris, pe
rò cap d'elles no té el suport d'un ús popular
freqüent. El Fabra prou recull els termes cabal
i cabaler i fins i tot el de riu cabalós, però fora
del camp econòmic o jurídic que poques vegades
hem sentit aquestes paraules, si no és a un nivell
tècnic! Sentirem més aviat dir que «aquest riu
va molt ple», o que «va de gom a gom» (idea
d'elevació del nivell, o d'eixamplament del llit),
o que «porta molta aigua» (idea de quantitat no
referida a un temps). Retrobem la idea general:
l'expressió del temps és incòmoda. És cert que
també hi ha expressions que tenen una connota
ció dinàmica, com quan hom diu d'un corrent
que «porta molta força» (idea dinàmica molt
vaga, i relacionada, més que amb el moviment,
amb l'impacte que el líquid pot exercir sobre
un obstacle), o, si és de petites dimensions, que
«surt a raig fet». Però la idea de mesura quan
titativa, i relacionada amb el temps, roman allu
nyada. Observem, de passada, que la mateixa
molèstia derivada de la presència del temps apa-



reix en l'ús de les unitats. Els explotadors de
centrals hidroelèctriques escapcen sovint els «me
tres cúbics per segon», deixant-los secament en
«cúbics», així com els kilowatts-hora són ano
menats, per tothom, «kilowatts», els quilòme
tres per hora, «quilòmetres», i els litres per mi
nut, «litres». L'oblit del temps arriba fins a les
definicions de diccionaris reputats com el ma
teix Fabra, que, en l'accepció corresponent de
cabal, diu que és la «quantitat d'aigua que porta
una deu, un riu, etc.», o en el de la Real Acade
mia Española, que defineix caudal com a «Can
tidad de agua que mana o corre».

L'Enciclopèdia Catalana corregeix aquesta im
precisió de concepte, i dóna una definició de
cabal que considerem adequada. Però també de
fineix segons el mateix concepte la paraula dèbit,
encara que sense esmentar la relació entre les
dues paraules, i donant-ne una descripció més
llarga i diversificada en dues branques -fisiolo
gia i hidrologia-, entre les quals, però, no hi
ha cap més diferència que en el fluir considerat.
Podria semblar que aquesta paraula fos més acon
sellable, per exemple, en el camp fisiològic; però
això seria una deducció precipitada, ja que la
diferència no es troba en el contingut de les
definicions, sinó en la seva extensió i detall i això,
coneixent els avatars pels quals ha passat l'elabo
ració de l'Enciclopèdia, és poc significatiu.

Tot això porta a considerar una pregunta que
s'ha arribat a plantejar: ara que tornem a comen
çar a utilitzar el català abundantment a nivell
científic i tècnic, ¿a quina paraula cal donar prio
ritat per a expressar la quantitat de fluid per
unitat de temps? Hi ha diverses possibilitats:
les esmentades cabal i dèbit, altres com doll i
flux, i fins s'ha arribat a proposar neologismes
com ara volum/minut o volum/segon. Fóra lògic
inclinar-se per la que respongués a un ús popular
més estès i freqüent. Però l'única paraula que, al
nostre entendre, respon a aquest criteri --es
tracta de doll- presenta importants inconve
nients. El Fabra i l'Enciclopèdia, en definir-lo
com a «raig d'aigua o d'un altre líquid que brolla
amb força d'un orifici o obertura», el confinen al
concepte de corrent líquid no limitat per parets,
i per tant no gaire gran. L'extensió del concepte
a d'altres tipus de corrent fóra possible, però hi
ha un inconvenient més greu: aquesta paraula,
malgrat estar associada a la idea d'abundància
-cosa que la distingeix de raig-, no l'hem vista
mai associada a mesures quantitatives, i això fa
que difícilment sigui recomanable. La paraula
flux té algunes característiques interessants: la
presència del radical fl- que suggereix alhora el
moviment i la quantitat, i el fet de la seva utilit
zació, en Matemàtiques, per a designar la inte
gral dels productes escalars dels vectors d'un
camp per una superfície. Ens trobaríem aquí da
vant d'un cas particular d'aquest concepte: aquell
en el qual la velocitat del fluid fos el vector.

D'altra part, la paraula flux és ja utilitzada en
d'altres branques físiques, com l'elasticitat, el
magnetisme i altres. Res no pot impedir, doncs,
que s'apliqui anàlogament en Mecànica de Fluids;
malgrat tot, sembla més aconsellable reservar-lo
per a designar el concepte més general, tot con
servant la possibilitat d'aplicar-lo directament a
magnituds físiques poc «tangibles».

Volum/minut o volum/segon són paraules
compostes; conceptualment són correctes, però
creiem que, havent-n'hi de simples, no és justifi
cat inventar-ne de compostes. D'altra banda, la
referència a una unitat de temps determinada
portaria a expressions paradoxals si la magnitud
es quantifiqués respecte a una altra unitat.

Algú ha parlat de traduir l'expressió castella
na gasto per despesa. Creiem que no hi ha res
que ho pugui justificar: assimilacions entre l'e
conomia i la Mecànica de Fluids només són ad
missibles si són avalades per una llarga tradició
d'ús popular i aquest no és el cas.

Resten les formes cabal i dèbit. Algú pot incli
nar-se a preferir la segona atès el parentiu de la
primera amb la paraula castellana i l'analogia
de la segona amb la francesa. Ara bé, la paraula
dèbit existeix en català, en el seu sentit econò
mic, com a mot pres del llatí debitum i com a
concepte contraposat a crèdit; les mateixes pa
raules, amb el mateix significat, existeixen en
francès i en castellà. Però, com ja hem comentat,
l'origen de l'aplicació d'aquesta paraula en la
llengua francesa per a mesurar la quantitat de
fluid per unitat de temps és un altre (en francès
el mot débit, «cabal», no té res a veure etimo
lògicament amb el débit pres del llatí debitum);
i a més la idea de reiteració -aliena al sentit
econòmic de «deute»- apareix en altres parau
les de la mateixa 'rel. Per tant, l'aplicació d'aquest
sentit al català --on no existeixen aquestes pa
raules acompanyants- no equivaldria a anar als
mateixos orígens, sinó que seria un gaHicisme
directe. En aquest sentit, ho creiem poc acon
sellable.

S'ha parlat de la possibilitat d'emprar paraules
diferents en funció del tipus de fluid, de les
dimensions del conducte, o del caràcter, obert o
acompanyat per parets, del corrent. No creiem
que sigui procedent: no fan pas aquesta distinció
les altres llengües, i a més, el concepte físic és
el mateix.

Per tant, i malgrat el seu ús poc freqüent a
nivell popular, cabal és la paraula més adequada
per a tots els casos. La seva semblança amb el
castellà, d'altra banda, és més un avantatge que
un inconvenient, perquè facilita als tècnics i als
estudiants la transposició d'un idioma a l'altre,
factor positiu en aquesta època de transició en
què ens trobem.

JORDI BOSSER
LLUÍS MARQUET
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MISCEL UNIA

EL REPLÀ D'UNA FUNCIÓ

El mot «replà» s'empra quasi exclusivament
per fer referència a «un tros pla i horitzontal en
un terreny que fa pendent» o bé per a designar
certes plataformes de les escales, que es troben al
final d'un plegat d'esglaons. Per analogia pot uti
litzar-se aquest mot per anomenar les parts rectes
o planes d'un gràfic (de corba o de superfície)
que són horitzontals respecte a la referència car
tesiana. Tant abans com després del replà del
gràfic hi pot haver creixement o decreixement
de la funció. En aquest sentit hom podrà definir
que les funcions esglaonades són precisament
aquelles que admeten com a gràfic una coHecció
de replans. - C. A. - U. M.

EL «MEDI AMBIENT», UN CASTELLANISME?

Tot sovint sentim a parlar d'un tema de moda:
el «medi ambient». Tant si consultem el Dic
cionari FABRA com la Gran Enciclopèdia Cata
lana, veurem com el mot medi té la funció única
de substantiu, i ambient pot ésser substantiu i
adjectiu; en aquest darrer cas pot adjectivar -i
així consta en els exemples d'ambdues obres
el mot medi. Màlgrat això, medi i ambient, ac
tuant tots dos com a substantius, volen dir la
mateixa cosa, és més: tot i que ambient adjectiu
és correcte -i així ho fa constar Coromines en
el seu Diccionari Etimològic-, és el substantiu
la forma més genuïna. D'aquesta manera, a més

CORREU DEL FULL

Si diem testicle, ventricle, pedicle, fascicle i
tants d'altres, perquè anàlogament no diem mus
cle en comptes de múscul? - M. B. G.

Evidentment, el sufix diminutiu llatí «culus»
en català es contrau i fa «cle», però els derivats
cultes conserven la u, així les paraules llatines:
ventriculus, fasciculus, testiculus, pedunculus, re
ticulus, tentaculus, pediculus, etc., donen: ven-

a més, és com funcionen a les altres llengües,
per exemple environment en anglès o environ
nement i milieu en francès. El castellà, en canvi,
fa servir medio ambiente, forma de la qual no
coneixem la causa, tot i que podem suposar que
els cal adjectivar medio per tal de diferenciar-lo
d'allò que en català en diem mit;à; i així el ca
talà s'ho ha copiat, donant d'aquesta manera una
forma teòricament correcta però innecessària i, al
capdavall, empobridora. Cal, doncs, evitar repe
ticions redundants i supèrflues; amb medi o amb
ambient ja n'hi ha prou: no cal dir medi am
bient.,. I, a més a més, tothom ens entendrà
perfectament. - J. LI.

DELS APÒSTROFS I LES XIFRES

Sovint en molts escrits científics s'acostumen
a substituir els noms dels nombres per la seva
representació en xifres (aràbigues o romanes) i
de vegades s'empren lletres gregues per a indicar
expressions llargues, nombres complicats o parà
metres d'ús corrent. Aleshores cal seguir el se
güent criteri de coHocació d'apòstrofs: sols apos
trofar quan el nom complet del nombre o de la
lletra grega comença amb vocal. Així caldrà es
criure: «1'11 de ... », «d'1/4 de . .,», «1'1-2-80. .,»,
«l'e és major que 2~, <<l''Y¡és solució de . ., »,
«l'a. = 3 és... ». En canvi, no s'escriurà mai
«1'1938.,.», és a dir, el criteri d'apostrofar no
afecta en aquest cas la lletra o xifra següent sinó
al nom complet del que segueix. - C. A. - LI. M.

tricle, ventricular; fascicle', fascicular; testicle,
testicular; peduncle, peduncular; reticle, reticu
lar; tentacle, tentacular; pedicle, pedicular. En
el cas del mot llatí musculus, des del llatí vulgar
prengué el significat de «part de l'espatlla» en
la forma derivada muscle, mentre el derivat culte
múscul es destinà a expressar l' «òrgan carnós res
ponsable del moviment en l'home i en els ani
mals». - R. B. P.
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