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NOTA PR~VIA

No podia ésser altrament: «Calia decidir-se entre una enciclopèdia humanística, de con
tingut tradicional, amb predomini total de les disciplines històriques i artístiques, que han
tingut als Països Catalans un tractament més abundant, o bé una enciclopèdia integral, en
la qual el problema de la separació de les dues cultures, la humanística i la científica, fos su
perat fins on fos possible. ( ... ) Nosaltres, posats davant el fet, hem preferit de rebutjar
l'aHegació que una obra catalana només seria consultada per obtenir informació catalana:
hem volgut fornir al país un instrument quepogués ésser consultat amb eficàcia i modernitat
sobre tots els temes, humanístics o científics, car entenem que una cultura o esdevé nor
mal o deixa d'ésser viable.»

l ara, novament, tampoc no podia ésser altrament: «En aquest punt podríem donar
per acabat el compromís contret fa uns quants anys. Hem cregut, però, que calia donar-li
continuïtat per a mantenir-nos al servei del país ( ... ) per tal de portar com més enllà millor
l'afermament i la recuperació de la nostra cultura, malmesa, i oficialment ignorada, durant tant
de temps. En aquesta tasca esmerçarem des d'ara tots els nostres esforços, comptant per
endavant amb el seguiment i la fidelitat de tot un poble.»

Entre aquestes dues decisions hi ha onze anys i la inestimable feina de fer quinze vo
lums de la Gran Enciclopèdia Catalana. l la constatació que Jordi Carbonell, en les parau
les que encapçalen el primer volum, tenia tota la raó; perquè els científics catalans hem con
sultat la Gran Enciclopèdia, «amb eficàcia i modernitat», milers de vegades. Tantes que,
per a nosaltres, les dotze mil pàgines dels quinze volums s'han convertit en un instrument
imprescindible.

Per això, entre les paraules que encapçalen el primer volum i les de la Fundació En
ciclopèdica Catalana que clouen el quinzè hi ha, a més, el profund reconeixement dels cien
tífics catalans. Com a científics la gratitud i com a catalans l'orgull; que, com diu el pròleg,
l'obra ha permès de «constatar que, a més de les actituds individuals, era possible d'obte
nir que centenars de persones, ideològicament i inteHectualment tan diferents, se sentissin
addictes a un objectiu comú de servei.» .

El servei, els esforços i la decisió de continuïtat que Pompeu Fabra ja recomanava
1'any 1915 des del Discurs presidencial llegit als Jocs Florals de Lleida. «Els progressos



d'avui vénen a sumar-se als d'ahir, com els de demà vindran a sumar-se als d'avui. No vul
guem que l'obra de redreçament es deturi en el punt on ha arribat pels nostres esforços;
ans desitgem que continuï ininterrompuda ... » Som-hi! depèn de nosaltres. - O. C.

HAN DIT...

«La fixació de la terminologia científica i tèc
nica en català presenta evidentment una sèrie
de problemes, però en línies generals és ja re
solta i sovint d'una manera satisfactòria i àdhuc
més coherent que en altres llengües, per raons fà
cilment comprensibles. A part alguns punts dub
tosos específics només del català, podem dir d'una
manera general i sense cap mena de dubte que
els problemes intrínsecs que pugui haver-hi en ca
talà per a aquesta fixació no són ni més ni menys
difícils de resoldre que en qualsevol altra llen-

gua de les pròximes a la nostra, i l'única dife
rència està en la situació d'inferioritat en què
es troba el català quant al seu ús i difusió, i
d'una manera especial en el camp de les ciències.»

LL. MARQuET l FERIGLE
(<<Elsneologismes científics», dins les
«Actes del Quart CoNoqui Internacio
nal de Llengua i Literatura Catalanes,
Basilea, 1976», Publicacions de l'A
badia de Montserrat, 1977)

S LIQUIDA I VOCAL DE REFORÇ EN LA FORMACiÓ DELS MOTS COMPOSTS

Els procediments d'obtenció de nous mots
mitjançant la prefixació i la combinació o afixa
ció de radicals greco-llatins es demostren particu
larment fructífers en la formació de la termino
logia científica. El significat del compost resul
tant és donat per la relació semàntica que s'es
tableix recíprocament entre els dos elements
constituents. Aquesta interrelació en el cas de
la prefixació cal considerar que és més aviat una
matisació o adaptació exercida pel prefix damunt
el nucli significatiu del radical, que així es fa
avinent per a una determinada aplicació especí
fica. Els prefixos poden ser àtons o tònics i la'
immensa majoria dels radicals als quals s'adjun
ten pertanyen en la terminologia científica a la
mena de mots dits cultismes o mots savis o man
llevats. O sia: paraules que s'han format, no pas
per una evolució popular o hereditària a partir
de l'ètim, sinó per una adaptació culta d'aquell
a la llengua moderna. Tenim així, per exemple,
que d'un mateix ètim llatí «axilla» surt «aixella»
en l'evolució popular i «axiHa» en l'adaptació
sàvia.

La juxtaposició dels dos elements del conjunt
no ofereix generalment cap problema. Es pre
senta tanmateix una qüestió quan el segon com
ponent és un mot l'ètim del qual comença en S
líquida -això és: S més consonant oclusiva-,
sobretot quan el prefix o en general el primer
element acaba en vocal. Els termes del llatí clàs
sic amb els grups consonàntics inicials SP, ST,
SC i anàlegs, els quals el llatí vulgar ja estintolà
amb una vocal E o l de reforç, a fi de facilitar
ne la pronúncia, ens esdevenen en el romanç tots
ells amb la pròtesi d'una E. Tenim així, per exem
ple, «escriure» de «scribere» o «esperar» de «spe
rare».

¿Conservarem, doncs, la vocal fonètica en la
composició del conjunt, ni que el primer ele
ment ja acabi en una vocal, ja aporti, doncs, una
unitat fònica darrere la qual la pronunciació del
grup líquida més oclusiva ja no ofereix cap difi
cultat? A parer nostre ací s'hauria de fer una
distinció, segons si el. segon component sigui de
procedència hereditària o manllevada, o, encara
,més, segons si és propi només de la llengua culta
o bé si pertany al llenguatge popular o també a
un tipus de vocabulari semiculte que a hores
d'ara ja no resulta inusitat en la llengua comuna;
és a dir: quan el segon element afixat viu inde
pendentment en aquesta llengua comuna.

En el primer cas suprimiríem en el compost la
vocal de reforç com a innecessària; però en el se
gon cas caldria anar bastant més amb compte i,
segons com, conservar-la. Evidentment no pot re
bre el mateix tractament l'adjunció d'elements
en un compost tal com «pseudo-escorpí», amb
«escorpí», un mot que pertany de ple alllenguat
ge popular, que, posem per cas, «pseudoscopi»
'o «hemostàsia». Com ja hem dit abans, però, la
més gran majoria dels tecnicismes i dels termes
científics són construïts prenent les arrels direc
tament del grec o del llatí clàssic, o sia de radi
cals cultes.

Els composts formats no amb radicals greco
llatins sinó procedents de llengües modernes, com
és ara l'anglès, si el segon component presentava
aquests mateixos grups consonàntics inicials, po
drien rebre un tractament anàleg. Això és: la
vocal de reforç, que adquiririen si es naturalitza
ven en la nostra llengua, desapareixeria en for
mar part d'un compost.

Tanmateix no cal dir que les consideracions an
teriors no són aplicables als radicals on la vocal



que figura davant el grup consonàntic líquida més
oclusiva no és de reforç sinó aue ja prové de
l'ètim. És el cas, per exemple, d'«ester» o. «anes
tèsia», en què la E es troba en la mateixa situació
que la E d' «estimar» (d' «aestimare») i així com
diem «subestimar» farem també «poliester», «al
loestèsia» o similars.

Exemples amb supressió de la vocal de reforç
en el mot compost:

aerospacial, cardiospasme, cefalosporina;
antistàtic, autostèril, citostoma, macrostat;
anemoscopi, exosquelet, hidroscòpia, cardios-

clerosi.
Exemples amb conservació de la vocal de re-

L'ACTUALITAT LEXICOGRÀFICA

ADDICIONSI MODIFICACIONSAL DICCIONARI
(continuació)

ESTANDARDITZARV. tro Conformar a un estàndard.
Estandarditzar les mides del paper. II Unifor
mar. I Pron. Els costums s'estandarditzen cada
dia més.

ESTANDARDITZAT-ADAadj. Conforme a un estàn
dard. 11 Uniformat. Idees estandarditzades.

GEMMÒLEG-OGAm. i f. Versat en gemmologia.
GEMMOLOGIAf. Ciència que estudia les pedres

precioses.
GEMMOLÒGIC-A adj. Pertanyent o relatiu a la

gemmologia.
INCONSCIENT[addició] ... 11 m. Allò que escapa

enterament a la consciència, fins i tot quan el
subjecte cerca de percebre-ho i d'aplicar-hi l'a
tenció.

LIBIDOf. Desig de plaer, sobretot del plaer se
xual. I1 En psicoanàlisi, energia psíquica que
es troba a l'origen de l'impuls sexual [en comp
tes de LÍBIDOi la definició donada per J. M. a
la 4.' ed.].

PLÀSTICm. Matèria sintètica, de composició i ob
tenció diverses, susceptible d'ésser conforma
da per l'acció conjunta de la pressió i de la
calor, utilitzada profusament en la fabricació
d'una gran varietat d'objectes com a succedani
de matèries naturals. II Explosiu de consistèn
cia blana, de mitjana potència, molt destruc
tiu, que actua per mitjà d'un detonador i pot
ésser aplicat directament i dividit amb les
mans.

PLASTIFICANTadj. Que plastifica. II m. Producte
que, afegit a una matèria, n'augmenta la plas
ticitat.

MISCEL'LÀNIA

CIMENTI CEMENT

El català, com d'altres llengües romàniques,
usa dos mots de la mateixa arrel llatina per a

forç en el mot compost:
pseudo-escorpí, subespai, antiescumant, trenca

escumes, contraescarpa.
Exemples de composts amb vocal etimològica

davant líquida més oclusiva:
apoastre, anestèsia, psicoastènia, ortoester.
Exemples de compostos amb radicals no gre

co-llatins:
multistandard, telesquí.
En darrer terme, però, és la superior autoritat

de l'Institut d'Estudis Catalans qui ha de fixar
el criteri a seguir en cada cas en concret.

S. ALEGRET,J. CARBONELL,C. DOMINGO

PLASTIFICARV. tro Recobrir una superfície amb
plàstic o impregnar amb plàstic alguna cosa. I
Afegir un plastificant a alguna matèria.

PNEUMÀTIC-A [modificació] adj. Mogut ... I Mà
quina ... 1I En biol. ... II m. Revestiment pe
rifèric de les rodes d'un vehicle, generalment
de cautxú, que conté aire a pressió, bé directa
ment, bé dins una cambra inflable.

POPA(reg.) f. Mamella.
POPAR(reg.) V. tro Mamar: I Xuclar.
PSICOANÀLISIf. Mètode d'exploració i tractament

de l'inconscient, basat en l'anàlisi de les ten
dències afectives reprimides.

PSICOANALISTAm. i f. Persona versada en la psi
coanàlisi.

PSICOANALÍTIC-Aadj. Referent o pertanyent a la
psicoanàlisi.

PSICOANALITZARV. tro Sotmetre a examen o trac-
tament psicoanalític.

PSICÒPATAm. i f.,Persona afectada de psicopatia.
PSICOPATIAf. Malaltia psíquica en general.
SEGURETAT[addició] ... II Seguretat social, con-

junt d'estructures, de normes i d'activitats per
mitjà de les quals la coHectivitat ofereix al
ciutadà assistència en cas de malaltia, de des
ocupació, etc.

SIGLA[addició] ... II Lletra o lletres inicials d'un
o més mots (noms d'associacions, d'empreses,
de publicacions, d'instruments, etc.) usades com
a abreviatura.

TITULAT-ADAadj. Que posseeix un títol profes
sional. Un professor titulat. Una infermera ti
tulada.

TRANSSEPTEm. Nau transversal d'una església
que forma una creu amb la nau principal.

designar dos elements distints, el ciment i el
cement. Ambdues formes parteixen del llatí (cae
mentum), però en el primer cas el mot ha passat
primer pel llatí vulgar i ha mudat la e per la i,
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en el segon, és un mot savi i format directament
a partir del llatí, conservant-ne la e.

El diccionari general de Pompeu Fabra defi
neix els dos substantius així: ciment: mescla cal
cinada, que dóna un morter que s'endureix ràpi
dament'- Cement: Pólvores usades en la cemen
tació / Capa de substància òssia que/ revesteix
l'arrel de les dents.

Convé, encara, notar els dos processos: el de
cementació és un procés d'enduriment superfi
cial que afecta la composició atòmica del mate
rial (això significa que no pertany a la tecnolo
gia tradicional) i el de cimentació, és un procés
de diagènesi, que no afecta tan sols la superfície,
sinó el conjunt de la massa, sense alterar-ne la
composició mineralògica. Aquest darrer procés
pertany al món de les roques i el seu estudi a
la petrografia. És a dir, que, si bé el seu estudi
pot ser relativament nou, no podem dir el ma
teix del procés en si. Aquest fet i la semblança
-pel que fa a la capacitat de comprensió per a
un profà- amb el procés d'adormiment de la
calç o del ciment de construcció, fan que hagi
pres la forma tradicional de cimentació.

Distingirem encara els verbs: cementar - sot-

CORREU DEL FULL

A la Gran Enciclopèdia Catalana veig que no
han entrat el mot «spray». ¿Com s'ha de dir,
doncs, en català? - C. D., Barcelona.

«Spray» és un mot anglès que s'aplica pròpia
ment al corrent d'aire o gas que porta en suspen
sió gotes d'un líquid finament dividit, és a dir,
un aerosol líquid/gas, el qual corrent és produït
per un aparell atomitzador. Aquest aparell, o sia
un atomitzador de líquids, rep per extensió tam
bé el nom de «spray» i és potser en aquest ús
que el mot en qüestió es fa servir més entre
nosaltres. Doncs bé: si tenim en compte que el
significat del mot «atomitzador», sobretot si pre
cisem que es tracta d'un atomitzador de líquids,
ja cobreix a bastament el significat per extensió
del mot anglès, potser cal convenir que l'ús d'a
quest darrer no ve a cobrir cap buit semàntic.
Diríem fins i tot que l'ús del mot català presenta
l'avantatge que només es refereix a l'aparell o
envàs distribuïdor; i per això mateix, fent un
inds, trobem ben impropi que hom faci sinònim
d'«atomitzador» el mot «aerosol», cosa que no

metre a un procés de cementació (recollit al Fa
bra) i cimentar - ajuntar o recobrir amb ciment
(G.E.C.) Nosaltres preferiríem encimentar, per
què és d'ús més popular.

Esperem haver ajudat a clarificar la qüestió i
recordem: «e» cultisme neològic --enduriment
superficial- variació de la composició atòmica;
«i» llatí tardà --enduriment de la massa- man
té la composició mineralògica.

Us recomanem, però, Que per arrebossar les
parets utilitzeu ciment, i no pas allò que reco
breix la dentina de l'arrel de les dents, dit ce
ment. Per endurir la superfície de les peces que
formen l'engranatge d'un motor utilitzeu el pro
cés de cementació pel carboni, si us sembla, i
penseu que per cimentació es formen les roques
d'origen sedimentari a través de la deposició de
calcita, per exemple, en els intersticis del mate
rial sedimentari de base.

l ja per acabar, recordem que l'element de
transició entre el mur d'una casa i el sòl que la
suporta, l'anomenem fonament --encara que en
construir-lo s'utilitzi molt ciment- i al conjunt
de fonaments, així com a l'acció de fonamentar,
l'anomenarem fonamentació. - J. M. V.

fa sinó traslladar la duplicitat de significats de
«spray» al català.

Aclarim que un atomitzador és especialment
només que un cas particular de polvoritzador.
És un polvoritzador carregat d'un gas propulsor
comprimit o liquat, per tant, dotat de força im
pulsora pròpia. Tenint en compte que tant po
dem atomitzar líquids com sòlids finament divi
dits, la precisió abans esmentada de dir-ne ato
mitzador de líquids creiem que es presenta es
caient.

Tenim així mateix que hom coneix amb el
nom de «nebulitzador» els polvoritzadors usats en
farmàcia. Aquests també m@!tsovint no són sinó
atomitzadors de líquids; dir-ne, però, en tots els
casos, com se sol fer, «sprays» és abusiu.

Si tanmateix arribava un moment que hom
considerés convenient d'admetre en català el mot
«spray», creiem aleshores que s'hauria de grafiar
així: afegint una vocal -e- de reforç a la s lí
quida inicial i escrivint amb i la semivocal final.
O sia: ESPRAI.
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