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NOTA PRÈVIA

En aquestes mateixes pàgines fem referència a la resposta de Badia i Margarit a una
pregunta sobre la gravetat dels problemes de la llengua: en el camp lingüístic, diu, el proble
ma més greu és el vocabulari, el vocabulari nou. l a continuació, en aquelles declaracions,
dfegí: «Si la pregunta m'era posada des del punt de vista sociolingüístic la resposta ja la sa
beu: l'altra llengua. Això que anomenem llengües en contacte. l que és el que ens fa patir a
tots i que, si el primer problema lingüístic ho és o és de l'envergadura que és, és precisa
ment pel segon, pel sociolingüístic, per aquesta inevitable -fins ara- situació de llengües
en contacte.» Badia i Margarit té tota la raó en aquestes declaracions; i també la té quan, en
una altra banda, diu que, a diferència de les dualitats idiomàtiques en oposició del tipus llen
gua escrita/llengua parlada, llengua comuna/dialectes, llengua general/parlars professionals o
de grup, etc., en el bilingüisme o, modernament, en una situació de llengües en contacte «les
entitats confrontades són dues llengües, dos sistemes, dues estructures».

El primer problema lingüístic, el vocabulari; el primer problema sociolingüístic, la si
tuació de llengües en contacte. l en aquesta situació, la confrontació de dues entitats comple
xes. A partir d'aquí, la deducció dels perills que corre la llengua i dels mals que pateix i els
mètodes de defensa i els remeis que cal emprar és fàcil. Tots són conseqüència de la inces
sant confusió de les dues llengües i del calc idiomàtic que en deriva.

Els remeis. Per una banda -en el terreny exclusivament lingüístic- cal trobar formes
catalanes -«indument català»- per als mots nous. l cal recordar, una vegada i una altra,
la forma catalana ja establerta dels mots no tan nous o dels vells. Aquesta és la funció a la
que la Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències i el seu Full volen contribuir.

Però aquest només és l'aspecte ortogràfic de la llengua; i la impregnació que una
llengua en contacte experimenta de l'altra --el calc idiomàtic- afecta també els aspectes pro
sòdics, els morfològics i els sintàctics. Que una llengua -hem dit- és una entitat complexa,
és un sistema, és una estructura.

Per això el risc d'un català defectuós ultrapassa els límits lexicogràfics. VnIem dir que
tot i maldant per una terminologia científica depurada i completa i aprenent-la de cor, en una
situació de llengües en contacte hom pot anar pel món amb les empremtes del calc idiomàtic,
d'un calc prosòdic, morfològic o sintàctic que deixin la llengua galdosa i penible.



El Fulllexicogrànc no pot dedicar-se a gramàtica general; només surt cada tres mesos.
Però sí que pot recomanar el repàs --entre Full i Full- d'unes quantes normes --establer
tes de fa temps- que hom pot trobar amb facilitat perquè les obres que les contenen són múl
tiples i estan a l'abast de qualsevol economia.

De passada i a tall d'exemple direm que l'expressió «tenir que» és incorrecta i que
l'ús de a, en i de davant la conjunció que és un altre calc sintàctic. - O. C.

HAN DIT...

«Quan el 1968 vaig ésser invitat per la redac
ció de Serra d'Or a coHaborar en el número ex
traordinari dedicat per la revista al Centenari de
la naixença de Pompeu Fabra vaig dir que quan
algú em preguntava quin era ~l problema més
greu de la llengua -i aleshores pensava en els
problemes exclusivament lingüístics, no sociolin-

güístics- jo, sense vaciHar, responia immedia
tament: el vocabulari, el vocabulari nou.»

ANTONI MARIA BADIA I MARGARIT,
membre de l'Institut d'Estudis Ca
talans i rector de la Universitat de
Barcelona, a l'Acte de presentació
de la segona edició del Vocabulari
mèdic, 9 octubre 1979.

ARA COM ARA, LA GENT QUE ES PROMOCIONA S'EQUIVOCA

La quantitat de substantius que expressen l'ac
ció o l'efecte d'allò que un verb indica no té fi
ni compte. La inhalació és l'acció d'inhalar, o
l'efecte; la maceració és l'acció de macerar o de
macerar-se, o l'efecte; la precipitació és l'acció
de precipitar o de precipitar-se; etc. Quan exis
teix una clara similitud gràfica del verb amb el
substantiu, l'ús d'aquests termes correntment no
suscita dubtes; volem dir que les referències a
les accions expressades pel substantiu sempre són
fetes amb el verb corresponent i, a més, correc
tament conjugat. Tu inhalaràs, allò s'ha macerat
i la substància precipitarà; no sabem de ningú
que inhalacioni, ni de res que es maceracioni o
es precipitacioni.

En d'altres casos el verb i el substantiu cor
responent no s'assemblen tant com en els ante
riors i la qüestió ja no va per camins tan segurs.
La refracció i la reflexió de la llum, per exemple,
tenen el verb corresponent en refractar i reflectir,
respectivament, i la llum que experimenta aquests
fenòmens es refracta o es reflecteix i és una llum
refractada o reflectida. I mai no s'ha sentit a dir
-per fortuna- llum refraccionada o reflexiona
da. En canvi, sí que, massa sovint, sentim -i
com ho sentim!- el verb reflexar --que no exis
teix- opíparament conjugat. És el mateix cas
d'inserció i el corresponent inserir;. no insertar,
que tampoc no existeix. Els músculs s'insereixen
en un os i els estams estan inserits a l'ovari.

D'altres verbs, tot i estar formalment més allu
nyats del substantiu, no s'han vist castigats amb
l'oblit: quan hom comet una infracció ha infringit
algun precepte. Ningú no n'infracciona.

Finalment, en alguns casos una gran part del
poble s'ha deixat seduir pels cants de sirena de

la primera conjugació i fa correspondre a subs
tantius -moltes vegades d'un interès científic
notable- dels que expressen acció o efecte, un
verb incorrecte. En aquesta situació es troben,
per exemple, flexió, torsió i pressió. Aquests subs
tantius indiquen l'acció o l'efecte de flectir, de
tòrcer el torçar i de prémer, respectivament. Els
mots flexionar, torsionar i pressionar -ara com
ara- no han estat admesos i no figuren en cap
diccionari seriós. Igualment, el substantiu promo
ció correspon al verb promoure, però no al pro
mocionar.

Si algú experimenta escrúpols quan conjuga els
verbs correctes mencionats i li ve costa amunt
de dir expressions com «flecteixi el braç» o «pre
meu sense por», pot recórrer a l'auxili dels verbs
fer, exercir, posar, etc. i així podrà ordenar -sen
se rubor- que l'oïdor faci una flexió del braç o
posi el braç en flexió --o encara més senzill, que
doblegui el braç- o que faci o exerceixi una
pressió.

Hi ha uns quants verbs amb els quals aquesta
solució de l'auxili d'un altre és l'única possible.
És el cas de tracció, que no té parella verbal. Po
dem moure certes coses fent una tracció per pe
tita que sigui però no aconseguirem cap despla
çament encara que traccionem amb tota l'ànima;
és que amb verbs inexistents l'únic que hom obté
és feina per al corrector.

La llista d'exemples i de comentaris podria
ésser inacabable; podria ésser tan llarga com la
llista d'incorreccions degudes a l'ús de verbs in
ventats. En moltes ocasions resulta difícil als pro
pietaris d'orelles primmirades de no descompon
dre's; i es comprèn, perquè hi ha més d'un cien
tífic que -per exemple-, quan ha tingut lloc la



descomposició de l'aigua en hidrogen i oxigen,
no diu que l'aigua s'ha descompost sinó que s'ha
descomposat.

Amb aquestes explicacions no pretenem, ni de
bon tros, haver deixat clara com l'aigua la qües
tió; és una qüestió incomprimible en un Full.
Però potser sí que hem atret l'atenció sobre el
tema.

Si ha estat així, deixeu-nos donar un consell.
Que cadascú faci la seva llista: que anoti els subs-

L'ACTUALITAT LEXICOGRÀFICA

EL VOCABULARIMÈDIC

El dia 9 d'octubre proppassat tingué lloc la
presentació pública de la segona edició del Voca·
bulari mèdic de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques.
Conté uns quatre mil mots, llurs definicions i
les equivalències anglesa, castellana i francesa.
Badia i Margarit, a l'acte de presentació, remar·
cà el caràcter d'eina del Vocabulari, eina feta
amb «sentit de la realitat, amb afany de superació,
amb honestedat i amb fermesa». Digué que la
confecció del Vocabulari donava «una lliçó a la
societat catalana i a la inteHectualitat».

Volem fer públiques la nostra adhesió als mots
de Badia i Margarit i la nostra alegria per l'apa
rició d'aquesta obra.

CONTACTECATALANO-OCCITÀ

El CREO (Centre Regional d'Estudis Occi
tans) de Bordeus, delegació a Gascunya de l'Ins
titut d'Estudis Occitans amb seu a Tolosa, ha
establert les primeres connexions amb la Comis
sió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències a tra
vés del CAOC (Cercle d'Agermanament occitano
català).

L'IEO malda per la creació i la unificació del
vocabulari científic i tècnic dels occitans.

L'occità és la llengua més afí a la nostra: no

MISCEL.LÀNIA

CONFUSIÓDE GÈNERES

Bé que en general hi ha coincidència, no sem
pre coincideix el gènere dels mots en català i en
castellà. Cal recordar que, contràriament al cas
tellà, en català són masculins certs mots com:
corrent, compte, pendent, senyal, front, llegum,
costum, avantatge, desavantatge.

Contràriament són femenins: anàlisi, síndrome,
dent (i per tant cal dir les incisives), allau, resta,
calor, xocolata, hematie, aragonita, olivina, etc.

tantius d'acció o efecte del seu parlar professio
nal i que destini quinze minuts a buscar en el
diccionari el verb corresponent. Tindreu alguna
sorpresa.

Si ens fixem en aquestes coses, nosaltres ma
teixos ens haurem promogut -sense ni adonar
nos-en- a la dignitat de científics benparlants.
l si algú ens diu que s'ha promocionat, és que ha
errat el verb.

ORIOL CASASSAS

hi pot haver cap lingüista docte que gosi exclou
re el català i l'occità del mateix subgrup de llen
gües romànico-occidentals; per tant, una bona
part de llurs problemes i llurs solucions poden
coincidir amb els nostres o ésser, pel cap baix,
paraHels.

No dubtem, doncs, que aquests vincles o les
coHaboracions futures entre els lexicògrafs cien
tífics d'ambdós països poden ésser, si s'escau, una
ocasió única per acostar encara més totes dues
llengües.

UNAESMENA

La relació de mots admesos recentment per la
Secçió Filològica de l'Institut, inserida en el nú
mero 5 del «Full», comprèn dues definicions in
exactes. El «Vocabulari mèdic» de l'Acadèmia les
advertí i les esmenà.

Les definicions correctes són:

OSCIL.LÒMETREm. Instrument per a practicar
l'osciHometria.

OSCIL.LOMETRIAf. Determinació de les variacions
de volum d'un membre produïdes per l'expan
sió de les seves artèries.

Sort que el «Full» té lectors que s'adonen de
les seves badades. Moltes gràcies.

També són femenins els termes mèdics acabats
en -cele, com hidrocele, omfalocele. - L!. M.

EN CATALÀ,ES DIUANO-,LÀBIO-,MÚSCULO
I CEREBRO-

Un prefix és una partícula coHocada al comen
çament d'un mot a fi de formar-ne un altre de
significació diferent. Els prefixos poden ésser ad
verbis, preposicions o partícules procedents del



llatí o del grec. Són prefixos, per exemple, dis,
eu, pre, micro, hiper, poli, extra, anti, etc.

Amb la mateixa finalitat que els prefixos, són
usades les anomenades formes prefixades d'un
mot. Així, moltes paraules derivades i molts mots
compostos comencen amb la forma prefixada d'un
altre mot. Les formes prefixades no deriven del
mot català sinó que ho fan del mot original llatí
o, fins i tot, de l'equivalent grec. La forma pre
fixada de vidre és vitro-, la de llàgrima és lacri
mo-, la de camp és agro-, la de pedra és petro-,
la de fusta és ligno- i la de fetge és hepato-, la
d'aigua és hidro-, la de sol és helio- oila de terra
és geo-oI la forma prefixada de cervell és cerebro
o encefalo-, segons la fem a partir del llatí o del
grec.

Les formes prefixades poden adoptar diferents
terminacions; per exemple, igualment correspo
nen a nervi les formes neur-, neuri- i neuro-. Quan
la lletra final és una o, són possibles algunes va
ciHacions, perquè els mots que en resulten són
presos per castellanismes. Tan erroni fóra dir rec
tescòpia o anus-rectal o múscul-cutani o cervell
espinal en comptes de rectoscòpia o ano-rectal o
músculo-cutani o cerebro-espinal, com, en castellà,
dir hierrocarril o hierruginoso en lloc de ferro
carril o ferruginoso.

En conseqüència, podem tranquHlament servir
nos de les formes prefixades que duen una O. La
lletra o, la pobra, també és una lletra catalana!
-O. C.

EL LLINDAR, ELS LLINDARS I LA LLINDA

Ens cal traspassar la frontera que en una certa
manera és el llindar d'una porta -gosaríem dir:

CORREU DEL FULL

La forma catalana de «chalazión» no entra en
el Vocabulari mèdic de l'Acadèmia. Quina és?
- Jordi Gol (Barcelona).

En català, la lletra khi grega inicial d'un mot
ha passat a c davant les vocals a, o, u o una con
sonant; i ha passat a qu davant les vocals e i i.
Els ètims grecs de calcedònia, caos, corea, colo
poètic, Crist, cronòmetre, clor, quilo, quiròpter,
quilúria i quilitis, per exemple, comencen amb
khi. També comença amb khi l'ètim de calàsia,
que ja en grec significa relaxació. Per tant, no hi
ha cap dubte que del mot grec que expressa cala-

fins i tot superar-lo (sovint el llindar ve en un
nivell més alt que el sòl exterior)- per a poder
nos trobar a l'espai que s'obre a l'altre costat.
Freqüentment l'espai a què el llindar dóna accés
té unes característiques diferents de les del que
hem deixat enrera. Per exemple, i aplicant el mot
en un sentit figurat, podem dir que tal persona
ha ultrapassat el llindar de la vellesa.

Anàlogament, en un estímul que actuï, posem
per cas, sobre els sentits, rep el nom de llindar
la intensitat que li cal assolir per a obtenir una
resposta. I també donem el nom de llindar al
valor mínim de la variable d'excitació o d'entrada
que cal, en un dispositiu o aparell, per a fer-lo
entrar en acció o per a engegar-lo; això és, el
valor extrem d'una magnitud que en ésser tras
passat fa canviar les característiaues del sistema.

Parlarem, doncs, de llindars d'audibilitat, de
dolor, de luminescència, de velocitat, sense que
ens calgui fer servir un terme estranger com és
ara «umbral».

Ara bé, no confonguem el llindar amb la llin
da, encara que el ram de la construcció, quan
decideix on ha d'anar una porta, els situï ben a
prop. En comptes de situar-se a la part inferior
d'una porta la llinda s'enlaira -l'enlairen-, per
tal com és la fusta o pedra travessera que en tan
ca la part superior i descansa sobre els muntants.
I si els costums no canvien i continuem entrant
per la porta, les bones finestres, irrefutablement,
tindran llindes, però no llindars.

I, és clar, no hem de mal batejar la llinda ano
menant-la «dintell». No s'hi val a afegir sufixos
catalans a mots foranis: ben sovint és un recurs
que mena a la creació d'estrangerismes. - J. C.i C. D.

marsa en deriva -en català i en oftalmologia i
amb una c com la d'una casa- el mot calazi. La
ch és clarament incorrecte en castellà i tot; si han
fet ús d'aquesta inicial és degut, probablement,
a mimetisme envers el francès.

Bé que el Diccionari Corachan dóna calàzion,
d'aleshores ençà ha progressat el criteri de cata
lanitzar les terminacions dels mots de procedència
clàssica i així, en comptes d'elèctron, avui ad
metem electró. En conseqüència, quan un metge
català observa la tumefacció d'una glàndula de
Meibom té, irremissiblement, un calazi davant
el nas.
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