
EL CATALA, LLENGUA D'EXPRESS16 CIENTfFICA

per

ORIOL CASASSAS

Societat Catalana de Biologia , filial de 1'IEC

D'entrada, la primera cosa que he de fer - em sembla - es demanar dis-
culpes pel titol que duen les meves paraules. Venir a Prada amb <<El catala,
llengua d'expressio cientifica >, a una Trobada que en el marc de la Universitat
Catalana d'Estiu organitza la Societat Catalana de Ciencies, te, si fa no fa, el
grau d'impertinencia - o si voleu un mot que, tot i tenir un significat molt pro-
xim, no sigui tan cantellut - el grau d'improcedencia que tindria presentar-se
a una assembles de persones que encara conservin Integra la capacitat de decidir
Iliurement - que be en deuen quedar -, amb la pretensio de parlar, per exem-
ple, de <<L'aigua, liquid que apaga la set >.

El titol, pero, es aqui i, com que demanar disculpes vol dir donar raons,
jo vu11 donar raons o, mes exactament, una rao per tal de mirar de descarregar-me
de culpa.

Tinc a ma el Manifest de Prada, aquest text que results del Colloqui que
tingue hoc aqui mateix, entre les activitats de la Universitat Catalana d'Estiu,
justament dema fara onze anys, el vint-i-cinc d'agost de mil nou-cents setanta-
tres, sobre el tema <<El catala, llengua d'expressio cientifica». V's ben clar que
el meu titol es una evocacio d'aquest Colloqui.

La transcendencia d'aquell acte i la joventut de la majoria de l'auditori
d'avui - que explica que molt pots dels seus components en poguessin esser
testimonis - justifica que li dediqui un record.

Com tothom sap, la dictadura franquista fou un periode de perfida repres-
sio de totes les manifestations de cultura catalana. Amb els anys, per la tenaci-
tat d'uns homes, i per la fidelitat i per l'abnegacio d'uns homes, i perque a la
dictadura li convingue de vestir-se amb la disfressa de la pell d'anyell, foren
aconseguides algunes permissions en el camp de la cultura literaria. Pero de
textos cientifics, res. Llegeixo al Manifest de Prada: <<Si una llengua ha de
viure en plenitud, el seu exclusiu conreu literati es manifestament insuficient:
cal que la Ilengua s'enrobusteixi amb el desenvolupament del lexic cientific i
tecnologic, que segueixi el vigoros dinamisme de la ciencia. Per aquest cami,
i nomes per aquest cami, una llengua ateny la seva majoritat>>. I aixo 1'enemic
ho sabia i per aixo feu al text cientific la seva oposicio mes aferrissada.

Malgrat tot, unes quantes persones recalcitrants no es doblegaren ni de bon
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tros als amenacadors designis del Minotaure i, be individualment, be constitul-
des en comissid especialitzada d'alguna entitat (la Societat de Biologia, la Socie-
tat de Ciencies, per exemple) maldaren per mantenir allo que el llenguatge cien-
tific havia arribat a esser.

Els esforcos d'aquestes comptades persones i l'accid d'aquests grups de
treball, diria que es distingien per dues caracteristiques: una, segurament cons-
trets per la circumstancia adversa, la manca dels contactes interdisciplinaris i de
la relacio que haurien estat convenients. I 1'altra, 1'actitud a la defensiva. No
m'allunyo gaire de la realitat si dic que els fisics s'ocupaven a mantenir la mas-
culinitat de <<corrent>> i la fonetica esdrl ixola d'<<electrode>>; els metges, la
feminitat d'<<hematie>> i la idoneitat de <<goll>>; els matematics, la doble essa
d'<<abscissa> i l'academica correccid de <<sinus>>, enfront d'altres formes fanta-
sioses o espiiries. I semblantment els cientifics de les altres branques.

La publicacid dels <<Fonaments d'estadistica>> de 1'Eduard Bonet, l'inici
d'una colleccid de Monografies Mediques (ja 1'any 1970!) i unes edicions semi-
clandestines de la Seccid de Ciencies de l'Institut constitueixen esdeveniments
excepcionals.

El Colloqui de Prada d'ara fa onze anys va capgirar la situacid. A partir de
Prada, els cientifics van entendre que el risc era el mateix risc per a tots i que
la lluita per la dignificacid de la seva llengua de cientifics era una unica Iluita.
El Manifest de Prada no es un crit a favor del llenguatge dels biolegs o dels
quimics o dels enginyers, es la proclama d'uns cientifics que reclamen un dret
inviolable i inalienable.

A mes, despres del Manifest de Prada l'actitud es decididament d'atac. Amb
1'esperit de Prada, apareixen vocabularis de la construccid, de 1'autom6bil, de
matematica, d'enginyeria, els «Vocabularis basics>> de la Comissid Coordina-
dora Lexicografica de Ciencies, que comprenen totes les materies dels primers

cursos de totes les carreres cientifiques, el <<Diccionari de 1'utillatge quimic>> de
Salvador Alegret, el de la «Ciencia i tecnologia nuclears>> d'Antoni Lloret, els

de Lluis Marquet sobre electronica, luminotecnia i metallurgia, el <Vocabulari

medic>> de 1'Academia de Ciencies Mediques, els de botanica de 1'Oriol de Bo-

los, de Ramon Folch; els de geologia de l'Oriol Riba, de la Montserrat Ingles,

etcetera.

Aquest impetuds atac es dut a terme amb l'esperit de Prada. Una mostra:

la constitucid de la Comissid Coordinadora Lexicografica de Ciencies, una de
les realitzacions de major sentit de responsabilitat dels nostres cientifics. Hem

dit que, durant els anys mes dificils, els grups de treball de lexicografia actua-

ven sense connexid. Les terminologies dels diversos camps de la ciencia tenen

molts problemes comuns, i llur estudi, des de cada camp i sense 1'adient relacio

amb els altres, podia conduir a solucions diferents. Ben be com una consegiien-

cia de la reunid de Prada, fou creada la Comissio Coordinadora Lexicografica

de Ciencies per evitar aquest risc. La Comissid, integrada per l'Academia de

Ciencies Mediques, el Collegi de Farmaceutics i el de Metges de Barcelona, la
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Fundacio Torrens i Ibern, les tres filials cientifiques de l'Institut d'Estudis

Catalans, l'Institut de Tecnologia de la Construccio i la Institucio Catalana

d'Estudis Agraris, es proposa d'ajuntar els esforcos dels estudiosos del llen-

guatge cientific en un sol esforc, a fi d'arribar a unes resolucions i a unes pro-

postes uniformes. Ara, segons sembla, hi ha qui no ho creu necessari i diu i

repeteix - abusivament, dic jo - que cads branca de la ciencia te, des del punt

de vista lexicografic, els seus problemes; i nosaltres fem referencia, continua-

ment, a la comunitat dels problemes. Deixeu-me contar - diria que ara ve a

tomb - la historia de 1'electr6. El Diccionari Fabra, el normatiu, en la seva

edicio de I'any 1962 entra els termes electron, anion, cation i ion, tots amb una

n final. Precisament la Comissio Lexicografica de la Societat de Ciencies obser-

va que el resultat d'aquest rigor etimolbgic diferia de les solucions adoptades

per les altres llengiies (el castella diu electron, el frances electron i l'italia

elettrone), totes seguint el geni de la llengua. La Comissio de la Societat de

Ciencies ho feu veure a la Seccio Filologica de l'Institut i proposa les formes

electro, anio, catio i io, que foren acceptades i passaren a esser les normatives.

Be, doncs a part de considerar si <<io», «electro> , etc., son termes fisics o quI-

mics o si tambe ho son de biologia i de medicina, a part d'aquesta comunitat

tematica, la medicina resulta que tenia termes con <<axon>> i <<cotiledon>> que
continuaren amb n final despres de la seva eliminacio en electro. Els metges,

ben be casualment, tingueren noticia de les modificacions instades pels fisics

i els quimics, i decidiren - i aixi consta en el Vocabulari medic de l'Acade-

mia - d'adoptar <<axo» i «cotiledo» . I que el problema no era de catalanitza-

cio d'<<electron>> i companyia, sing un problema general i d'interes comu per a

tots els cientifics, ho demostra el fet que, encara avui, el Diccionari de la Funda-

cio Enciclopedia Catalana entra, al costat dels <beneits>> electro, anio, cati6 i io,
un dubitatiu <<cotiledon (o cotiledo)» i un hellenitzant <<axon>>, no admes a la
familia no se sap per quins motius.

L'estudi parcial d'un problema lexicografic, tant si es fet mot a mot com
si es refereix nomes a una parcella de l'ampli mon de les ciencies - i vull apro-
fitar aquest moment per a dir que ni entre llenguatge cientific i llengua en gene-
ral no esta justificada una frontera, pero, com a cientifics, la nostra primera res-
ponsabilitat es envers els termes cientifics -, l'estudi parcial o parcellari d'un
problema es tan inoperant com ho hauria estat que Fabra i els seus collabora-
dors s'haguessin reunit, un dia, per debatre en quins casos <<mes>> ha d'accen-
tuar-se i en quins casos no, quin ha d'esser el plural de <<rusc>> i si <<pressio»
s'ha d'escriure amb una essa o amb dues. Fabra i els collaboradors van optar per
estudiar els problemes amb amplitud i van arribar a una norms general de for-
macio del plural, a una norma general d'accentuacio, etc., i per aixo en ocasio
de la promulgacio de les Normes Ortografiques de 1'Institut d'Estudis Catalans,
el gener de l'any 1913, Prat de la Riba podia exclamar: <<Hem de donar a la
nostra llengua una unitat forta, intensa, viva, que triomfi de la trituracio dia-
lectal, accentuada en els segles de la nostra decadencia> (nosaltres podriem dir:
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de la trituracio parcellaria cientifica), «que triomfi de les deficiencies d'utillatge,
d'ensenyament, de patrimoni intellectual, i de totes les forces de dominacio
acumulades per la fatalitat historica de la llengua invasora>>.

Necessitem sense dilacions que els criteris dell rectors dels nostres afers

linguistics siguin convertits en unes Normes - amb amplitud de visio - que

com totes les normes posin una mica d'ordre. Pel que fa, per exemple, a cata-

lanitzacio dels mots. Ja hem dit la desorientacio existent entre els mots de la

familia de 1'electr6; un altre nombrosissim grup es el dels mots de procedencia

Ilatina acabats en -us: no pot esser que encara no ens sigui permes de decidir-

nos entre detritus i detrit, entre cariotipus i cariotip, entre porus i por, entre

cumulus i cumul o entre hiatus i hiat. I que no ens alleguin la conveniencia

d'un tractament diferent per als mots cientifics, els mots savis, i els vulgars.

Perque una linia divisoria entre aquests dos camps no existeix; si de cas, exis-

teix una linia per a cada un dels incomptables graus de cultura i, encara, aques-

ta linia dema ja pot esser diferent d'avui.

Hem dit, per exemple, #hiatus>>, un mot que molts anatomistes pronuncien

amb ensuperbiment, que es una paraula savia del seu repertori. Doncs be, un

text del 1397, citat per Pompeu Fabra a la Conversa 102, d'un cronista - en

definitiva, un periodista de l'epoca - diu que <<salta ab son cavall dins lo dit

hiat o obertura>>.

No pot esser tampoc que el Vocabulari medic, seguint criteris de catalanit-
zacio, hagi convertit el <<caseum > en <<casi>>, talment com d'<<oleum>> l'evolucio

de la llengua n'ha fet <<oli>>, i en canvi el alinoleum>>, per resistent que sigui,
continui immodificat en el Diccionari normatiu.

Hauria d'haver estat promulgada una Norma que regis la questio de la cata-
lanitzacio: catalanitzacio, si o no?, quan, en quins casos? Una altra questio que

exigeix, tambe sense ajornaments, la Norma, que resoldria - de cop - milers de
dubtes, es la famosa del guionet en els mots composts. Les coses han canviat:

Fabra establia guionet, per exemple, per a <<histbrico-arqueologic>> i en canvi

<<coxofemoral > anava sense. Avui <<coxo-femoral>> ha conquerit el dret al guio-

net i amb <<coxo-femoral>> molts altres mots composts, pero sense la Norma, la

norma que no deixi lloc per als dubtes.

Encara una altra questio que reclama la seva Norma: la dels mots composts

el primer component dels quals es una forma prefixada. Aqui podriem dir que,

com en molts altres aspectes, les vaciHacions i la manca de sistematitzacio afec-

ten tambe d'altres llengues: sense cap indici que ens permeti d'intuir-ne les

raons Tangles admet <<angiasthenia>> al costat d'<<angioedema>> i <<angiemphra-

xis>> al costat d'<<angioelephantiasis>>. La mateixa situacio es repeteix amb les

formes prefixades dels mots grecs kardia (quan es cardi- i quan es cardio-?),

osteon (quan es ost-, quan es osteo- i quan es osto-?), etc., i les dels mots llatins

brachium (quan es braqui- i quan es braquio-?) o pelvis (quan es pelvi-, quan

es pelvio- i quan es pelvo-?).
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(Ben segur que els exemples medics que he posat podrien esser facilment

substituits per cada cientific per exemples de l'especialitat respectiva.)

De les desventures que ha patit el catala en podria derivar - si no ens

adormim - una situacio d'avantatge: com que en la nostra llengua encara no

ha estat possible el gran diccionari que fixi la totalitat de la terminologia cien-

tffica, amb unes Normes oportunes podriem aconseguir una llengua endrecada,

potser mes endrecada que d'altres.

Altres questions que reclamen urgentment que les autoritats es pronunciin

(son molt nombroses i nomes en trio exemples) son:

El batibull del guionet despres dels prefixos, del prefix pre- concretament.

Ni Tangles, ni 1'alemany, ni 1'italia ni el castella no fan servir el guionet. El fran-

ces usa el guionet quan a continuacio ve una vocal: pre-eclampsie, pre-immuni-

sation, pre-operatoire, pre-anesthesie. El guionet catala despres de pre- es un

batibull. Hem fet repetidament proves amb persones posseidores d'un catala

acceptable i el resultat constata que la nostra consideracio de batibull es com-

partida. Els nostres diccionaris entren

pre-accentuacio,

pre-combustio,

pre-pubertat,

pre-eclampsia,

pre-matrimonial,

pre-dorsal,

pre-coccio,

i en canvi preadaptacio;
„ „ „

1fi d

„ „

„„

„ „

„ „

preamp 1 ca or;

prematuritat;

preanestesia;

prenatal;
precordial;

preformacio, etc.

A mes, supra-, infra-, ante-, post-, etc., no van mai seguits de guionet i, es

clar, es produeixen situacions com les segiients de dificil justificacio: els nostres

diccionaris entren

pre-dorsal, i en canvi postdorsal;

pre-encesa, " " " postencesa;

pre-palatal, " " " postpalatal;

i pre-tonic, " " " posttbnic.

No conec ningu que me n'hagi donat una explicacio plausible.

Un altre exemple es el del sufix que indica l'accio d'un verb o una operacio

tecnica. La desorientacio es completa; disposem dels sufixos -atge, -ment, -cio i

de 1'ampli ventall que ofereixen els participis passats de les diferents conjuga-

cions en les formes masculines i femenines: -at, -ada, -it, -ida, -ut, -uda.

Doncs estem assistint - pel fet de no haver estat promulgat un guiatge - a

una invasio de formes calcades del castella, a 1'6s abusiu dels participis passats

en la forma masculina. Acceptem <<rentat >, <<filtrat>>, <<premsat>>, <<centrifugat>>,

etc., com a noms d'operacio tecnica, quan haurien d'indicar nomes, si de cas, el

producte obtingut per l'operacio i aquesta hauria d'esser designada amb formes
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genuinament catalanes, a vegades existents a la llengua popular, com <<rentada>>,
<<filtracio», <<premsatge>>, <<centrifugacio>>, etc. Es un tema molt extens i no faig
res mes sing apuntar-lo.

Un altre exemple, ben diferent dels anteriors, es el problema de la prepo-
sicio de les locucions. Dire uns exemples i veureu a que faig referencia. Els nos-
tres diccionaris - parlo dels que son considerats de garantia - diuen

ma de pinya, i en canvi ma en trident;
dit de molla, " " " dit en baioneta;
ventre de fusta, " " " torax en quilla;
escala de cargol, " " " fractura en espiral.

I no inclouen locucions habituals com ungla (de o en?) vidre de rellotge,
imatge (de o en?) trevol o imatge (de o en?) ninxol. Diriem que la forma pro-
piament catalana es amb la preposicio <<de>>. Diem nas de patata, cap de trons
i cap de turc, escala de cargol, etc., i en cap d'aquests casos no volern indicar
la materia de que son fets, ni la pertinenca, ni la destinacio, ni la procedencia,
etc., etc. Tambe en aquest cas amb una breu orientacio quedarien resolts molts
dubtes.

Per aquest cami de resolucions parcials, d'aportacions parcials, hom arriba
a situacions pintoresques . Segons els nostres diccionaris , << repla >>, a mes d'un
tros pla i horitzontal de terreny i del repla de I'escala, es nomes una part de la
corba caracteristica d'un comptador de particules en que el comptatge practica-
ment no varia en un ampli marge de variacio de la tensio d'alimentacio del
comptador. Segons els nostres diccionaris, una part recta o plana d'un grafic
(de corba o de superficie), horitzontal respecte a la referencia cartesiana, pero
d'una altra funcio que no sigui del comptador de particules, continua sense nom
catala i haura de fer us de les cometes abans i despres dels mots plateau o me-
seta. Hom pot triar.

M'he estat estenent sobre aquestes questions, reconec que molt poc visto-
ses, i no he parlat dell neologismes. Expressament. Ho he fet perque dels temes
que he tractat (i de tants d'altres que podrien acompanyar-los) se'n parla poc,
tot i que es en aquest terreny on podrien esser obtinguts majors progressos amb
poc esforc. Potser la meva predileccio per aquests problemes deriva d'haver
assistit - fa mes de vint anys - a unes envitricollades reunions dedicades a
cercar la forma catalana del mot dels neurolegs i dels otolegs <<recruitment>>,
mentre que a] defora la gran majoria de metges anava a la deriva respecte al
correcte us dels adjectius amb la terminacio -oide i Ilurs derivats amb -oidal.
I, tristament, encara molts hi van.

He deixat tambe de banda els neologismes perque aquest no es un proble-
ma especific de la nostra situacio: es un problema de totes les llengues de cultura,
que han d'adoptar - continuament - solucions per als incomptables mots
cientifics i te-cnics que arribcn, especialment de Tangles. Tinc a ma la <<Table
d'anglicismes medicaux et dc leurs equivalents> que el Comite d'etude des ter-
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mes medicaux francais presenta dins la campanya oberta <<contre la degradation

du langage medical. Aixo, a Franca! I tint a ma l'obra <Methodologie de la

recherche terminologique>> que el Govern de Quebec, a traves de 1'Office de la

langue francaise, ha promogut dins un pla encaminat a posar fre a la situacio

lingiiistica existent en el mon professional. Els ha calgut crear terminologies

tecniques, perque en frances no n'existien.

A nosaltres, en aquest terreny, tambe ens cal treballar de valent. Pero

tambe amb unes directrius comunes. No pot esser que una vegada un neologis-

me sigui construct a partir d'una expressio popular (com <<escombratge> per

scanning), que una altra vegada s'opti per catalanitzar, simplement, la grafia

del terme (com <<esprai>> per spray) i que una altra vegada l'expressio original

sigui substitucda per una locucio discursiva subjecta a controversia (com <<re-

troaccio» o <<retroalimentacio» per feed-back, o com <marcapas>> o <<estimula-

dor>> o <<ritmador>> per pacemaker).

Es imprescindible d'establir una estrategia en el camp dels neologismes.

Pero una estrategia unitaria. No cal, per exemple, oferir combat si la batalla,

per endavant, se suposa perduda (com passa amb <<reconeixement sistematic>>

enfront de chek up); hem de mirar d'oferir propostes amb probabilitats d'exit

(com ara <<destret respiratori>> per distress respiratory).

Hi ha una gran feinada a fer i no se si podem esser gaire optimistes. Perque

els camins que segueixen les persones responsables - les que ens haurien d'in-

clinar a l'optimisme - no sembla pas que siguin els que un mesurat i perseve-

rant sentit comu recomanaria. Es veu que ens manquen tecnics competents en

metodologies misterioses. De moment, van passant els anys i un elemental cate-

cisme de lexicografia cientifica, un complement cientific de les Normes que fo-

ren promulgades l'any 1913, encara no el tenim.

Fa onze anys, de Prada va sortir un Manifest clarament reivindicatiu. S'hi

deia: <<Entenem que l'us de la llengua propia - ultra un dret inalienable -

constitueix, per dignitat, un imperatiu indefugible>>. Que ningu no pensi que,

avui, les coses han canviat tant i tant en vist 1'any 1973 que ja no calgui fer

proclames reivindicatives. Les circumstancies han canviat notablement, es cert;

pero tot a116 que hauria hagut d'esser i no ha estat, ens obliga encara a reivin-

dicar. Que mes d'una vegada, el cientific que - per dignitat, que deia el Mani-

fest de Prada - vol fer us de la llengua propia, no la troba a punt, ni sap a

quin raco de prestatge ha d'anar a cercar-la.
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