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NOTA PR~VIA

La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències fa cinc anys que treballa amb la
intenció de contribuir, per mitjà de la recerca i l'assessorament en el camp de la terminolo
gia, a la normalització del català.

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalu
nya promou, servint-se de la seva Direcció General de Política Lingüística, una Campanya
per la Normalització Lingüística.

La coincidència d'objectius de la Campanya i de la Comissió Coordinadora Lexico
gràfica ha fet que ambdues empreses es trobessin. Si en uns temps que tiren a crispats, dues
aventures -honestes, carregades de legítimes intencions- conflueixen, els esperits nets han
de sentir alegria.

El Full lexicogràfic ~ la Campanya per la Normalització Lingüística s'han trobat i
han decidit d'ajudar-se. Modestament, és clar, perquè les possibilitats dels uns i dels alttes
es caracteritzen -de moment- pel neuliment i mai no ha estat una conducta recomanable
no tocar de peus a terra. Això no vol dir que les migrades possibilitats no siguin mogudes per
unes voluntats infinites i el ple convenciment que no hi ha mal que cent anys duri i que
la feina ens l'hem de fer nosaltres.

Cara al futur, la Direcció de Política Lingüística i la Comissió Coordinadora estudia
ran les fórmules adequades de coHaboració a fi de potenciar la recerca terminològica i la
difusió dels neologismes tècnics i científics. De moment, la simpatia i la comprensió amb què
el Departament de Cultura de la Generalitat ens ha distingit és per a nosaltres, en el nostre
esforç, un encoratjament. - O. C.

HAN DIT ...

«Semblamentida, però tots sabem que és cert,
que hi ha un seguit de paraules simplicíssimesde
les quals coneixem perfectament el mot català i
que tot i això acceptem barroerament, amb una

simplicitat d'infant. Tots hem sentit dir i molts
encaradiuen el mot "tornillos" parlant d'osteosÍn
tesi i ningú no ignora que això no és justificable.

Un petit esforç serà prou -en la major part

AQUESTAPUBLlCACI,O S'ADHEREIX A LA CAMPANYA PER LA NORMALITZACiÓ L1NGOISTICA DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITATDE CATALUNYA.



dels casos- perquè cada un de nosaltres faci
un treball de depuració eficaç.»

Pere GABARRó(1899-1980), «Les
publicacions científiques i la llen

gua catalana», 22-XII-1931.

«Le professeur bruxellois Edmond Ferenczi a
écrit que la langue est l'expression la plus pro
fonde du MOl, de l'ame collective, l'instrument

raffiné et précis d'une pensée, la marque inci
sive et spécifique d'une personalité ... L'Europe
des langues est sans doute la forme à la fois ac
ceptable et nécessaire, pacifique et civilisée, de
ce que l'on a appelé plu~ agressivement l'Europe
des Patries, c'est-à-dire celle des antagonismes.»

Del projecte de Recomanació adop
tat per unanimitat per la Comis
sió de la cultura i de l'educació
del Consell d'Europa el 26 de maig

de 1981.

ADJECTIUS SUBSTANTIVATS AMB EL SUFIX ..cIOA

O. AGELL

Un camp que amb l'extensió dels coneixe
ments de la biologia ha dut aplicacions molt
profitoses a l'espècie humana és el que abraça
tota la lluita contra les espècies animals i vege
tals que li han fet perillar la salut o bé l'econo
mia. Així, hom ha trobat maneres efectives de
lluitar contra insectes, males herbes, rosegadors,
paràsits intestinals, etc., i ha calgut donar noms
als agents' que, químicament, reduïen o elimina
ven aquests organismes o altres entitats qualifi
cades d'indesitjables.

En trobar-ne models en el llatí clàssic, vulgar
i medieval, hom els ha fets extensibles al llen
guatge científic de les llengües vives, i sovint
també al popular. Així, el llatí tenia: homicida,
fratricida, uxoricida, parricida, etc. formats per
homo i cida, etc. De la bondat d'aquestes for
mes compostes clàssiques, no ens és lícit de dub
tar-ne, ja que des d'un punt de vista més prag
màtic, val a dir que es van introduir al llenguat
ge viu --el llatí- tal com ens ha pervingut per
exemple en els codis penals romans i llatins en
general. Ara bé, dels neologismes encunyats més
o menys modernament, n'hi ha alguns de forma
ció di~cutible, tot i ptendre per pauta aquests
mots llatins. Així, hom es troba en casos de di
verses categories:

1. Els neologismes correctament formats,
com són: fungicida, insecticida, bactericida, arbo
ricida, acaricida, vermicida, microbicida, esper
maticida, raticida i pesticida.

2. Les formes que fan canvi vocàlic. La trans
formació del prefix sorgeix de la forma llatina en
el seu cas genitiu, i per una circumstància o al
tra, la forma que en resulta no es correspon amb

L'ACTUALITAT LEXICOGRÀFICA

íNDEXFARMACOLÒGIC1980

En el proppassat XI Congrés de Metges i
Biòlegs de Llengua Catalana (Reus, 1980) fou
presentat l'índex Farmacològic 1980, una obra
en català impulsada pel Comitè d'Informació i

l'admesa. Així' tenim: herbicida (llatí herba -ae
herbecida), larvicida (llatí larva -ae larvecida),
tenicida (llatí taenia -ae teniecida). Aquesta dar~
rera forma no correspon estrictament a un canvi
vocàlic sinó a una supressió vocàlica, encara que
molt probablement deu el seu origen a un calc
de les formes d'aquest grup, que la convertirien
en «teniicida», i d'aquí, tenicida.

3. Supressió siz.tàbica intermèdia: germicida
(llatí germen -inis germinicida).

4. Supressió siflàbica i canvi vocàlic. Aquest
és el cas de la forma genocida (llatí genus -eris
genericida). També és possible considerar que
no ve totalment de la llengua llatina, sinó també
de la grega, és a dir, genos del grec i cida del
llatí, i en aquest cas el neologisme seria per tant,
incorrectament format. Aquest mot s'emprà per
primer cop el 1946 als judicis de Nuremberg. Cal
constatar que qualitativament, s'aparta de la res
ta dels neologismes tractats perquè més freqüent
ment s'empra el nom del fenomen, genocidi, en
lloc del de l'agent, circumstància que l'apropa a
certs mots de formació clàssica.

5. Barbarismes d'origen o de resultat: plagui
cida, de plaga, que sembla mancat de presència
en el llenguatge tant científic com popular (no té
entrada a la Gran Enciclopèdia Catalana ni al
diccionari Alcover-Moll) i en tot cas es troba
sovint substituït per pesticida (cf. aliment a la
Gran Enciclopèdia Catalana). Callicida, del llatí
callum, call, hauria de fer un derivat en ela ge
minada: caflicida, com els derivats de corall, de
cristall, de flagell, etc., perquè callista ens ha arri
bat per via del castellà.

Documentació Sanitàries de l'Acadèmia de Cièn
cies Mèdiques de Catalunya i de Balears. Es
tracta d'un formulari de medicaments, selecció
molt ben informada i ordenada dirigida al metge
de capçalera; una obra que guiarà per a la cor
recta prescripció, un instrument de formació con-



tinuada i de reciclatge, una bona possibilitat d'o
rientar-se a l'hora d'escollir entre les 14.000 es
pecialitats farmacèutiques comercialitzades en el
nostre medi. Saludem des d'ad aquesta iniciativa
esperant-ne la continuïtat. Però des del nostre
racó lexicogràfjc aprofitem l'avinentesa per a pre
cisar una sèrie d'aspectes referents a la redacció
dels noms dels medicaments. Cal advertir que
els autors han escollit amb molt bon criteri les
Denominacions Comunes Internacionals de les
substàncies farmacèutiques, però a la seva cata
lanització, la Comissió hi voldria fer algunes ob
jeccions (veure el Full n.O 7), encara que aquest
no és l'espai per a fer una esmena completa; per
exemple, les terminacions llatines -olum poden
fer la terminació -01 o bé -oIe en català d'acord
amb l'estructura química que es tracti, com pro
panolol, cloramfenicol, però sulfisoxazole, me
bendazole, cefamandole, per a seleccionar alguns
exemples; també cal anar en compte amb les
contraccions dels prefixos, sobretot en el cas dels
derivats halogenats, de manera que cal escriure
clorimipramina, però clorotetraciclina per exem
ple. Un altre aspecte poc encertat ha estat la
catalanització que han sofert els noms químics
que s'atribueixen a les substàncies farmacèuti
ques. En l'obra existeix un primer índex que
porta les equivalències dels noms químics amb
els noms genèrics i resulta de gran ajuda perquè
la indústria farmacèutica té el mal costum de
referir la composició dels preparats a noms ge
nèrics no reconeguts internacionalment i encara
més sovint, referint-se només al nom químic,
fent prevaler per damunt de tot el nom comer
cial i aconseguint que l'esbrinament per part del
metge de la composició exacta dels principis ac
tius d'una especialitat farmacèutica sigui una ve
ritable tasca detectivesca. Ara bé: resulta que

MISCEL'LÀNIA

ELS ANÈL-LIDS

Hom no deixa de sorprendre's, en comparar
el mot català i francès per anomenar el grup dels
cucs de terra, d'una curiosa i doble divergència:

català: anèHids
francès: annélides

Veiem com el català duplica la l i no la n, men
tre que el francès duplica la n i no la 1. Això
és especialment notable des del moment que
cap d'ambdues llengües no rebutja les duplica
cions de cap de les dues consonants. I per altra
banda no és normal qué dues llengües romàni
ques relativament properes com són el català i
el francès presentin tan fortes divergències en un
mot que té, indubtablement, el mateix origen.

Aquest mot, en qualsevol llengua, és un híbrid
construït a partir d'una arrel llatina que signi-

la indústria farmacèutica formula els noms quí
mics, generalment, d'una forma inhabitual; con
siderem que hauria estat més oportú respectar
les formulacions tal i com es presenten original
ment, en castellà, i així no originar cap confusió
a l'hora de la consulta per aquesta catalanització
i en tot cas haver posat entre parèntesis la formu
lació química correcta en català, això sí, d'acord
amb les normes de la Unió Internacional de Quí
mica Pura i Aplicada (IUPAC), que de l'edició
anglesa del 1979, una Comissió de la Secció de
Química de la Societat Catalana de Ciències Fí
siques, Químiques i Matemàtiques del IEC, va
tenir cura de posar en versió catalana recentment
(veure el Full n.O 1). Per aquests detalls, i en la
perspectiva de noves edicions, la Comissió Lexi
cogràfica roman a la disposició de la Comissió re
dactora de l'índex Farmacològic.

VOCABULARIDE GEOLOGIA

La Institució Catalana d'Història Natural, filial
de l'Institut d'Estudis Catalans, ha publicat un
VOCABULARIDEGEOLOGIA(català-castellà, caste
llà-català) que ha estat preparat per M. Inglès i
L. Rosell, i que prologa O. Riba. Es tracta d'un
vocabulari general que recull prop de 1.500 mots,
els que componen el lèxit bàsic de la geologia.
L'edició, feta amb molta cura, és sòbria i mane
jable i no hem pogut observar cap de les múl
tiples errades tipogràfiques tan corrents avui en
dia. Ens plau, doncs, recomanar aquest petit qua
dern (38 pàgines), autèntic primer vocabulari
geològic general català que ha d'ésser una eina
de consulta constant de professors de BUP, COU
i universitaris, així com d'estudiants de geologia
i àdhuc dels professionals d'aquesta ciència.

fica anell i del sufix grec eidos (en forma de).
Les nil que aquí tractem formen part de l'ar
rel llatina, de manera que em limitaré a ella.

En l'esquema 1 presento la «genealogia» del
mot anell en set llengües romàniques. Hom pot
fàcilment observar:

I) el francès és l'única llengua que presenta
nn;

11) el portuguès i el romanès presenten una 1;

III) castellà, occità, català i italià presenten ll;
IV) en general el mot del grup animal (anèHid)

és coherent amb el mot anell corresponent
exceptuant (i sense conèixer l'occità):
a) el francès que va de anneau (sense 1)

a annélide (una l);
b) el castellà que va de anillo (dues 1)

a anélido (una l);
v) la duplicació de la n s'ha pogut produir en

dos llocs diferents.



ESQUEMA1

AUP/i'::,d' /,:ndllannulus •• antlus (anell)

anntllus •• J anlllus (anell petit)/ ~~~
(fr.) (port.) (rom.) (cast.) (occ.) (cat.) (it.)

anneau anel anel anillo anell anell anello
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

annélide anelideo anelid anélido ? anèHid anellide

ESQUEMA2

1865

Labèrnia n1
1917

Fabra (ortogràfic)n1
1923

Fabra (ortogràfic)n1
1927

PaHas n1
1968

Alcover-Moll nH
1970

G.E.e. nH
1974

Fabra (D. G. LI. e.)n1
1975

Alcover-Moll nH
1975

Secció filològicanH

no romàniques han pres el mot sense problemes:
l'anglès fa annelid i l'alemany annelden. En al
gunes ocasions el mot s'ha pres calcat sense fer
l'adaptació escaient; el castellà elimina la do
ble n perquè li repugna i adopta anélidos, que
és la seva forma natural de derivació. L'italià i
el català són les llengües que presenten la for
ma més etimològica, tot corregint l'engendre de
Lamarck. El portuguès i el romanès no els conec
prou per a comentar-los.

Veiem, doncs, com el català presenta una for
ma amb sentit etimològic, correcta: anèHids. Però
la història no ha estat fàcil; en l'esquema 2 es
presenta el resum de les grafies catalanes. Pro
bablement per calc del castellà (no del francès)
el català va prendre la forma anèlids, trobant-la
encara el 1974! L'absència de la forma annèlids
fa pensar que la font no és francesa sinó caste
llana.

EIs diccionaris de llatí consultats donen en ge
neral com a sinònims els mots iniciats per an
i per ann·, sempre essent preferent el primer.
Una única obra consultada que ha donat una
explicació a la duplicació de la n és ,el Nouveau
Dictionnaire Étymologique et Historique de Dau
zat, Dubois i Mitterand (Larousse), que en l'en
trada annulaire diu: «la graphie nn l'emporte
déjà en latin sous l'influence de annus, année».

La forma francesa és, doncs, l'única que ha
pres l'arrel amb n doble per donar el mot po
pular anneau a partir d'annellus tot perdent les
l per evolució normal d'aquesta llengua. l així
mateix les altres llengües han arribat a les for
mes pròpies.

Hom sospita que el francès hauria de fer
annéllides si el mot provingués de annellus o
bé annulides (com annulaire) si ho fes d'annulus.
Insisteixo en el francès perquè és aquí on hi ha
el desllorigador de la qüestió; efectivament, vis
tes aquestes contradiccions passarem a veure qui
na és la història del mot anèHid.

Aquest mot va ésser encunyat en francès per
Lamarck l'any 1816, i el va escriure «annélides»,
tal qual. Evidentment aquí Lamarck va construir
un monstre lingüístic sense adonar-se'n; és clar
que, seguint el seu pensament, hauria d'haver fet
«ann~llides», però el fet és que va quedar una
sola l. D'aquí va passar al llenguatge científic llatí
(i això és un lluminós exemple que una cosa és
el llatí i l'altra, ben diferent, la llengua científica
emprada per anomenar tàxons) com Annelida.

D'aquí ho han pres totes les altres llengües:
en primer lloc eliminant la forma nn les que no
l'accepten (per exemple el castellà). Les llengües Desembre, 1980 JORDI LLEONART
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