
RECENSIONS

DICCIONARI D'UTILLATGE QUIMIC»,
pe r SALVADOR ALEGRET I SANROMA

Gls qufmics catalans, per a poder comu-
nicar tota la informacio sobre llurs treballs,
necessiten saber expresser en la nostra llen-
gua tres conceptes primordials: a) Com ano-
menar els compostos amb que horn treballa
quotidianament. b) Corn anomenar el ma-
terial amb que hom treballa. c) Com ano-
menar el processor i fenomens duts a terme
a 1 laboratori .

La part a compren totalment la geganti-
na obra de la traduccio al catala de les
Normes de Nomenclatura de la IUPAC,'
tasca que hom esta duent a terme i que
cs en una fase avancada de correccio.

Les parts a i c son, per la conjuntura
en que s'ha trobat ]a ciencia catalana (a la
forca immergida en ]a ciencia espanyola),
les mes colonitzades per mots estrangers,
sobretot anglesos o francesos. Per contra,
la questio del material de laboratori ha res-
tat sense normalitzar o els seus noms sen-

sc esser imposats pels grups de treball mes
potents. Es en aquest camp on conservern
formes genuines del catala, corn es ara fIo-
la, canastro, gresol, etc.

L'autor fa un recull molt complet del
material de laboratori usual de qualsevol
especialitat de qufmica, amb una descripcio
mes o menys detallada de 1'aparell tractat.

El mes gran valor d'aquest Diccionari es
el normatiu mes que el descriptiu d'un ma-
terial que poc o molt es conegut de qual-
sevol habitual d'un laboratori. El fet que
sigui editat per l'Institut d'Estudis Cata-
lans 2 h concedeix aquest valor.
En resum, el <Diccionari d'Utillatge Quf-

mics es, dins el lent camf cap a la norma-
litzacio absoluta de la nostra llengua, una
eina imprescindible en la biblioteca de qual-
sevol qufinic.

JOSEP M. DRUDl s l

VOCABULARI MATEMATIC CASTELLA-CATALA,
Per G. CARRERAS I PONS

Es tracta d'una nova aportacio a la im- als professors, investigadors, etc. que lluiten
portant tasca de normalitzacio del catala a per fer del catala llur idioma habitual de
l'ensenyanca i a la ciencia. En efecte per treball, una de les dificultats mes grans es

1. IUPAC , sigla de la International Union of Pure and Applied Chemistry.
2. «Diccionari d'Utillatge Quimico, Salvador Alegret i Sanroma . Premi Maria Aguilo, 1975. Arxius de laSeccio de Cicncies, LVII, Institut d'Estudis Catalans , Barcelona, 1977.
* GUMERSIND CARRERAS I PONS, Vurahulari Matemdtic Castello-Catald, Barcelona , Serpa, 1978.
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