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terme de Sant Feliu de Llobregat» (1). Si hagues volgut repassa

equivocacions en ma dita llista, hauria observat tambe lo nom VITRI-

DA, en floc de VITRINA, Draparnaud, 1801. Jo procurare que en succe-

sives notes no's repeteixin petites equivocacions que esdevenen

greus al tractar-se de noms generics o especifics.

Jo remercio desde aquest hoc a Mr. le Commandant Caziot ses

atentes observacions i me felicito que aquesta ocasio me hagi pro-

curat relacio amb tan ilustrat naturalista, tan util avui per a tots els

que'ns dediquem a una determinada branca de l'activitat humana.

Barcelona , 22 Abril, 1914.
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Algunes observations sobre un treball del Dr. Pardillo; publicat

en els "Arxius" del "Institut d'Estudis Catalans"

En el nombre 11 del present any dels (Arxius del Institut de Cien-

cies%), que's una de les sections de 1'('lnstitut d'Estudis Catalans-), ^e

publica un treball del Dr. D. F. Pardillo, Catedriltic de Ia Facultat de

Ciencies d'aquesta Universitat, Adel quip creiem convenient fer-ne tin

petit estudi critic, pels motius que direm.

El treball es una traduccio-resum del publicat l'any 1908 pel doctor

W. Maier amb el titol de Die kontaktzone des monte Tibidabo bei

Barcelona> : realment no pot dir-se que sia quasi (lesconegut a Cala-

lunya, aital estudi, cone din el Dr. Pardillo, puix havent-ne tingut

coneixement per comunicacio verbal del Dr. Calderon ('any 1909, en

tin treball que vareig publicar ('any segiient 1911) sobre minerals de

Catalunya en el Butlleti de nostre < Institucio Catalana d'Historia

Natural >, el city varies vegades: empro la veritat es que s'ha prestat

un bon servei al: aimants de la mineralogia y petrografia de nostra

terra, amb la publicacio d'aquesta traduccio-restim, puix aixis se pot

tenir un coneixement mes complert de dit treball pels que no puguin

obtenir ('original, o tenint-lo no'ls hi fos facil traduir-lo: i per axo es

(1) Bu ru.aif I. C. d'li. N. Mars 1914.
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mes de sentir que s'hi notin algunes deficiencies , considerant que n'hi
ha de vera importancia , perque pot dir-se que ' n les Ciencies Naturals
i per to tant en la Geologia en general , s'esta formant aqui el seu
iexic, ja que no existien en nostra llengua moltes de les paraules que's
necessari utilisar, i aixo fa que s'hagi d ' anar amb mes diligencia i
recel al introduir - les, procuran sien verament propies, a fi de no sentar
mals precedents . I que aixo sia d'una importancia capdal , ja ho deia
l'any 1905 el nostre benvoigut consoci , el sabi Inginyer de mines don
Lluis M. Vidal, en el seu prolec al Curs de Geolegia aplicada a
Catalunya» publicat pel mai prow plorat Mossen Norbert Font i Sague.

Doncs be, entrant en materia , veiem que al parlar dels elements
d'algunes roques, cita 1'espinell, que millor podria dir-se espinella,
seguint el Dr. Calderon , vera autoritat en la materia per tothom reco-
neguda ; no havent - hi cap motiu per a que'ns sigulerisem amb aital
cambi de genre. Sempre s'usa la paratila granet, per a designar la
roca que s ' ha de dir induptablement granit, perque la radical de
la paraula es aquesta i per to taut deft conservar - se, com succeix en
totes les llengues, dient-se en castella, granito; en frances, granite;
en alema , granit; en angles, granite, &; y aixis ho fen sempre el
Dr. Almera i Mossen Font: advertint que aixis es ve a reconeixer
indirectament en el mateix treball, al anomenar les roques de la fami-
lia, podria dir - se d'aquella ; es diu, « porfid granitic» ; « apofisis grani-
tiques» ; «granitita»; y no <-porfid granetic»; « apofisis -rail etiqll es))
granetita» .
A les derreries del treball (pag. 148), es din que uses de les roques

estudiades tenen <; fulles d ' ortita de (color) negre de pert», color que
ja es veu que no existeix ; quan el color que realment presenta la ortita
es el negre de pega. Aquest erro fa creure que l'ocorregut aquf Cs,
que el Dr. Pardillo que no Cs catala, ni fa molt temps que ' s entre
nosaltres , traduiria el treball d'en Maier del alema al castella i encar-
regarfa la traduccio d'aquest a ] catala a persona que demostra posseir-
lo molt be, empro sense coneixements mineralogics i petrografics, per
]o que el granito castella, prengue en la seva significacio de gra
petit, y per to tant granet; y el color negro tie pea, com que'n cas-
tella pez s'usa mes amb la significacio de pei-r, que de pega, ]'hi
atribui el primer significat ; resultant tin color que'ns recorda el d'una
locucio vulgar de nostra terra, usada quan bromejant se vol parlar
d'un color que no existeix o no se sap quin Cs. Sols aixis s'esplica que
persona tan competent en mineralogia i petrografia , corn es el doctor
Pardillo , hagi pogut incorrer en aquets dos lapsus ; puix com a tal, en
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aquet cas, podem considerar tambe el del c ranet, si be havem cregut

convenient parlar-ne amb mes detenci6 per to dit al comencament.

I es llastima que aixo hagi pogut succeir, quan creiem que sense

inconvenient haguera pogut sortir el treball en castella, puix en el

nlateix nombre se'n publiquen dos escrits en aital llengua: i aixis s'ha-

guera evitat aquestes equivocacions. Veritat es que fins en el suposit

avans sentat, to certa disculpa l'autor, puix darrera d'ell, s'ha de supo-

sar queda la persona encarregada per I'INSTITUT de la revisio i correc-

cio dell treballs a publicar, induptablement posseint els coneixement ne-

cessaris, per mes que realment res, per exemple, tinga que veure la

mineralogia i petrografia amb els insectes: i per to tant, si no 1'un

I'altre, haguera pogut evitar surtissin en 1'esmentat treball alguns

altres erros, tins de concepte i altres materials, que units amb els

avans citats, el fan desmereixer quelcum. Aixis en la pag 127, linea

21, es diu: o i la calor ni ]'acid clorhidric les altera, indicis de perta-

nyer a tin mineral de ferro»; quan sapigut es, que's at reves, puix

l'atac per ]'acid cloridric indicaria ser ferro; no sent creible que sia

erro del original, donat ]'elemental de la cosa; i aixis es veu, com no

podia menos de succeir, que en altres llocs determina el ferro per

aquets caracters. A la pag. 124, linea 8, es Ilegeix: ooson de mineral

de ferro i no de grafit, coin sembla a primera vista, puix en els punts

mes prints son trasparents i desapareixen amb I'ucid clorhidric, per

poc temps que's mantinlrni un alca de temperalura»: i en la 12(i,

linea 28 cAquestes se componen de mineral de ferro i grafit; el pri-

mer es palesa per 1'(rcirl clorhidric».
En la mateixa pag. 126, diu: «Essent inodor el material cloritic,

els noduls constituits per ell no haurien de tenir color); es despren,

doncs, del sentit de la frase que tindria que dir incolor i no inodor.

Tambe es troba an-ita per aug-ita sempre: hematitis per hematites,

i algtin altre.
I no ho prengui a mal I'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS el que

m'hagi permes fer aquestes petites observacions, puix son filles del

desig de que les sever publicacions surtin to mes perfecte possible,

pet sett bon nom i el de Catalunya; apart de que'l silenci haguera pogut

semblar assentiment i conformitat en coses que no poden tenir-lo.

L. To,MAs.

Barcelona, Setembre de 1914.
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