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Per tal de centrar l’estudi de la forma-
ció de la terminologia científica basada 
en la composició i la derivació a partir, 
d'elements grecs i llatins, referiré ex-
tensament uns articles magistrals del 
gran lingüista francès Émile Benviste,1 
aplegats al recull Problèmes de Linguis- 
tique Générale, II.2
En estudiar el mot microbi, diversos 
diccionaris clàssics diuen, amb petites 
variacions i com a conseqüència del 
fet que els diccionaris i les enciclopè-
dies són fonamentalment còpies d’al-
tres diccionaris i d’altres enciclopèdies, 
que aquest terme fou introduït el 1878 
per Sédillot, com un manlleu del ’grec, 
segons les arrels bio (vida) i micro (cur-
ta). Benveniste hi assenyala diversos 
errors: microbi no ha existit en grec 
en cap època, sinó que aquesta llengua 
disposava d'un adjectiu diferent per a 
designar "vida curta". El fet que en 
llenguatge actual signifiqui "animal 
molt petit" i no “animal de vida molt 
curta" s’ha d’examinar de prop, tot se-
guint la creació del mot, sobre la qual 
tenim la documentació històrica neces-
sària.
Després dels descobriments de Pasteur, 
que parlava “d’éssers microscòpics” i 
"d’organismes microscòpics", Sédillot, 
en una memòria presentada a l’Acadè-
mia de Ciències el 1878, introduí la dis-
quisició següent:
"Els noms d’aquests organismes són 
molt nombrosos i hauran d’ésser defi-
nits i en part reformats. El mot micro-
bi, presentant l’avantatge d’ésser més 
curt i d’un significat més general i ha-
vent estat aprovat pel meu amic Lit- 
tré, el lingüista francès més compe-
tent, nosaltres l’adoptem, sense, tanma-
teix, renunciar a aquells en usatge per 
a la descripció de varietats més parti-
cularment estudiades.”
La justificació del mot, que més aviat 
designaria un animal de vida molt cur-
ta que no pas un animal infinitament 
Petit, va ésser donada per Littré afir-
mant que no es tractava de desenvo-
lupar la llengua grega, sinó el francès 
modern científic. Un concepte pensat 
en francès es revestia de grec, manlle-
vant-hi només algunes arrels.
Aquesta manera de procedir amb tanta 
llibertat suposa un nou estil de formar 
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neologismes que no existia dins la tra-
dició lingüística i que s’ha desenvolu-
pat fortament en la formació del llen-
guatge científic. La frase és comprimida 
o condensada d’una manera arbitrària 
i com a resultat emergeix el nom com-
post sense cap rastre ni senyal de les 
parts omeses. Així, no es pot entendre 
fotografia, compost de grafia (repro-
ducció) i foto (llum), si es consideren 
només aquests dos components i no es 
té en compte la reducció que s’ha ope-
rat damunt la forma "reproducció 
(d’una imatge en una placa sensible a 
la) llum”.
Aquest mateix fenomen, que afecta zo-
nes molt àmplies del llenguatge cientí-
fic, pot ésser observat també al terme 
pintoresc televisió. Si la televisió és 
una mena de sirena per a encantar tots 
els badocs, el mot televisió és un híbrid 
lingüístic que no és ni carn ni peix.
Vull remarcar la gran diferència que 
hi ha entre aquesta posició i aquella 
altra dels científics que expressaven 
llurs tractats en un llatí correcte, tot 
fent que, paradoxalment, aquella llen-
gua morta fos la de més vitalitat pel 
que fa al creixement per neologismes 
necessaris, que els clàssics no havien 
requerit mai. A manera d’exemple 
il·lustrador recordaré que Pascal, per 
parlar de la corba que descriu un clau 
clavat a la llanda d’una roda de carro, 
va introduir dos neologismes al llatí i 
va especialitzar el mot roulette per a 
la traducció al francès (“Historia tro- 
choidis sive cycloidis, gallicè, la roulet-
te...”).
Per introduir el tema de la derivació, 
referiré un altre estudi de Benveniste, 
aplegat també al recull esmentat:
En estudiar el mot científic cal obser-
var que la relació de derivació formal 
entre ciència i científic no és ni clara 
ni usual. La derivació d’adjectius dins 
el camp científic sol fer-se per la ter-
minació -ic (com geomètric, esfèric, 
atòmic...) o per la terminació culta -al 
(com lineal, espacial, general, for-
mal...). A la generalitat del concepte de 
ciència correspon un derivat de classe 
molt general, com s’ha fet en alemany 
(yvissenschaft wissenschaftlich). Se-
gons el criteri general que els derivats 
en -fic denoten una funció factitiva 
molt específica, científic no denotaria 
"de la ciència’." o "relatiu a la ciència", 
sinó que voldria dir "que fa ciència”.
Benveniste demostra que aquesta situa-
ció anòmala té una explicació profun-
da: El mot científic apareix per pri-

mera vegada al segle vi de la nostra 
era, mentre que ciència, usual en els 
millors autors clàssics, havia nascut set 
segles abans. Boeci inventà el mot 
científic empès per les necessitats de la 
seva traducció d’Aristòtil, oposant-lo, 
en certa manera, al terme ciència, el 
qual, lligat a una noció vaga i mal de-
finida, havia evolucionat designant sa-
ber, coneixement, art i tècnica.
Aclarits aquests aspectes generals, des- 
mistificadors de molta xerrameca irres-
ponsable i suggeridors d’estudis inte-
ressants, podem entrar en considera-
cions específiques del llenguatge d’al-
gunes ciències.
La formació de la terminologia de la 
química ofereix un exemple molt im-
portant de la relació entre fórmules i 
nomenclatura. La composició de molè-
cules, a partir de llurs àtoms, vol ésser 
traduïda en certa manera per una com-
posició nominal. La química inorgàni-
ca classifica els elements en metalls i 
metal·loides i els assigna una o diverses 
valències per a regir la formació de 
composts, que són fonamentalment els 
anhídrids, els àcids oxàcids i hidràcids, 
els òxids i les sals. Així tenim per exem-
ple l’àcid clorhídric, l'àcid sulfurós, 
l'àcid sulfúric, l’òxid ferrós, l’òxid fèr-
ric i el clorur sòdic. Les lleis de com-
posició i de derivació que regeixen la 
formació d'aquests noms són tais que 
permeten d’obtenir la fórmula corres-
ponent sense cap ambigüitat, recorrent 
a uns criteris que la química precisa 
i que no estan escrits als noms. Aquest 
procediment sistemàtic, ultra permetre 
de conèixer la fórmula, té un gran ren-
diment en la formació de noms, ja que 
hi és anomenat un nombre molt elevat 
de composts sense confondre’ns en un 
laberint lingüístic. Molts d’aquests cos-
sos tenien un altre nom en llenguatge 
popular o a la tradició de l’alquímia o 
de la química. Així, l’aigua és l’òxid 
d’hidrogen o l’àcid oxhídric, el salfu-
mant és l’àcid sulfúric i la sal comuna 
o sal de cuina és el clorur sòdic. El fe-
nomen de sistematització lingüística 
porta doncs a un desplaçament de la 
nomenclatura tradicional.
El cas de les ciències naturals és tam-
bé molt interessant. La classificació de 
Linné, segons uns criteris clars i sis-
temàtics, emprant el procediment me-
todològic de gènere pròxim i diferència 
específica, ha exigit una nova termino-
logia que per esperit d’universalitat 
s’expressa en llatí. L’olor de certsUbO; 
lets cn ésser rebentats o esclafatà 
diu sense confusió possible que s .q iïV
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"pets de llop”, i el nom, ben trobat, 
ens recorda aquesta propietat; el cien-
tífic dirà que són del gènere Lycoper- 
don, i aquesta denominació li indicarà 
propietats interessants. En aquest 
camp coexisteix amablement la termi-
nologia científica amb la terminologia 
popular.3 L'esperit científic i cultural 
del nostre poble es manifesta en l’ús 
intens i no excloent d’ambdues termi-
nologies. La conservació dels noms tra-
dicionals de tota la nostra flora i la 
nostra fauna ha estat possible per l’es- 
forç dels nostres científics, estimulats 
per la Societat Catalana de Biologia en 
el treball de recuperació lingüística que 
han fet braç a braç amb els nostres 
pagesos, pastors i pescadors, i també 
amb els nostres poetes.
Per aproximar-nos al treball de fixa-
ció de la terminologia científica catala-
na caldran diverses observacions.
D’una banda, en adaptar o traduir la 
terminologia científica estrangera al ca-
talà —quedi clar que l’esforç de fixació 
de la terminologia científica catalana 
és fonamentalment un esforç de tra-
ducció i d'adaptació i no de creació, ja 
que la nostra creació científica original 
és molt minsa—, per a una gran quan-
titat de mots no hi ha cap dificultat: 
qualsevol estudiant pot fer-ne la traduc-
ció, automàticament, sense cap dificul-
tat. En aquest sentit, la dificultat més 
gran del moment actual és que molts 
estudiants i molts professors no saben 
prou bé o no tenen prou seguretat en 
el català bàsic i general.
Tanmateix, al costat d’una gran massa 
de mots que s’adapten sense dificultat, 
n’hi ha d’altres que hi presenten gran 
resistència i que requereixen un estudi 
meticulós.
Un dels perills que els científics hem 
de conèixer per no caure en errors és 
el de donar noms nous a objectes que 
ja en tenien un en el català tradicional. 
Aquest perill és especialment important 
en el cas de la tecnologia i de l’utillat- 
ge, per la raó que molts instruments 
poden ésser nous, però poden també 
respondre a una denominació clàssica 
si aquesta és d’abast molt gran i ge-
neral.
Un altre perill és que les composi-
cions i les derivacions que intervenen 
a la formació de la nova terminologia 
científica no respectin les lleis de la 
llengua. Això és molt important, per-
què cada llengua té els seus mecanis-
mes de derivació i de composició que 
li són propis i que la configuren en 
gran part. Així lineal és una forma cor-
recta i culta que no deriva de la for-
ma correcta línia, sinó que arrela di-
rectament al llatí. Linial seria un mot 
incorrecte, perquè representaria aplicar 
a una forma derivada popular la ter-
minació -al, que és culta.
Un defecte molt gran que deforma gro- 
tescament el llenguatge científic català 
és pronunciar els mots científics segons 
una fonologia castellana. És a dir, que 
els texts poden ésser ben escrits, però 
el lector els llegeix malament. Aquest 
fenomen, que ens situa en el nivell d’al-
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CARTES DE JOAN SALES

Joan Sales diu que el seu llibre Cartes 
a Màrius Torres podria intitular-se Car-
tes a la Mercè i a en Màrius, perquè tam-
bé hi ha moltes cartes adreçades a la 
Meroè, una noia que aquells anys estava 
malalta al sanatori de Puig d'Olena, com 
el poeta lleidatà. Però tal vegada el títol 
millor fóra senzillament Cartes de Joan 
Sales. Perquè encara que les poesies de 
Màrius Torres, i un grapat d'altres te-
mes, tenen el seu lloc en aquestes cartes, 
el tema principal hi és Joan Sales durant 
aquells anys, de 1935 a 1941. Dit d’una 
altra manera: un jove català i la guerra. 
El lector d’incerta glòria hi trobarà re-
cords de la novel·la: persones, paisatges, 
fets, parers que després passaren, amb 
altres de nous, i transformats dins les 
olles de la creació artística, a aquella no-
vel·la extraordinària. Comprenc que Joan 
Sales hagi volgut, passades les circums-
tàncies que ho desaconsellaven, publicar 
aquestes cartes, perquè són realment un 
llibre, un llibre que a ell l’ha d’apassio-
nar, perquè Joan Sales és un home fon-
dament marcat per aquella tragèdia. I un 
llibre que també apassiona de debò el 
lector. No diré pas que el lector estigui 
d’acord amb totes les opinions de Joan 
Sales, però aquesta és una de les gràcies 
del llibre, com ho era d’incerta glòria: 
mai no ens deixa indiferents, i podem 
estar d’acord amb l’home encara que no 
ho estiguem sempre amb totes les seves 
idees.
El llibre és un testimoniatge personal, 
punyent i humà, d’uns temps tràgics. Hi 
trobarem anècdotes sorprenents i fets 
inesperats que no acostumen a portar els 
llibres d'història, vistos i contats pel qui 
era jove oficial voluntari de l’Exèrcit de 
Catalunya. El llibre recorda, i suposo que 
a Joan Sales li plaurà, perquè és poeta 
i admirador de Baudelaire, els coneguts 
versos:
Ma jeunesse ne fut qu'ttn ténébreux 
„ , . Prage,
Traverse ça et la par de brillants soleils. 
I encara jo hi afegiria, sobre aquest pai-
satge travessat de víctimes, de sofriments 
i d'esperances, un altre vers. De pietat 
baudelairiana:
Les morts, les pauvres morts, ont de 

[grandes douleurs.
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fabetització, haurà d’ésser considerat] 
amb molta cura.
Amb aquestes observacions, que sem-j 
blen conclusions, no vull acomiadar-me 
del lector i no deixaré encara aquesta 
meditació que la gosadia i la ignoràn-
cia del senyor Adolfo Suarez m’han fet 
emprendre: ara entraré dins el tema 
fonamental, no del llenguatge de la 
ciència, sinó del contingut de la cièn-
cia i la seva relació amb el llenguatge, 
que és el punt on sempre hi ha l'ensar- 
ronada. — EDUARD BONET.
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