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Dos volums nous de la col·lecció 
«Nationalia» contenen les actes de les 
Segones Jornades del CIEMEN 
celebrades a Cuixà l’agost de 1977, 
dedicades a les illes del Mediterrani. 
Introducció a la problemàtica històrico- 
política de les illes Balears i Pitiüses, 
de Còrsega i de Sardenya.
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DE MONTSERRAT

DICCIONARI DE L’UTILLATGE QUÍMIC, per 
Salvador Alegret i Sanromà. Institut d'Es-
tudis Catalans - Arxius de la Secció de 
Ciències, LVII, Barcelona, 1977.
Publicat per l’IEC, ha aparegut darrerament 
aquest diccionari, que és un recull dels 
termes més corrents relatius a l’utillatge 
dels laboratoris químics. L’autor és pro-
fessor de Química a la Universitat Autò-
noma de Barcelona, director de publica-
cions de la Societat Catalana de Ciències 
Físiques, Químiques i Matemàtiques, i col- 
laborador de la GEC. Aquest treball li val-
gué la concessió del premi Marià Aguiló, 
de l’IEC, el 1975.
El diccionari és una mostra més del que 
cal anar fent en les diverses branques i 
especialitats científiques. Dóna els noms 
dels principals termes catalans usats en 
aquest camp, disposats per ordre alfabè-
tic, i hi adjunta una definició precisa i cor-
recta per a cadascun. No conté, però, les 
equivalències en altres llengües. Des del 
punt de vista lexicogràfic, l’obra és simple 
i selectiva, però molt ben elaborada, amb 
una concisió i una claredat dignes d’es-
ment. Recull a més els sinònims més usats 
i hi afegeix en molts casos exemples acla-
ridors. Els termes més complexos hi són 
tractats en detall, tot afegint a la definició 
una classificació amb la indicació dels ti-
pus més corrents d’aparells, d’estris, etc. 
Les diverses accepcions d’un mateix mot 
són numerades, la qual cosa ha permès 
d’estructurar millor l’exposició del contin-
gut, en incorporar dins cada accepció les 
locucions relatives als diversos conceptes 
derivats de la dita accepció. Hi ha a més 
una col·lecció d’il·lustracions gràfiques molt 
útils per al lector, material que ha estat 
cedit per la casa Afora, SA.
Dins cada terme són indicades a més les 
qualificacions gramaticals m, f, adj, etc., la 
qual cosa sempre ajuda a fixar-ne l’ús sen-
se vacil·lacions. Per a facilitar l’ús del Dic-
cionari, l’autor hi ha incorporat uns Adver-
timents i unes Instruccions per al maneig, 
que en complementen el text.
Cal destacar la presentació i la impressió 
de l’obra, que, com a totes les de l’IEC, són 
molt notables, amb una distinció tipogrà-
fica (rodó, cursiva, negreta) molt conve-
nient i que malauradament hom no sempre 
té en compte en obres similars.
Des del punt de vista lèxic, és una obra 
recomanable per la correcció lingüística i 
filològica, avalada per l’IEC, i per la seva 
vàlua quant al contingut i la precisió en 
les definicions. El Diccionari és precedit, a 
més, per un Prefaci del catedràtic doctor 
Enric Casassas, membre de l’IEC, on des-
taca, ultra els mèrits de l’obra, alguns as- 

EL PERIODISTA RAMON POMÉS I EL SEU 
TEMPS, per Josep-Joan Piquer I Jover. 
«Episodis de la Història», 221-222, Rafael 
Dalmau, editor, Barcelona, 1977.
Josep-Joan Piquer i Jover ha publicat, a la 
sèrie «Episodis de la Història», El perio-
dista Ramon Pomés i el seu temps, apa-
rentment, amb una doble finalitat: treure 
d’un oblit relatiu la figura de Ramon Po-
més i oferir-nos, amb uns breus apunts 
de situacions i de personatges no tan 
oblidats, una visió de la seva època. És 
un treball que pot considerar-se reeixit. 
Tot seguint pas a pas la vida de Pomés, 
el lector reviu, amb Revocació d’una vida 
grisa i frustrada —a vegades malaltissa— 
entre gent de tota mena, un ambient que 
costa de comprendre a la gent formada 
en la postguerra. Si Pomés no va poder 
satisfer les seves ambicions artístiques, 
en part pel seu caràcter tímid i en part 
per l’hostilitat d’un medi difícil, ha estat 
bo que un any després de la seva desapa-
rició algú en fes la descoberta i la valora-
ció que li fou negada en vida. Tanmateix, 
Ramon Pomés no és del tot ignorat, per-
què, a més de trobar-se'n diversos ras-
tres, el recorden amb simpatia i respecte 
Joan Puig i Ferreter a Servitud i Mario 
Verdaguer a Medio siglo de vida barcelo-
nesa, dos llibres no pas inassequibles als 
lectors d'avui. Una dada interessant, que 
cal tenir present, és que el director de 
«La Vanguardia», el 1973, en una carta a 
l’autor al·lega que no pot donar informació 
sobre Pomés perquè aquest va ser «un 
col·laborador esporàdic» del diari i perquè 
els arxius de «La Vanguardia» van haver 
de refer-se a partir del 1939. Ja sabem 
que l'empresa propietària va ignorar l’apa-
rició del diari en el curs de la guerra 
i que, en continuar-la el 1939, va reprendre 
la numeració a partir del darrer número 
d’abans, però Ramon Pomés hi havia treba-
llat del 1890 a! 1932! La informació orde-
nada i detallada de la vida de Pomés és 
ampliada amb 131 notes al final del llibre; 
i deixant de banda la varietat de periòdics 
en els quals Pomés va col·laborar, la biblio-
grafia, quant a narracions, obres de teatre, 
textos de divulgació cultural i traduccions, 
és, probablement, exhaustiva. — V. R. L.

pectes de la terminologia del laboratori 
químic i l’encert de les solucions proposa-
des per l’autor, la qual cosa contribuirà 
sens dubte a la normalització lèxica en 
aquest camp. Creiem que l’obra serà ben 
acollida pels especialistes d’aquesta bran-
ca de la Química, com també pels estudio-
sos de la nostra llengua, especialment pels 
qui es dediquen al lèxic català.

LLUÍS MARQUET

50 [594]


