
L progrés comporta una cornplicació creixent en  tots els ordres E de la vida. En el camp especial de la investigació bioll.ca. 

aquesta complicació voreja un perill que ens cal prevenir a temps. 
L'aportació d e  mots forasters al nostre Ilenguatge. 

No es  tracta pas d'un problema plantejat per excepció en el nos- 
tre Ilenguatge. Francesos, anglesos. alemanys, espanyols ... tenen en 
portes el mateix conflicte i alguns d'ellc ja estudien en sengles aca- 
demies el mitia més eficac per a guarir-se'n. 

En síntesi, es tracta d'incorporar al nostre Iexic els neologismes 
tecnics. Un investigador observa per primera vegada un fenomen. 
Cerca un nom escaient entre tots els recursos del seu idioma i retola 
el fenomen. El substantiva tot seguit i passa als altres paisos cense la 
més lleu modificació, com no sigui escriure'l entre cometes ( i r » )  per 
significar la seva procedencia exotica. Usar d'aquest recurs és potser 

una mostra d'erudit. Abusar-ne. és un coeficient de pobresa de ilen- 
guatge. 

Fer la traducció és sovint un afer difícil. Hom diria que els mots 
perden sentit, talment com si pel fet de  traduir-los se'n diluís Ileugera- 
ment el concepte. Cal, doncs, reclamar l'atenció necessiria a aquest 
problema si es vol portar a cap un sanejament estricte. Tanmateix, la 
febre creixent d'investigació que d'una manera eruptiva es desvetila 
en tots els paisos torna seriós aquest perill i per aquesta raó hom veu 

arribada l'hora d'atacar-lo decididament. 
En algunes bandes s'ha proposat la realització de congressos per 

a la depuració del Iexic i en aquest sentit fóra injust de silenciar la no- 
ble intenció que guiava alguns investigadors del nostre país quan, no 
fa gaires anys, i d'acord amb eis biolegs de  Madrid, havien projectat 
una empresa ¿'aquest tipus que havia de beneficiar indiscutiblement 
les Ilengües hispaniques, i més primordialment el castelli. Sonaven els 
noms de  Pi i Sunyer, Bellido, Hernando. Marañón ... 



Contra la possible objecció que aquesta tasca no escau als inves- 
tigador~ i sí als filolegs, tenim I'argument que la major part de mots 
d'aquest tipus són d'un sentit tan especialitzat que no tenen lloc en 
un diccionari enciclop&dic. El 4eu abast exacte el coneixen una quan- 
titat migradíssima d'especialistes i són ells els Gnics que els poden 
portar a les academies com a peces de Museu. Entre el bisturí rígid 
que usa el filoleg i l'abast científic arnb tots els seus matisos que hi 
troba I'especialista, cal que hi hagi una estreta sinergia. 

Abandonar tota la tasca a un sol sector fóra malmetre el temps. 
El filbleg caldria que fes cursets $especialista per copsar el contingut 
de  cada mot i aixb fóra inversemblant. L'especialista amb la major 
bona fe podria forjar un mot renyit amb la fonetica, la cadencia. I'ús ... 
si no li sortia un hibrid de mal gust, per manca de bases etimologiques. 

Cal fer, doncs, treball de  collaboració. En aquest sentit nosaltres 
avui encetem aquesta Galeria de aNeologismesx amb el pla de treball 
srgüent : 

Una secció on es posaran els noms tecnics rebuts, a condició que 
corresponguin a rnots no inclosos en les normes. vocabularis o diccio- 
naris dels que accepta el nostre Institut d7Estudis Catalans. '. 

Cada un d3aquests mots quedara registrat al nostre Arxiu amb 
una fibra que portara el nom de procedencia iunt amb el seu més 
ampli sentit tecnic. 1, finalment, la solució proposada per a incorpo- 
rar-lo al nostre Ilenguatge. 

Posarem alguns exemples per aclarir 'la significació de la nostra 

tasca : 
i<linkagei~ 
~icrossing oversn 
~isalting outii 
~~schutrcollo~dei~ 
tralitrunk,) 
i<dry farmingx 
ciamfimixisii 
r~pedigrée~) 
itcoupling~ 
(iback crossi, 

Heus ací uns quants mots que esquitxen la llegenda dels nostres 
llibres professionals. 

Cal insistir en les traduccions de nombre de neologismes fetes Iliu- 
rement per algun autor, quan li ha calgut emprar-los en un sentit rigo- 



S E C C I O  F I L O L O G I C A  

Citariem per exemple : 
bahung 
buffer 
non-disjunction 
agrumi 
anfotero 
rheobase 
plasmahaut 
empalizada 
alelomorfos 
genes 

per no citar més que 10 exemples de  cada un. 
Finalment, entre els mots tecnics, en catali sovint ens trobem amb 

dificultats que ja ha vencut el castelli, les quals també acollirem en 
aquesta secció per tal de contribuir no tan sols a l'aportació de neolo- 
gismes, ans encara a la depuració d e  les traduccions defectuoses. 




