
N el número anterior d'aquests ARXIUS. parlirem amplament del ]E, sentit dSaquesta galeria de Neologismes. 

Avui caldra que donem compte deis resultats d'aquella primera 
crida i de  I'estructuració definitiva que hem de donar a la tasca de 
depuració de I&ic que ens hem proposat realitzar. 

En principi volem posar en coneixement de  tots que aquesta sec- 
ció no SOIS és una invitació, ans encara un prec perque tothom hi 
collabori a mesura de  les seves possibilitats. 1 a continuació potser 
és  hora de regraciar a tots aquells que ja ens han correspost amb una 
coElaboració lleial i desinteressada. 

D'acord amb els filolegs de l'lnstitut d'Estudis Catalans, nosaltres 
enviarem les fitxes de cada nom als respectius especialistes perque 
dictaminin el mot més escaient en la llengua nostrada. 

Cada fitxa contindra tres apartats : 
l . '  El nom de procedencia i les seves equivalencies en altres 

Ilengües, si les té. 
2." El sentit tecnic del mot amplament especificat, 

3 .  Una proposta de catalanització del neologisme. 

Cada una d'aquestes fitxes ens sera retornada des de  l'lnstitut 
d'Estudis Catalans amb la solució dcjinitioa, acompanyada, si cal, de 
l'argumentació que obliga a prendre aquella solució. 

Aquestes fitxes seran publicades dues vegades als nostres 
ARXLUS. La primera vegada donarem el nom sec per tal de no fer 
cap influencia subjectiva que pugui deformar el criteri de cadascú. 
Tothom que tingui opinió personal sobre algun neologisme p ~ d r i  

enviar la solució que li sembli oportuna acompanyada del natural 
raonament. Aquestes aportacions espontinies seran igualment trameses 
als tecnics juntament amb les fitxes, si a criteri del Comite de Re- 
dacció mereixen ésser tingudes en consideració. 

La segona vegada que es publiquin en els nostres ARXIUS aniran 



acompanyades de la solució que s'hagi donat com a definitiva, acom- 
panyada de la justificació donada pels tkcnics si aquests han cregut 
oportú de  fer-ho així. 

Com a norma de principi prendrem la de publicar mots a cada 
número, sempre, naturalment, d'acord amb les possibilitats que 
tinguem. 

Per circumstancies e~ce~cionalíssimes, que no són gens difícils 
d'endevinar, no podern donar !es solucions dels mota publicats en el 
darrer número, que eren una vintena. Esperem que la calma plani 
més sobre tots per a poder enunciar totes juntes les, solucions dels 

dos números primers 

Neologismes: 
Chernosiem 
Podsol 
Rendzina 
Hardpan 
Mapping 
Gley 
Rohurnus 
Forna 
Formultningsskikt 
Eremacause. 




