


ternies grecs sinonims (botanicalfi- 
tologia); entre termes Ilatins sino- 
nims (biovularlbivitel~lii; entre un 
terme propi i un altre de manllevat 
a una llengua moderna (pantalla 
acustica / bafle); sinonims de no- 
menclatura sistematica (oxid de be- 
r i l  / beri l l ) ;  igualment explica 
que la sinonimia es pot establir en- 
tre termes cultes i mots populars 
(acid sulfuric / oli de vidrio/). Cal no 
oblidar que, en la primera part, per 
be que fixant-se en els sufixos, I'au- 
tor indica tambe correspondencies 
sinonimiques (per exemple, entre 
termes amb el sufix -esa i termes 
amb els sufixos -o< -aria o -era: coi- 
xesa, coixaria, coixera; o be entre 
termes cultes i populars: termes cul- 
tes en -cio, acceleració, i populars 
en -ment, acceleramentl. 

En la tercera part. hom pot con- 
sultar-hi quines han estat les fonts 
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Iexiques del lexic cientific catala: la 
gran aportació i influencia de Ilen- 
gües classiques com el llati i el grec. 
i modernament la de I'angles, al 
costat de les aportacions menors 
que hi han fet Ilengües com el 
frances, I'alemany i I'italia. 

Per a una consulta més distesa i 
entretinguda, els apendixs oferei- 
xen la possibilitat de retrobar o des- 
cobrir I'origen de termes científics 
en I'onomAstica, en la toponimia i 

en la referencia al nom del cientific 
que el8 origina. 

Per tot plegat. I'obra de Carles 
Riera ens fa deduir und minuciosa 
tasca d'andlisi de nombrosos re- 
pertoris lexicografics, no pas amb 
la finalitat de redactarme un de 
nou. sin6 amb la voluntat d'es- 
tructurar, de manera metodologi- 
ca i aprofundida. d'on prové i que 
ha guiat la riquesa d'aquesta par- 

cella del Iexic catala. AxO no vol 
pas dir que no convidi a confegir 
mes d'un repertori lexicografic es- 
pecialitzat. 

En conclusio, hem d'anotar, com 
a molt destacable la utilitat del curs 
atenerit a la vasta informació que 
conté. la qual es presentada des- 
criptivament i analitica. gracies a la 
laboriosa tasca d'investigació qiie hi 
ha esmerqat I'autor, especialista en 
el camp del llenguatge cientific. A 
mes a més. aquesta obra contri- 
bueix en gran manera a presentar el 
Iexic cientific catala en un avancat 
estat de riormalització. Indubtable- 
ment hi ha ajudat la tasca continua- 
da i ninterrompuda de I'autor a 
I'hora de treballar aquest Iexic, irn- 
partint cursos monografics. publi- 
cant articles de divulgació i, no cal 
dir, amb I'edició del llibre de qiie 
suara hem parlat.+ 

Guillem d'Efak es un negro que 
canta en catalán. Es un caso sin pre- 
cedentes en esta nueva y pujante 
canción moderna catalana (p. 107). 

Bartomeu Mestre ens fa conei- 
xer en aquest llibre una epoca. un 
horne, un poeta, un cantant, un 
filosof. Guillem d'Efak va néixer a 
Rio Muni I'any 1930 i rnori a Palma 
ara fa tres anys. Un raig d'informa- 
ció vessa arreu de les pagines que 
el formen. Es com aquella dita po- 
pular sobre el porc -un dels sim- 
bols de la cultura tradicional-: del 
Dore fins la coa es bona. El lector 

38 1 I . I . F N ~ ; ~ ~ A  N A r l n N A l .  + riúm. 23 + juny de 1998 


