
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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d'actituds 
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per Rosa M. Calafat 

MESTRE, Bartomeu 
Balada d'en Guillem d'Efak 

Palma: Ed. Documenta Balear, 1997 
<<Menjavents» 

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 
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no pot fiiqir de cap dada, resta 
copsat per la personalitat i la 
intel-lectualitat de Guillem d'Efak, 
que tan be ha sabut reflectir i 
transmetre Rartomeu Mestre. 

Per qii' aquest libre em sembla 
Liriei fita a tenir en compte dins la 
riostra cultura tradicional? 

Primer, els mitjans de comunica- 
cio i la resta de mecanismes de so- 
cialització catalans no son capaces 
n o  per ignorancia sinó per rnalvo- 
lenco. com diria T u s o n  de projec- 
tar, de difondre i de valorar pensa- 
dors. intel-lectuals, que transmetin 
referents catalans i que puguin con- 
vertir-se en models diferenciats i en 
models propis de tota la cornunitat 
Iingüistica catalana. Vet aci la im- 
portancia de llibres com e que res- 
senyam, capaces de contrarestar 
aqiiester deficiencies institiicionals. 

Per que coneix r<tothom>l més 
Baltasar Porcel. autor, entre altres, 
de pmsaments com c<Porcel cree 
absurdo creencia castellano y cata- 
lan incompatibles)) (EFE, 4-02-98), 
que no Guillem d'Efak mateix? Tal 
volta. no deu ser pel fet que d'Efak 
te reflexions com la següent: Havi- 
em de mostrar cara contra les acti- 
tuds colonitzadores. Els catalans 
hem fet masses concessions 1, amb 
elles, un trist favor als forasters. Gi- 
rar la llengua es un acre de claudi- 
carió que, al mateix temps, tanca la 
porta a la integració. Es foraster qui 
vol i mentre vol Quan un nouvingut 
adopta la llengua de la terra esdevé 
simultaniament un dels nostres [ . . ]  
O es que no s'han temut que no- 
més hi ha un Iloc on poder cantar 
en catala? (pagines 158 i 147. res- 
pectivarnent). L'actitud d'orgull Iin- 
güistic i de lleialtat lingüistica de 
Guillem d'Efak s6n radicalment 
oposades a les actituds glotofagi- 
ques que defensen i justifiquen els 
militants del bilingüisme, es a dir, els 
intel.lectuals i els politics conni- 

vents. Fins que no es permeteren les 
presentacions dels actes publics en 
catala, Guillem d'Efak ho feu en 
dngles. L'excusa que posava quan el 
delegado gubernativo li demanava 
explicacions era. ¿No se ha fijado 
que la mayoría eran extranjeros? 
¿Nos interesa o no promocionar el 
turismo? (p. 77). 

Segon. es una denuncia contra 
el provincialisme histeric de les tres 
ci~itats catalanes. sota legislació es- 
panyola: Em fa grdc~a sentir parlar 
dels «blaveros» valencans i dels go- 
nelles mallorquins [. . . l Ara mateix 
I'eslogan esom sis milions» ens con- 
fereix als «perifericss (illencs, valen- 
cians, rossellonesos.. .l la condició 
de catalans il.legals [. 1 La majoria 
de principatins son uns regionalistes 
resrrictius [...] Ek mallorquins no 
som catalans perque parlem catalá. 
Just a l  contrari: parlem catala per- 
que som catalans (pp. 99 i 163). 
M'agradaria haver pogut Ilegir, es- 
coltar o sentir les reflexions d'a- 
quest pensador catala, pel que fa a 
la llengua emrnidonada de fonetica 
espanyola que rnassa sovinteja per 
TV3: rasca. rasca (anunci). 

Per als principatins, els catalans 
de Mallorca som una anecdota, un 
florero -si em permeteu el prestec 
tan usat en el registre col.loquial del 
catala de Mallorca-: que en que- 
dara d'algunes novel.les d'escriptors 
illencs lep, i d'escriptores!) quan el 
temps les rend quan es depuri la 
manca de contenció verbal, quan 
s'esvaeixin les coloraines de vocabu- 
b r i  que tant impressionen els cata- 
lans del Principat? L'abarrocament 
ariificral rn'embafa (p. 161). Darre- 
rament, aquesta actitud 6s fona- 
mentada des de les institucions. Des 
de «ses illesx, com diu més d'un lo- 
cutor de W3, arriben a Barcelona 
I'ensaimada, I'article salat i qualque 
escriptoreta jove farciada ~d'abarro- 
cament artificial)) i simpatitzant ac- 

tiva del Partido focialista Obrero Es- 
pañol. I poca cosa pus. 

Un <<homenotn com en Nadal 
Batle. ex-rector de la Universitat de 
les llles Balears. fent esrnent de TV3, 
explicava la raó d'aquesta ignoran- 
cia mutua: Que ens importa el que 
passa a Hiielva, si tenim més proper 
el que passa a Perpinya, o a Genova 
i no ens cn diuen res de res? (El 
Temps, 704). 

Tercer, som davant una l l i ~ o  d'e- 
cologia lingüistica: ¿Usted canta 
blues? Es la parte comercial de mi  
trabajo, pero esto no es canco ca- 
talana sinó cancons cantadas en 
catalán. En cambio la Balada d'en 
Jordi Roca puede traducirse y can- 
tarse en inglés y nunca dejara de 
ser una cancion catalana. [...] Ma- 
llorca tiene una gran cultura autóc- 
tona que ha conservado gracias a 
su incultura. Con el tiempo ha naci- 
do una burguesia y lo que queda 
por ver es si reaccionará como ma- 
llorquina o como alemana o suiza 
(pags. 134 i 130. respectivament). 
Actituds. prejudicis, comprensió del 
món. segons els models que la cul- 
tura dorninant fabrica. són expo- 
sats. denunciats, contextualitzats i 
explicats a través de les paraules i 
de la vida de Guillem d'Efak: No 
t'ha passat mai, que vas amb una 
rosa pel carrer i trobes un conegui 
que et saluda i es posa a parlar 
amb ella en foraster? Quan adver- 
teixes /'interlocutor que la rossa és 
tan catalana com el1 i que pot  par- 
lar-li amb naturalitat, encara et re- 
plica: «Pues no lo pares~;~», o coses 
semblants. Un fet que em passava 
moltes de vegades era que anava a 
una fonda o a un casino a dinar i 
/'amo em demanava que volia en 
foraster Quan jo Ii contestava en 
catala, rnés d'una vegada em repli- 
caven: eGermanet, si no vos sentis 
parlar hauria jurat que éreu ne- 
gre!» (pág. 49).+ 
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