alguna que m'ha semblat notable i poc
conegiida per la gent no especialitzada
en el tema
L'autor diu que a nomenclatura
mineralogica i petrografica es especiainent envilricollada~~.
Pcr a la fxacio d'aquesta terminologia cal recorrer a les
disposicions de la International Mirieraogica Association (#M&), crcdda 'any
1959, a q u a ha establert els criteris de
denomnacio de les especies noves i alhora ha regiiat la terminologia aritiga.
Ribd ha actuat, Iogicament. d'acord
amb aquests criteris. Parla del r i i f x i r a i
de es grafes dels noms del8 minerals
procedents de toponims i tambe explica
que els termes compostoi de dos formants corresponenls a elernents qiiimics
o mineralogics. o bé els del8 minerals
d'una serie, han estat escrts units amb
un guionet: niquel-ferro. L'autnr ~ustifica
aquert guionet dient que així s'estriuen
en totes les lengues. Pero, com diem
despres, aixo no sempre s'ha compert.
Un punt garebe derconegut per la
majoria de la gent es que totes les e n gües escruen amb majuscules els noms
de les unitats estratigrafiques, perque es
considera que son nomr propis, de la
categoria tl'un nom geografic o del d'uria periona. Aquesta grafia es normativa
internacionalment en geologia. Per tant,
tambe en catala, per totier@ncia,cal fcrho aixi. I aixo, que rio s'hava tingut en
compte fins ara, aqui ha estat respectat:
Lutecia, Peleozoic, Eoce, etc.
Un altre aspecte digne de rfmarcar
és I'us que I'autor ha tet de mots corrents de la lengua pera resoidre diversos termes especialitzats, fent aixi neologisrnes semdntics; aquest es e cas, per
exempe, de sorra, codo/, palet, greda,
gres, rli~so,llot, glauba, gart. rec, etc
D'aq~iestamanera, aquests termes esdevenen es (<formescataaner des termes provnents d'atres IIengUes per ali
qiials no tenirm les fornies establertesa.
Tamhé cal destacar que, p e que fa a
noms que poden sembar snonms pero

qiie, de fet, no ho són estrictament, potser es mes útil pera la consulta afal'autor ha seguit els consels de Joan Co- betitzar e s termes siiitagmatics pel noin
romines. Aixi estableix les disiincions
propi i no pel mot generic.
l/aclestany I gla(1gei.
Haig de dir que m'han sorpres alVoldria destacar unes paraules de guns errors que hi he detectat. A I'entraI'autor que rnereixen un comentar. Riba da d ~ i r e ~apareix
a'
en la definició el terd u que la lengua castellana r n o la po- me grau hidrotermic, que és un error
dem prendrr en consideració en les nos- per grau hidrotiometric. Cal suposar qiie
tres publicacions de terminologia cataa- es tracta d'un tanvi ntrodut pels correcna. En aquesta Ilengiia h Iia una certa tors i revisor5 de I'obra, que es devien
anarq~iiaque eiis pot fer caure en el pa- passar de Ilestos, i que no es de cap maranyn Son, aquestes, unes paraules pre- nera iinputable a I'equip de re<laccio.
cises i penes de realirme. Tot segiii par- Tanibé fa estrany que a I'article flexió es
la rlels cales lets a les Ilengües proximes, p a r de plecs en geno11 eii lloc de p i ~ i s
castella i tambe frances. Tambe s'esten degerioll, forma en que aquest terrne fien e s manlleus, que a vegades són ine- gura a I'entrada corresponent. Cal revitables, i discuteix qüestions de dis- cordar que aquests tpus de termes en
crepancia en es adaptacions catalanes, catala es formen propiament arnb la
qiie no sernpre son facils de fer. Va a
preposiciú de (i no amb en). A mes, en
pena que meditem profundament sobre aqiiesta forma foren adoptats els termes
aquestes consideracons que son bas- medics analegs en el Diccionari enciques si volem resodre els problemes ter- clopedic de medic~nad'0riol Casassas
minologics del catala arnb propietat abans esmentat. autor que lia estudiat i
vnse caure en la subordinacio, corn exposat aquest punt en diversos locs'
pasa rnassa sovnt Lautor veu molt clar
Un altre punt que crida I'ateiició es la
que e criteri de seguir d'uiia manera 51s- incoherencia en es formes dels termes
temalica tol allo que fa el castella s o l u - de la serie de termes relacionats amb Iucio tan estimada i practicada pels nos- minescencia Vegem-ho. En el DIEC Iii fitres responsables de normalitzar la gura 1uminetrt.ncia (forma qiie l a i n k
lengua- n o és gens recomanoble, toin consta a la ;;rc) I no sabeni per que el
ja han deniinciat ben encertadament di- Diccionari de Geologia recull luminisceriversos estudiosos
cia ( 1 també cristal-bluminiscencia, trtboEn el diccionari hi ha alguns aspec- luminiscencia). Aquesta forma en iscerites menors discutibles Aixi e diccionari
cid es va introduir per error en la segona
ha adoptat el criteri d'agrupar les entra- edicio del Fabra (1954) i es va maiitenir
des torresponents a termes formats
en les successives edcoiir, pero apareiamb mots generics com llei, metode,
xia bé en la primera (1932) i tarnbe cri a
principi, teorema, teoria, etc. i entrar-los quarta del Diccionari Or7ografic (1937);
per aquests mots. Aquest criteri es co- ho explico detalladament eii un oltre
herent amb el que segiieix e DIFC (no- l o c . Done5 be, I'error esmentat ha arrimes cal veure el que tia fet a I'entrada
bat a fer escriure les formes en angles i
acid Contrariament a aixo, a GEC entra en fraiitPs tainbP eq~iivocades. Cal resempre els termes d'aquesta inena per cordar que nomci e castella té les forl'atre component. Tot té avantatges i in- mes en -iscencia; en les altres llengües
convenients i cdl reconeixer que és real- les formes son en -esc- i no en -tsc-. Aiment dificil decidir-se per 'una o per xi en anglPs i en frances $5 Iiimiriescence
I'altra solució. Pero en el cas de terniei i rio liiminisccnce, forma aquesta darrera
eii que I i ha un nom propi (com és el que es a qiie figura en aqiiest diccionari~
cas de Ileis, metodes, teoremes, etc.), Contrariarnent, si consultem I'entrada
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