
(en altres casos (h) assenyala el seu caràcter històric). Un índex alfabètic dels gentilicis recollits re-
met a cada topònim. Enciclopèdies, diccionaris i mitjans d’informació són les fonts d’aquesta obra
d’indubtable utilitat [N. del C. de R.]

VERDAGUER, Pere (2002): Diccionari del rossellonès. Barcelona: Edicions 62. (Diccionaris i
Obres de referència, 23).

El llibre que presentem és un diccionari diferencial del dialecte rossellonès: comprèn els mots
propis d’aquest dialecte septentrional que no existeixen en el català estàndard. El cos del dicciona-
ri ve precedit per una introducció on, en primer lloc, s’explica la gènesi del diccionari (p. 4-10) i, en
segon lloc, es presenta una breu monografia sobre el dialecte rossellonès (p. 11-38), dividida en dos
apartats: història i descripció (amb models de conjugació verbal, etc.).

Cada article del diccionari conté la definició del mot i exemples de l’ús que n’han fet autors
rossellonesos com Joan Amade, Josep Sebastià Pons, Esteve Casaponce, Albert Saisset i molts d’al-
tres. L’autor també ha buidat materials lexicogràfics, entre ells alguns reculls inèdits. En els articles
on escau, s’indica l’origen occità, francès o castellà del mot. [N. del C. de R.]

BOIX FUSTER, Emili / MILIAN -MASSANA, Antoni (dir.) (2002): Aménagement linguistique dans
les pays de langue catalane. Québec: les Publications du Québec. [Número monogràfic de
la revista Terminogramme. Revue de recherche et d’information en aménagement lin-
guistique et en terminologie. Número 103-104]

Aquest número monogràfic de la revista Terminogrammeestà dedicat a la planificació lin-
güística en els països de parla catalana, tema que té un interès indubtable per als lectors del Qué-
bec. S’hi reuneixen dotze articles, tots traduïts al francès. D’aquests n’hi ha set que tracten diver-
sos aspectes des d’una perspectiva general: Joan Argenter Le processus de standardisation et de
modernisation du catalan, Albert Branchadell L’aménagement du statut. Les modèles de politi-
ques linguistiques et la langue catalane depuis la transition politique espagnole, F. Xavier Vila i
Moreno Les politiques linguistiques dans les systèmes d’éducation des territoires de langue cata-
lane, Miquel Strubell La dynamisation sociale dans l’aménagement de la langue catalane, Marc
Leprêtre i Jordi Bañeres La sociolinguistique catalane: de la dénomination d’école à l’appellation
géographique. Une approche idéelle, Jaume Vernet La politique et la législation linguistiques de
l’État espagnol et la langue catalane, Antoni Milian-Massana Le régime juridique de la langue
catalane en Catalogne. La loi 1/1998 du 7 janvier du Parlement de la Catalogne sur la politique
linguistique. Segueixen quatre articles que es dediquen a la situació sociolingüística del català en
quatre territoris diferents: el País Valencià (Francesc-Jesús Hernàndez i Dobon, La situation so-
ciolinguistique dans le pays valencien), les Illes Balears (Joan Melià, La langue catalane dans les
Îles Baléares), Barcelona i el seu entorn (Emili Boix Fuster, Barcelone 2000: un état de la ques-
tion sociolinguistique) i la Catalunya Nord (Gentil Puig-Moreno, Usage de la langue catalane en
Catalogne du Nord, France). Un darrer article tracta de les tendències secessionistes en la histò-
ria recent (Miquel-Àngel Pradilla, La communauté linguistique catalane: cohésion ou désagrega-
tion). [N. del C. de R.]
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