
LLIBRES REBUTS

Diàlegs sense fronteres. Noves cartografies literàries. Ateneu Barcelonès, tardor de 1905,
Barcelona: KRTU / Generalitat de Catalunya, 2006. 122 p.

Aquest llibre recull els textos de les reflexions que van tenir lloc en el cicle de titulat Diàlegs
sense fronteres. Noves cartografies literàries organitzat pel centre de noves tendències culturals
KRTU (Cultura, Recerca, Tecnologia Universals), amb la col.laboració del Pen català i l’Ateneu
Barcelonès. L’objectiu del centre promotor, depenent del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i dirigit per Vicenç Altaió des de la seva fundació el 1990, és «exercir d’observatori
de les formes de cultura emergent i, alhora, d’estímul per a la creació i la investigació dins les no-
ves tendències culturals». En aquest cas del que es tracta bàsicament és de presentar diàlegs entre
escriptors d’orígens ben diferents que tenen en comú, precisament, la seva vocació literària. L’ex-
periència és interessant i en total es recullen textos d’una vintena d’escriptors de llengües i nacio-
nalitats ben diverses, tots ells –això sí– amb alguna vinculació amb Catalunya pel fet d’estar-hi re-
sidint: des del cubà Rolando Sánchez Mejías, fins a palestins com Salah Jamal, iranians com
Nazarin Amirian, albanesos com Bashkim Shehu, espanyols com Enrique Vila-Matas o francesos
com Mathias Enard. Alguns d’ells, certament, són estrangers ja molt afincats a Catalunya i molt
identificats amb la cultura catalana (com Monika Zgustova o Simona Škravec). El contrapunt a l’-
hora del diàleg l’ofereixen escriptors catalans prou coneguts com Jaume Cabré, Antoni Clapés, An-
toni Dalmases o Ignasi Riera. El conjunt constitueix un document interessant i una mostra, des del
terreny literari, de l’anomenada interculturalitat. [N. del C. de R.]

BOLOGNESI, Roberto / HEERINGA, Wilbert (2005): Sardegna fra tante lingue. Il contatto linguis-
tico in Sardegna dal Medioevo a oggi. Cagliari: Condaghes, 142 pàgines.

El tema medul.lar del llibre coneix dues vessants: el caràcter arcaic tradicionalment atribuït al
sard i el suposat influx sobre aquest de les altres llengües dominants. L’autor, partint de la lingüís-
tica teòrica, dialectomètrica i sociolingüística, d’una banda, nega l’arcaïcitat dels dialectes sards (en
tot cas, l’italià seria més conservador que qualsevol d’aquells) i, de l’altra, el sard ha conservat la
seva identitat lingüística, malgrat algunes interferències. segles enrere, del català i el castellà; no-
més en aquests darrers trenta anys l’italià, com a llengua estatal, s’ha mostrat influent a través dels
mitjans de comunicació i de l’ensenyament, passant per una fase d’italià regional amb un substrat
gramatical sard. [N. del C. de R.]

Aljamía. Anuario de información bibliogràfica, 18. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2006,
401 p.
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L’anuari conté la informació acadèmica i bibliogràfica recollida pel «Seminario de Estudios
Árabo-Románicos» sobre els següents temes: Mudèjars i moriscos, Textos aljamiats, Filologia ara-
boromànica, Relacions entre l’Islam i Occident, a més de vint-i-quatre ressenyes d’obres relaciona-
des amb els temes esmentats. [N. del C. de R.]

VALL I MASIP, Joan («Monjo») (2004): Lingüística de Cabacés. Falset, 224 p.

Malgrat una presentació desordenada, interpretacions desencertades i alguna crítica discutible,
l’autor ha fet un esforç remarcable per recollir mots i noves accepcions del parlar del seu poble, Ca-
bassers, alguns i algunes desconeguts fins ara (per ex., justir ‘no dir res, callar’, morratxelles ‘bru-
tícia a prop de la boca quan hom ha menjat’, etc.). [N. del C. de R.]

Díaz Plaja, Anna; Rosa-Sastre Díaz-Plaja, Elvira; Vela, Leonor (2007): Bibliografia del Dr.
Guillem Díaz-Plaja. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 100 p. (Series Minor,
12).

Guillem Díaz-Plaja (Manresa, 1909 – Barcelona, 1984), catedràtic de llengua i literatura es-
panyoles en un institut de Barcelona, membre de la Real Academia Española i de la Reial Acadè-
mia de Bones Lletres de Barcelona, és ben conegut per la seva àmplia tasca com a poeta, escriptor,
crític literari, estudiós de la història de la literatura espanyola i catalana i promotor cultural. Als vint
anys de la seva mort, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que ha rebut la seva im-
portant biblioteca i una part dels seus papers, ha tingut la bona pensada de recollir en un opuscle
manejable i ben organitzat una impressionant relació de les Publicacions del Dr. Guillem Díaz-Pla-
ja classificades per ordre cronològic, un conjunt de 554 fitxes que van des del 1927 fins al 2005.
Aquesta bibliografia no inclou encara la «dilatada i rica col.laboració» que Díaz-Plaja va «mantenir
amb la premsa diària», ni «les col.laboracions a multitud de revistes culturals, des d’articles d’opi-
nió a comentaris d’actualitat, ressenyes i recensions aparegudes en aquests mitjans», moltes de les
quals, de tota manera, havien estat recollides per l’autor en «llibres temàtics». [N. del C. de R.]
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