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LLIBRES REBUTS

Zilg, Antje (2006): Markennamen im italienischen Lebensmittelmarkt. Wilhelmsfeld: Gottfried
Egert Verlag, 261 p. [pro lingua, Band 41].

La col.lecció pro lingua acull en el seu número 41 aquesta obra presentada com a Dissertation a l’Ins-
titut der Romanistik de la Justus-Liebig-Universität de Giessen. Després d’una sèrie d’apartats introduc-
toris, com ara el marc social i de mercat, el concepte en anglès de Branding (‘creació i aplicació de mar-
ques’; amb inicial majúscula a la manera alemanya), consideracions jurídiques i lingüístiques (p. 1-72),
segueix la part nuclear del llibre, amb l’anàlisi lingüística del material recol.lectat sobre marques de
productes alimenticis a Itàlia: grafia, derivació, semàntica i lèxic, i figures retòriques (p. 73-194). Un
sumari amb gràfics i estadístiques (p. 195-223), un apartat final (Ausblick), d’una sola pàgina (224), so-
bre la transcendència d’aquesta mena d’estudis en la lingüística actual, la bibliografia de referència i al-
guns apèndixs més (com una llista de webs d’interès) completen l’obra. [N. del C. de R.]

Manent, Albert / Cervera, Joan (2006): Els noms populars de núvols, boires i vents. Lleida:
Pagès editors, 70 p.

Albert Manent, a més d’ocupar-se de crítica literària, d’aspectes de la guerra civil, de la literatura
de l’exili i d’onomàstica, és autor d’una col.lecció important d’obretes que recullen els noms dels nú-
vols, boires i vents de diverses comarques de l’àrea lingüística catalana. Aquesta obra, feta en col.la-
boració amb J. Cervera, dedicada a l’Urgell, aplega els mots del camp semàntic esmentat, recollits in
situ, molts d’ells desconeguts fins ara, amb esment dels informadors que han ajudat a la replega i de
les poblacions on s’ha recollit cada mot. La inquietud d’Albert Manent ve d’anys enrere, quan ell sol
va recollir i publicar en sengles llibres els noms atmosfèrics del Camp de Tarragona i el Priorat (1994),
de la Conca de Barberà (1995), del Maresme (1996), de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta (1997), del Pe-
nedès (1998), del Barcelonès i el Solsonès (1999), del Baix Ebre i el Baix Llobregat (2002). A més de
publicar amb col.laboració (J. Cervera, 2004) els del Vallès Occidental, ha estimulat treballs semblants
sobre l’Anoia (J. Riba i Gabarró, 2000) i sobre l’Alt Empordà (Lídia Cruset, Mireia Custey, Sònia Pei-
tiví, 2000). Un conjunt de treballs utilíssims per a la dialectologia que completa el patrimoni lèxic tra-
dicional català. [N. del C. de R.]

Grau i Pujol, Josep Maria (coord.) (2007): Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira: dos
montblanquins apassionats pels llibres. Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de Barberà,
78 p. (Biografies, 2).

El Centre d’Estudis de la Conca de Barberà és molt actiu en la promoció i divulgació de treballs
d’història local i comarcal. Pensem per exemple en la miscel.lània periòdica titulada Aplec de Treballs,
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