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LLIBRES REBUTS

Anoll, Lídia / Llecha Llop, Lluna (ed.) (2011): Miscel·lània in memoriam Alfons Serra i Baldó
(1909-1993) en el centenari del seu naixement. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana; 169), 299 p.

Aquest és un volum miscel·lani no només en el sentit habitual en l’àmbit acadèmic de miscel·lània
com a ‘volum que conté contribucions diverses de col·legues i amics en homenatge o memòria d’algú’,
sinó també perquè aplega contribucions de tipus molt divers, totes reunides al voltant de l’eix principal
que constitueix la figura de Serra i Baldó (articles, poesia, parlaments, intercanvis epistolars, etc.). Des-
prés d’unes notes de presentació de Montserrat Prat, s’hi inclouen dos textos poètics de Jaime D. Parra
dedicats a Serra i Baldó. Seguidament hi ha els parlaments que es pronunciaren en l’acte d’homenatge a
Serra i Baldó que se celebrà a la Universitat de Toulouse-Le Mirail, on Serra i Baldó havia estat profes-
sor, el setembre de 1988 en el marc del col·loqui de l’AILLC. Hi intervingueren Ramon Aramon (en un
text enviat ja que la seva salut no li permeté viatjar a Tolosa) i Yves-René Fonquerne, i Serra i Baldó
expressà la seva gratitud (p. 15-22). Després es recullen la major part dels parlaments pronunciats en
diversos actes realitzats durant els anys 2009 i 2010 en commemoració del centenari del seu naixement.
Una jornada a la Universitat Pompeu Fabra intitulada «Dels trobadors a la poesia actual» (maig de 2009),
un acte a l’Ateneu Barcelonès (novembre de 2009) i un seminari sobre «mètrica i elocució» en homenat-
ge a Serra i Baldó celebrat a la Universitat de Lleida l’abril de 2010 (p. 27-130). Clouen el volum una
sèrie d’articles redactats en memòria de Serra i Baldó (p. 131-296); s’agrupen al voltant dels eixos temà-
tics «llengua», «llibres i biblioteques», «més sobre poètica», «literatura» i «cultura catalana. Redreça-
ment i normalització». [Nota del C. de R.]

Bossong, Georg (2008): Die romanischen Sprachen. Eine vergleichende Einführung. Hamburg:
Helmut Buske, 380 p. i 1 CD d’àudio.

Aquest manual de lingüística romànica hauria hagut de ser ressenyat en el seu moment pels ER,
però la notícia de la seva publicació ha arribat massa tard per a fer-ne una ressenya en el termini raonable
i desitjat pels ER: que les ressenyes no apareguin més de cinc anys més tard de la publicació del llibre.
Per això en donem notícia en els «Llibres rebuts». Es tracta d’un manual de lingüística romànica fet a
partir de l’experiència docent del professor Georg Bossong, de la Universitat de Zürich. Tal com indica
el títol, el manual es basa en la comparació d’una sèrie de trets en cada llengua romànica. En primer lloc,
l’autor fa unes reflexions i un recorregut per l’espai romànic en l’apartat de la introducció intitulat «les
llengües romàniques: ¿quantes i quines?», apartat que conclou amb la tria de llengües que ha fet per a la
presentació dels trets comparats: portuguès, espanyol, català, occità, francès, retoromànic, italià, sard i
romanès; tria que, hagués estat la que hagués estat, podria ser objecte de crítiques. Seguidament, la in-
troducció es clou amb la presentació dels 16 trets o criteris que ha escollit per fer la comparació entre les
llengües romàniques: hi ha trets purament externs com el nombre de parlants o l’estatus oficial de la
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llengua en qüestió, i també trets interns: el nombre de vocals, la presència o absència de vocals nasals,
de geminacions, de palatalitzacions; en el camp de la morfosintaxi, l’existència de casos, la forma de
l’article, la formació dels pretèrits, o les fórmules d’adreça als interlocutors, etc.

La part principal del llibre consisteix en la presentació de cadascuna de les nou llengües escollides,
a les quals se li dedica un capítol que consisteix en una introducció on s’expliquen algunes dades gene-
rals de la llengua i la seva història externa i, després, l’anàlisi dels 16 criteris escollits (p. 49-271).
Aquesta part es tanca amb les conclusions de la comparació de tots els criteris (p. 273-304) i unes breus
conclusions generals (p. 305-308).

El llibre es clou amb uns apèndixs que recullen materials de diversos tipus: una extensa bibliografia,
mapes, les abreviatures emprades, l’AFI, un glossari de termes lingüístics. I unes mostres de textos: la
traducció a les nou llengües d’un fragment de la declaració dels Drets de l’Home (en realitat, a 10 llen-
gües, perquè aquí el “retoromànic” es divideix en romanx i friülà) i una antologia de poesia en les diferents
llengües amb la corresponent traducció a l’alemany. En la tria de poesia s’hi han inclòs diverses varietats
lingüístiques per a cada llengua: per exemple, per al català hi ha també un text eivissenc i un d’alguerès;
per a l’espanyol, una mostra de Xile i d’Argentina, etc. El llibre va acompanyat d’un CD d’àudio amb la
gravació dels textos suara mencionats i també d’altres petits fragments que serveixen per il·lustrar algu-
nes de les característiques explicades en el cos del llibre (quan una característica està així il·lustrada, al
marge de la pàgina corresponent es remet al CD amb un petit signe).

És un manual al qual els professors de lingüística romànica poden trobar molta utilitat en la seva
docència i que conté una sèrie d’aproximacions originals, especialment el fet d’acostar-se a les llengües
romàniques mitjançant la comparació sistemàtica de determinats trets i l’elecció mateixa d’alguns dels
trets que sovint no són objecte de comentari (com les fórmules d’adreça). [Maria-Reina Bastardas i
Rufat]

Gavagnin, Gabriella / Martínez-Gil, Víctor (dir.) (2011): Indesinenter. Anuari Espriu, núm. 6.
Arenys de Mar: Punctum & Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. 180 p.

Ha aparegut el volum 6 de l’Anuari Espriu que publica el Centre de Documentació i Estudi Salvador
Espriu. El sol fet que fins ara n’hagin aparegut sis volums ja és un fet a destacar. De ben segur que és un
bon indicatiu del fet que l’estudi de l’obra de Salvador Espriu encara pot oferir-nos moltes aportacions i
sorpreses. Aquest volum de 2011 inclou un estudi de Dídac Llorens titulat «Salvador Espriu i T. S. Eliot.
Imaginacions tradicionals i modernes» (p. 9-27); un apartat de materials amb edicions de correspondèn-
cia inèdita amb Rafael Tasis (a cura de Josep Camps Arbós) i amb Ricard Salvat (a cura de Núria San-
tamaria); i un parell de ressenyes sobre obres recents. Completa l’anuari un recull de notícies sobre la
difusió de l’obra d’Espriu que s’han prodigat durant el darrer any. [Nota del C. de R.]

Gómez, Maricarmen / Massip, Francesc (2010): Misteri d’Elx. Misterio de Elche. Consueta
de 1709. València: Tirant lo Blanch. 180 p.

Els professors Maricarmen Gómez i Francesc Massip, amb la col·laboració de Jesús Massip Fono-
llosa, ens ofereixen una excel·lent contribució per al coneixement del Misteri d’Elx, el text dramàtic ca-
talà d’origen medieval més famós, que encara avui és representat a la col·legiata d’Elx el 14 i el 15 d’agost.
Aquesta peça, referent, com és ben sabut, a l’Assumpció de la Mare de Déu, té uns orígens que remunten
al segle xv, tot i que el manuscrit més antic que ens n’ha arribat és del començament del segle xviii. La
musicòloga Maricarmen Gómez i el medievalista Francesc Massip ja havien estudiat aquest text
de 1709 el 1986, en una edició de luxe poc divulgada. Ara ens n’ofereixen una versió actualitzada i de
tipus més popular, promoguda per la Càtedra Misteri d’Elx de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
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