
LLIBRES REBUTS

BEDOGNI, Ursula / ARDOLINO, Francesco (2004): Dizionario dell’uso dei verbi italiani. Perugia:
Le Mani. 217 p.

Els professors italians Ursula Bedogni i Francesco Ardolino, arrelats a Catalunya, davant la di-
ficultat amb què topen els estudiants estrangers d’italià a l’hora de saber quin règim correspon a cada
verb i esperonats pel Diccionari d’ús dels verbs catalans, de Jordi Ginebra i Anna Montserrat (Bar-
celona, Edicions 62, 1999), omplen un buit de la bibliografia de manuals didàctics de la llengua ita-
liana. El corpus comprèn una selecció de verbs (de la que són exclosos arcaismes i tecnicismes), ca-
dascun dels quals remet al tipus de conjugació, porta un diacrític que indica l’accent d’intensitat, el
significat (un sinònim o una definició sintètica) i el règim corresponent segons les accepcions (per
ex., basarsi su un fatto, i no *in un fatto). Cada entrada es completa amb la categoria gramatical,
l’auxiliar exigit, el registre (familiar, argòtic, despectiu, etc.), l’àrea temàtica (religió, economia, in-
formàtica, etc.), exemples i fraseologia. Un llibre ben treballat i altament pedagògic. [N. del C. de R.]

CASTELLVELL, Ventura (2005): El capbreu de Benifallet de 1373. Barcelona: Societat Catalana
de Llengua i Literatura. 108 p. (Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 4).

El filòleg Ventura Castellvell ofereix una acurada transcripció del capbreu de Benifallet de
1373, conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Secció Batllia General de Catalunya, número
317), en el qual els declarants confessen les rendes reials, els béns d’altres senyors i els béns lliures
de drets senyorials. El text va precedit d’un estudi on s’especifiquen les característiques dels cap-
breus i en particular del de Benifallet, es fa referència a la reina Elionor, beneficiària de les rendes,
es procedeix a una breu descripció del poble amb la influència musulmana rebuda, es transcriu el
fogatge de 1374 i s’expliquen els criteris de transcripció. Són de gran utilitat els índexs d’antropò-
nims cristians i sarraïns així com de topònims. [N. del C. de R.]

MASSANA I MOLA, Josep M. (2004): Diccionari de lleidatanismes. Lleida: Pagès editors. 159 p.

L’autor, fill de mestres de la Noguera, ha recollit, com la seva mare, mots, frases fetes i refranys
al llarg de les seves estades a diverses poblacions de la Noguera. A una Introducció, on s’explica qui-
nes han estat les fonts d’informació i on es fa una sumària caracterització fonètica dels parlars ponen-
tins, segueix el cos del llibre, un diccionari de més de quatre mil unitats lèxiques considerades pròpies
de l’àrea, encara que de vegades es trobin en altres dialectes. Conté variants reflectides en l’escriptu-
ra (bajoca/ baijoca, aborrèixer, abracoc/abrecoc/abricoc), assimilacions (annaire ‘enlaire’), dissi-
milacions (astrosi), homonimitzacions (pesta borbònica), noves paraules (costent ‘difícil’, fer agrivi
‘esmussar’), locucions (anar d’acabances), llatinades (ànimam per ànimam, ànimam meam), etc..
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