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LLIBRES REBUTS

Després de passar vint-i-vuit anys a Àfrica com a missioner franciscà, on s’ha familiaritzat amb tres
llengües (kirundi, kiswahili i chichewa), el P. Massana, portat del seu amor per la llengua, ha redactat aquest diccionari, al qual, a desgrat de no tenir en compte els cànons de la dialectologia i la lexicografia, cal donar la benvinguda per la quantitat d’elements rescatats de la memòria col.lectiva, on
pouaran amb fortuna els amants del vessant diatòpic de la nostra llengua. [N. del C. de R.]

AGUILÓ, Cosme (2004): Cançons de Cabrera. Palma de Mallorca: Consorci per al Foment de
la Llengua Catalana i Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears. 34 p.
Opuscle de Cosme Aguiló, el millor coneixedor de la toponímia cabrerenca, que recull cançons
populars referents a l’illa de Cabrera, recollides per l’autor a Santanyí, Campos, s’Alqueria Blanca,
ses Salines, Colònia de Sant Jordi, o extretes del Cançoner de R. Ginard Bauçà, amb les variants
pertinents. Els materials són presentats per temes (pesca i navegació, meteorologia, religiositat, erotisme, vegetació, etc.), cadascun dels quals va precedit d’un comentari, erudit i poètic alhora. Es
tracta de l’ampliació d’un treball anterior, Cabrera i el cançoner, publicat a la revista El Mirall
(Palma de Mallorca, abril 19877, p. 18-20). [N. del C. de R.]

BUTINYÀ JIMÉNEZ, Júlia (2002): Del “Griselda” català al castellà. Barcelona: Reial Acadèmia
de Bones Lletres, 100 p. (Serie Minor, 7).
Aquest llibret, pulcrament editat, vol centrar l’atenció sobre l’estudi de la repercussió que va tenir en la literatura castellana la petita peça italiana-i-llatina sobre Griselda, traduïda al català per Bernat Metge en una prosa artística que vol acostar-se al model llatí. Passant d’una hàbil contextualització textual a una contextualització cultural, l’autora interpreta aquesta obreta com un interessant
precedent de Lo Somni (que “prolonga el Griselda”, p. 71), i com un útil punt de referència per a bastir una aproximació a l’obra del mateix Metge en relació amb els textos del Petrarca i del Boccaccio
sobre el mateix tema. Segons ella, “no podem saber [...] si Metge fa el Griselda com una resposta
contundent al Petrarca o bé si s’acabà de distanciar en conèixer millor les seves obres, en un segon
moment, quan escriu Lo somni” (p. 53), i Metge “al Griselda, no estava sols rellevant Boccaccio ans
també apujant la prosa profana, que tan bé representa el Decameró” (p. 38). En tot cas, “l’escletxa
griseldiana ens permet veure la cohesió de tota l’obra metgiana” (p. 66), ja que el Griselda tendria
“un segell de manifest” que Metge desenvolupa en Lo Somni (p. 73). Butinyà destaca en la gran obra
del barceloní uns “trets extremadament actuals, com, per exemple, d’arrelar la dignitat humana en
una actitud vital i metodològica per sobre d’ideologies i doctrines o bé el que tant ha caracteritzat el
pensament i l’art de la modernitat: el clam reivindicatiu davant el mal i la mort” (p. 85). Tot plegat,
al nostre parer, allò més remarcable d’aquesta condensadíssima aportació no són tant les pàgines,
més o menys circumstancials (p. 76-82) referides als textos castellans que en justificarien el títol,
sinó les centrades en una, al nostre entendre brillant interpretació del sentit de la versió metgiana vis à
vis les obres de Petrarca i de Boccaccio i del mateix Lo Somni. [N. del C. de R.]

VERDAGUER, Jacint (2003): Atlantis. Versió llatina de Tomàs Viñas, revisada per Joan Bellès,
Text català establert per Narcís Garolera. Pròleg de Joaquim Arenas. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Aquest volum recupera l’excel.lent traducció llatina de L’Atlàndida de Verdaguer, feta per l’escolapi Tomàs Viñas i Sala i publicada el 1929 dins la famosa edició poliglota de L’Atlàntida pro-

