
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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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 redac-
tat aquest diccionari, al qual, a desgrat de no tenir en compte els cànons de la dialectologia i la lexi-
cografia, 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, ero-
tisme, 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 te-
nir en la literatura castellana la petita peça italiana-i-llatina sobre Griselda, traduïda al català per Ber-
nat Metge en una prosa artística que vol acostar-se al model llatí. Passant d’una hàbil contextualitza-
ció 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 bas-
tir 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: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat.

Aquest volum recupera l’excel.lent traducció llatina de L’Atlàndida de Verdaguer, feta per l’es-
colapi Tomàs Viñas i Sala i publicada el 1929 dins la famosa edició poliglota de L’Atlàntida pro-
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