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LLIBRES REBUTS

Doctor Antoni Comas. In memoriam 25 anys (2009). Barcelona: Publicacions i edicions de la
Universitat de Barcelona. 176 p. + 23 p.

Homenatge pòstum al Dr. Antoni Comas, que fou catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes de
la Universitat de Barcelona, als vint-i-cinc anys de la seva mort. A més de les conferències de Joan
Alegret sobre La literatura a les ‘Recherches historiques sur la langue catalane’ de Jaubert de Paçà i
d’Andrea Battistini sobre Lo specchio e la lampada. Il paesaggio letterario settecentesco dal Bello al
Sublime, el llibre recull evocacions de Montserrat Camps, Sebastià Bonet, Jordi Llovet, Carles Mira-
lles, Joan Solà, Tomeu Terrades i Josep M. Pujol, reprodueix alguns escrits de Comas, alguns d’ells
inèdits, i cartes a ell adreçades. Clou el llibre la partitura i CD dels Quatre poemes de Salvador Espriu,
musicats per Francesc Bonastre i que, arran de l’acte d’homenatge celebrat a l’Aula Magna de la Uni-
versitat de Balrcelona, foren interpretats per la soprano Begoña López, acompanyada al piano pel mes-
tre Alejandro Zabala. [N. del C. de R.]

Gaudino Fallegger, Livia (2010): Hypothaktische Konstrukte im gesprochenen Spanisch.
Theorie und Empirie. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag [Pro lingua, herausgegeben von
Otto Winkelmann, Band 44], 506 p.

Basat en la tesi d’habilitació de l’autora, defensada a la Justus-Liebig-Universität de Gießen,
aquest llibre aborda la teoria i la praxi de determinades construccions hipotàctiques de l’espanyol oral,
tal com el títol indica. De la mà de la investigació més recent sobre el tema, l’obra presenta i analitza
exemples d’oralitat, com ara els que anuncia, a manera d’exemples, l’índex inicial (Que mi gato se
enratonó; ¿Por qué no me llamaste? Porque me había olvidado el móvil en casa). Examina, entre altres
aspectes, les freqüències d’ús de formes amb «X(que)» [del tipus de porque, como que, para que, aun-
que, mientras que] a partir del Corpus oral peninsular [subtítol del Corpus de referencia de la lengua
española contemporánea], dirigit per Francisco Marcos Marín (Universidad Autónoma de Madrid).
Clou l’obra, entre altres apartats, una caracterització d’aquesta mena de construccions hipotàctiques.
[N. del C. de R.]

Maduell, Àlvar (2009): Articles a ‘Rodamón’ (1977-1987), Barcelona: Argra Trading,134 p.
[Maduixer, 16]

Col·lecció d’articles publicats a Rodamón, a la secció Finestra oberta, durant dotze anys (1977-
1989), sobre temes diversos de l’actualitat del moment (l’autonomia, la llengua, el teixit social, els
cristians, etc.), tractats finament. [N. del C. de R.]
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