
MORAN, Josep / BATLLE, Mar / RABELLA , Joan Anton (2002): Topònims catalans. Etimologia i
pronúncia. Amb la col.laboració de Joan PEYTAVÍ . Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 193 p.

Es tracta d’un llibret divulgatiu, que de forma ben planera aporta informació succinta (etimo-
logia i pronúncia, com indica el subtítol) sobre topònims majors catalans. Una selecció dels que els
autors consideren «[...] els més coneguts generalment i que tenen una major freqüència d’ús social
[...]» (p. 8): noms de comarques, municipis, elements físics (hidrònims, orònims). «Topònims cata-
lans» corresponents al Principat, la Catalunya del Nord, Andorra, la Franja de Ponent i l’Alguer.
Queden exclosos, doncs, els del País Valencià i els de les Illes; «[...] una tasca que hauria compor-
tat un volum de treball que hauria depassat l’objectiu inicial d’aquesta obra» (en paraules dels ma-
teixos autors, p. 9). Una breu Introducció(p. 5-18), Bibliografia inclosa (p. 16-18), precedeix la se-
lecció alfabètica de topònims. Al bell mig del llibre, entre les planes 96 i 97, s’insereixen (sense
numerar) quatres fulls a doble cara amb fotografies en blanc i negre de diferents llocs anomenats
amb topònims de la mostra. [N. del C. de R.]

CASANOVA, Emili / ROSSELLÓ, Vicenç M. (ed.) (2002): Congrés internacional de toponímia i
onomàstica catalanes (València, 18-21 d’abril de 2001).València: Denes. 1088 p.

El gruixut volum que presentem recull les conferències plenàries, comunicacions i taules rodo-
nes que es presentaren en el congrés d’onomàstica celebrat a València la primavera de 2001. Degut
a l’amplitud del volum no ens és possible d’enumerar tots els títols dels articles publicats i gairebé ni
tan sols fer un resum de les principals línies de recerca en què s’emmarquen. El pròleg de Vicenç M.
Rosselló, president del congrés, fa un resum dels principals temes de les comunicacions. Aquí només
direm que el volum s’estructura en seccions; la primera, dedicada a l’«Antroponímia», recull tretze
comunicacions moltes d’elles dedicades al rastre antroponímic de les migracions, colonitzacions o
conquestes. La segona secció es dedica a «El territori a través de la toponímia» i recull disset comu-
nicacions. La secció «Estrats antroponímics precatalans» acull set contribucions dedicades a aspec-
tes dels substrats prellatins però també a aspectes en relació amb la llengua àrab o al mossàrab. La
quarta secció engloba set comunicacions sota el títol «Literatura i onomàstica». La secció «Lingüís-
tica i onomàstica» recull textos de tipus més teòric o metodològic però també d’altres més relacio-
nats amb la dialectologia, la lexicografia, etc. La sisena secció es dedica a la «Normalització lin-
güística» i recull dotze comunicacions referides a aspectes diversos i a diverses zones del domini
català. Clouen el volum el recull de les ponències presentades en les dues taules rodones, que s’or-
ganitzaren sota els títols de «Interdisciplinarietat» i «Hispanisme». [N. del C. de R.]

RAMON ANDREU, M Magdalena / RIGO GUASCH, Carolina (2002): Recull de gentilicis. Palma:
Universitat de les Illes Balears-Govern de les Illes Balears, 119 p.

Es tracta d’un recull de 592 gentilicis de fora de l’Estat espanyol no pertanyents a l’àrea lin-
güística catalana, el primer d’aquesta naturalesa que es porta a terme a casa nostra. Comprèn noms
vigents o amb una llarga tradició històrica i/o literària, uns corresponents a estats del món actual
(160) i la resta a regions, ciutats, pobles, etc., així com a sistemes administratius propis (per ex.,
lands). Les autores donen compte dels sinònims (sudanesos/sudànics), amb la forma preferent i de-
fineixen la situació geogràfica del topònim corresponent. Els gentilicis es presenten segons l’ordre
alfabètic dels noms geogràfics; per ex.: «Hamburg hamburguès, hamburguesa (a) Capital del
land homònim d’Alemanya, a l’estuari de l’Elba». La (a) indica que es tracta d’un gentilici actual
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