
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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(en altres casos (h) assenyala el seu caràcter històric). Un índex alfabètic dels gentilicis recollits re-
met a cada topònim. Enciclopèdies, diccionaris i mitjans d’informació són les fonts d’aquesta obra
d’indubtable utilitat [N. del C. de R.]

VERDAGUER, Pere (2002): Diccionari del rossellonès. Barcelona: Edicions 62. (Diccionaris i
Obres de referència, 23).

El llibre que presentem és un diccionari diferencial del dialecte rossellonès: comprèn els mots
propis d’aquest dialecte septentrional que no existeixen en el català estàndard. El cos del dicciona-
ri ve precedit per una introducció on, en primer lloc, s’explica la gènesi del diccionari (p. 4-10) i, en
segon lloc, es presenta una breu monografia sobre el dialecte rossellonès (p. 11-38), dividida en dos
apartats: història i descripció (amb models de conjugació verbal, etc.).

Cada article del diccionari conté la definició del mot i exemples de l’ús que n’han fet autors
rossellonesos com Joan Amade, Josep Sebastià Pons, Esteve Casaponce, Albert Saisset i molts d’al-
tres. L’autor també ha buidat materials lexicogràfics, entre ells alguns reculls inèdits. En els articles
on escau, s’indica l’origen occità, francès o castellà del mot. [N. del C. de R.]

BOIX FUSTER, Emili / MILIAN -MASSANA, Antoni (dir.) (2002): Aménagement linguistique dans
les pays de langue catalane. Québec: les Publications du Québec. [Número monogràfic de
la revista Terminogramme. Revue de recherche et d’information en aménagement lin-
guistique et en terminologie. Número 103-104]

Aquest número monogràfic de la revista Terminogrammeestà dedicat a la planificació lin-
güística en els països de parla catalana, tema que té un interès indubtable per als lectors del Qué-
bec. S’hi reuneixen dotze articles, tots traduïts al francès. D’aquests n’hi ha set que tracten diver-
sos aspectes des d’una perspectiva general: Joan Argenter Le processus de standardisation et de
modernisation du catalan, Albert Branchadell L’aménagement du statut. Les modèles de politi-
ques linguistiques et la langue catalane depuis la transition politique espagnole, F. Xavier Vila i
Moreno Les politiques linguistiques dans les systèmes d’éducation des territoires de langue cata-
lane, Miquel Strubell La dynamisation sociale dans l’aménagement de la langue catalane, Marc
Leprêtre i Jordi Bañeres La sociolinguistique catalane: de la dénomination d’école à l’appellation
géographique. Une approche idéelle, Jaume Vernet La politique et la législation linguistiques de
l’État espagnol et la langue catalane, Antoni Milian-Massana Le régime juridique de la langue
catalane en Catalogne. La loi 1/1998 du 7 janvier du Parlement de la Catalogne sur la politique
linguistique. Segueixen quatre articles que es dediquen a la situació sociolingüística del català en
quatre territoris diferents: el País Valencià (Francesc-Jesús Hernàndez i Dobon, La situation so-
ciolinguistique dans le pays valencien), les Illes Balears (Joan Melià, La langue catalane dans les
Îles Baléares), Barcelona i el seu entorn (Emili Boix Fuster, Barcelone 2000: un état de la ques-
tion sociolinguistique) i la Catalunya Nord (Gentil Puig-Moreno, Usage de la langue catalane en
Catalogne du Nord, France). Un darrer article tracta de les tendències secessionistes en la histò-
ria recent (Miquel-Àngel Pradilla, La communauté linguistique catalane: cohésion ou désagrega-
tion). [N. del C. de R.]
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