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LLIBRES REBUTS

Zilg, Antje (2006): Markennamen im italienischen Lebensmittelmarkt. Wilhelmsfeld: Gottfried
Egert Verlag, 261 p. [pro lingua, Band 41].

La col.lecció pro lingua acull en el seu número 41 aquesta obra presentada com a Dissertation a l’Ins-
titut der Romanistik de la Justus-Liebig-Universität de Giessen. Després d’una sèrie d’apartats introduc-
toris, com ara el marc social i de mercat, el concepte en anglès de Branding (‘creació i aplicació de mar-
ques’; amb inicial majúscula a la manera alemanya), consideracions jurídiques i lingüístiques (p. 1-72),
segueix la part nuclear del llibre, amb l’anàlisi lingüística del material recol.lectat sobre marques de
productes alimenticis a Itàlia: grafia, derivació, semàntica i lèxic, i figures retòriques (p. 73-194). Un
sumari amb gràfics i estadístiques (p. 195-223), un apartat final (Ausblick), d’una sola pàgina (224), so-
bre la transcendència d’aquesta mena d’estudis en la lingüística actual, la bibliografia de referència i al-
guns apèndixs més (com una llista de webs d’interès) completen l’obra. [N. del C. de R.]

Manent, Albert / Cervera, Joan (2006): Els noms populars de núvols, boires i vents. Lleida:
Pagès editors, 70 p.

Albert Manent, a més d’ocupar-se de crítica literària, d’aspectes de la guerra civil, de la literatura
de l’exili i d’onomàstica, és autor d’una col.lecció important d’obretes que recullen els noms dels nú-
vols, boires i vents de diverses comarques de l’àrea lingüística catalana. Aquesta obra, feta en col.la-
boració amb J. Cervera, dedicada a l’Urgell, aplega els mots del camp semàntic esmentat, recollits in
situ, molts d’ells desconeguts fins ara, amb esment dels informadors que han ajudat a la replega i de
les poblacions on s’ha recollit cada mot. La inquietud d’Albert Manent ve d’anys enrere, quan ell sol
va recollir i publicar en sengles llibres els noms atmosfèrics del Camp de Tarragona i el Priorat (1994),
de la Conca de Barberà (1995), del Maresme (1996), de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta (1997), del Pe-
nedès (1998), del Barcelonès i el Solsonès (1999), del Baix Ebre i el Baix Llobregat (2002). A més de
publicar amb col.laboració (J. Cervera, 2004) els del Vallès Occidental, ha estimulat treballs semblants
sobre l’Anoia (J. Riba i Gabarró, 2000) i sobre l’Alt Empordà (Lídia Cruset, Mireia Custey, Sònia Pei-
tiví, 2000). Un conjunt de treballs utilíssims per a la dialectologia que completa el patrimoni lèxic tra-
dicional català. [N. del C. de R.]

Grau i Pujol, Josep Maria (coord.) (2007): Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira: dos
montblanquins apassionats pels llibres. Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de Barberà,
78 p. (Biografies, 2).

El Centre d’Estudis de la Conca de Barberà és molt actiu en la promoció i divulgació de treballs
d’història local i comarcal. Pensem per exemple en la miscel.lània periòdica titulada Aplec de Treballs,
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de la qual ja han sortit 25 números. Aquesta vegada han publicat un llibre dedicat a dues personalitats
arrelades a la vida cultural de Montblanc com són Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira, tots dos
estretament vinculats al món del llibre tant per la seva professió de llibreters com per la seva vocació de
bibliòfils. El volum l’ha coordinat Josep Maria Grau i Pujol. Els diversos treballs que s’hi inclouen
constitueixen una aproximació pràcticament definitiva a tots dos intel.lectuals. Pel que fa a Palau, cal
destacar especialment el de Jaume Ferrer i Puig, de caràcter biogràfic («Antoni Palau i Dulcet, 1867-
1954: de llibres, llibreters i memòries», p. 7-28), el qual es complementa amb una aproximació més es-
pecialitzada de Roser Insenser i Brufau a propòsit del famós Manual del librero hispano-americano
(«Antoni Palau i la gènesi del Manual», p. 29-45). Pel que fa a Porter, sobresurt una altra aproximació
biogràfica, aquest cop escrita per la filla, Maria Porter i Moix («Josep Porter i Rovira, 1901-1999. No-
tes per a una biografia», p. 47-64), la qual es complementa amb dos treballs més breus i especialitzats:
un de Gener Gonzalvo i Bou («Josep Porter i el mític volum V de la Història de Poblet del P. Jaume Fi-
nestres, s. xviii», p. 65-69) i un altre de Maties Solé i Maseras («Josep Porter i Rovira i el Museu Ar-
xiu de Montblanc i Comarca», p. 71-78). [N. del C. de R.]

Real Mercadal, Neus (2007): Aurora Bertrana, periodista dels anys vint i trenta. Girona: CCG
Edicions, 181 p. (Biblioteca Fundació Valvi, 8).

Des de fa uns quants anys, l’empresa Curbet Comunicació Gràfica està fent una feina important en
el terreny de l’edició de monografies locals vinculades a les comarques gironines. Una part d’aquesta
feina prové de la col.laboració amb la Fundació Valvi. El fruit d’aquesta col.laboració és una col.lecció
que, pel que fa a les tècniques formals d’edició i d’impressió, pot ser considerada modèlica. Un dels dar-
rers números és una tria d’articles periodístics d’Aurora Bertrana, seleccionats i editats per Neus Real i
Mercadal, una de les veus més autoritzades pel que fa a la història de la literatura catalana femenina. En
total són una cinquantena d’articles publicats entre el març de 1923 i l’abril de 1936, que vénen a ser
quasi la meitat dels que l’editora té localitzats. Són articles originàriament apareguts a la premsa barce-
lonina, en capçaleres com La Veu de Catalunya, Mirador, L’Opinió, D’Ací i d’Allà, etc. i, sobretot, La
Humanitat. Neus Real, a més d’acompanyar-los amb un interessant estudi introductori i la bibliografia
corresponent, els classifica en quatre àmbits temàtics que il.lustren tant els interessos intel.lectuals i vi-
tals de l’escriptora i periodista, com l’evolució del seu pensament i de la seva escriptura: «Els inicis:
“impressions d’una estudianta” (1923)», «L’escriptora moderna i reconeguda (1928-1933)», «Intel.lec-
tual i feminista de prestigi. La Humanitat i Bondat-Bonté (1933-1934)» i «Epíleg. La viatgera encara:
un tast (1935-1936)». [N. del C. de R.]

Simbor, Vicent (ed.) (2006): Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries. III Jornada
«Joan Fuster» (Sueca, 10 de novembre de 2005). València: Universitat de València, 144 p.
(Càtedra Joan Fuster, 3).

La Universitat de València ha publicat, a cura de Vicent Simbor, les intervencions en la III Jorna-
da «Joan Fuster» celebrada el 10 de novembre de 2005 a Sueca. Aquest cop estava dedicada a la rela-
ció de Fuster amb altres escriptors. A més d’una breu «Introducció» de l’editor (p. 9-11) a propòsit del
funcionament de la jornada i d’un treball d’Albert Manent que vol ser contextualitzador i que aporta al-
guna dada de primera mà («Joan Fuster: relacions amb l’exili i amb la Barcelona cultural de la segona
postguerra» p. 13-26), el volum analitza les relacions amb Sanchis Guarner (Santi Cortés, «Joan Fuster,
crític de l’obra sanchisguarneriana», p. 97-112), amb els dos grans assagistes catalans del seu temps
(Xavier Pla, «La triangulació assagística: Ors, Pla i Fuster», p. 113-126), amb Montaigne (Josep Iborra,
«Fuster i Montaigne», p. 127-144) i especialment amb Espriu, amb un estudi molt detallat de Rosa Ma-
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