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ESPECIAL LLENGUA I LLIBRES 

 

SUMARI 

 

      Els lectors i amics d’InfoMigjorn recomanen llibres 

  1 Manel Ollé recomana la Gramàtica catalana pòstuma de Pompeu Fabra  

  2 Mercè Espuny recomana Dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll 

  3 Jem Cabanes recomana la Gramática de la lengua catalana, de Pompeyo 
Fabra, i Els verbs ÉSSER i ESTAR en català, de Jaume Vallcorba i Rocosa 

  4 Enric Gomà recomana Los misteris de la llengua catalana, de Josep Aladern 

  5 Joan Josep Isern recomana Verbàlia 2.0, de Màrius Serra 

  6 Ferran Suay recomana Gaudir de la llengua, de Karmelo Ayesta 

  7 Josep M. Fonalleras recomana Història de la llengua catalana, de Josep 
M. Nadal i Modest Prats 

  8 Marta Rojals recomana Els verbs conjugats, de J.B. Xuriguera, i el 
Diccionari català-valencià-balear d’A.M. Alcover i F. de B. Moll 

  9 Ramon Torrents recomana Lleures i converses d’un filòleg, de Joan 
Coromines 

10 Bel Olid recomana L’analfabeta, d’Agota Kristof  

11 M. Carme Junyent recomana Teoria de la llengua literària segons Fabra, 
de Xavier Lamuela i Josep Murgades 

12 Pere Saumell recomana Pompeu Fabra, de Josep Miracle, Memòries, de 
Josep M. de Sagarra i el Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana, de Joan Coromines 



InfoMigjorn 1.326-1.327 – 18/04/2017   2

13 Joan-Carles Martí i Casanova recomana La persecució política de la 
llengua catalana, de Francesc Ferrer i Gironès 

14 Olga Xirinacs recomana el Diccionari etimològic i complementari de la 
llengua catalana, de Joan Coromines, i Articles i assaigs polítics, de J.V. Foix 

15 Màrius Serra recomana Diàlegs sobre la meravellosa història dels nostres 
mots, de Joan Bastardes 

16 Ramon Solsona recomana el Petit atles lingüístic del domini català, de 
Joan Veny 

17 Martí Domínguez recomana Els valencians de secà. Estampes velles del 
Maestrat, de Gaetà Huguet 

18 Mercè Ibarz recomana Joan Fuster, Marta Rojals, Empar Moliner i Julià de Jòdar 

19 Josep Miquel Bausset recomana La mestra, de Víctor G. Labrado 

20 Joan-Lluís Lluís recomana Épépé, de Ferenc Karinthy 

21 Magí Camps recomana Quincalla, de Víctor Català 

22 Eugeni S. Reig recomana la Gramàtica valenciana, de Manuel Sanchis Guarner 

23 Tobies Grimaltos recomana Mentre parlem, d’Enric Sòria 

24 Jordi Palou recomana tres diccionaris: temàtic de modismes, d’ús de verbs 
i de sinònims de frases fetes 

25 Víctor Pàmies recomana Panorama de lexicografia catalana, de Germà 
Colon i Amadeu-J. Soberanas 

26 Joan F. López Casasnovas recomana Millorem el llenguatge, d’Enric Valor 

27 Albert Vidal recomana el Diccionari de sinònims de Santiago Pey i Els 
verbs conjugats de Joan B. Xuriguera 

28 Albert Pla Nualart recomana Retalls. Textos i exercicis per a 
l’aprenentatge del català 

29 Miquel Boronat Cogollos recomana LTI. La lengua del Tercer Reich, de 
Victor Klemperer, Llengua i política, cultura i nació, d’Alfons Cucó i Santi 
Cortés, i La lengua de tu madre, de Stephen Burgen 

30 Manuel Pérez Saldanya recomana Sintaxi catalana segons los escrits en 
prosa de Bernat Metge (1398), d’Anfós Par 

31 Tina Vallès recomana El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas 

32 Isidor Marí recomana Language and situation, de Gregory i Carroll, la 
Gramàtica de l’IEC i L’any en estampes, de Marià Villangómez 



33 Núria Puyuelo recomana el Diccionari de renecs i paraulotes, de Pere 
Verdaguer 

34 Antoni Llull Martí recomana Coromines, Moll i Veny 

35 Joan Bosch recomana Flors d’hivern, de Joan Narach 

36 Pau Vidal recomana el Diccionari etimològic, de Jordi Bruguera 

37 Teresa Tort recomana Signes, llengua i cultura, de Sebastià Serrano, i Els 
noms de les plantes als Països Catalans, de Francesc Masclans 

38 Jaume Corbera Pou recomana Un home de combat (Mossèn Alcover), de 
Francesc de B. Moll 

39 Lou Hevly recomana L’òpera quotidiana, de Montserrat Roig 

40 Joan Veny recomana el Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana, de Joan Coromines 

41 Raül Garrigasait recomana Notícies d’abans d’ahir, d’August Rafanell 

42 Gustau Muñoz recomana Capvespre, de Josep Bertomeu Moll 

43 Leo Giménez recomana Manual d’ús de l’estàndard oral, de Josep Lacreu, El 
valencià de sempre, d’Eugeni S. Reig, i Això del català, d’Albert Pla Nualart 

44 Maria Cucurull recomana La cuina de l’escriptura, de Daniel Cassany 

45 Albert Branchadell recomana Llengües en contacte, d’Uriel Weinreich 

46 Mònica Montserrat recomana Personatges convertits en paraules, de 
David Paloma 

47 Mercè Canela recomana Solitud, de Víctor Català, i les Memòries d’Adrià, 
de Marguerite Yourcenar 

48 Jordi Manent recomana Ecologia de les llengües, d’Albert Bastardas, i El 
jurament dels víkings, de Peyo 

49 Joan Tudela recomana El valencià de sempre, d’Eugeni S. Reig 

50 Jordi Badia i Pujol recomana les Rondalles valencianes d’Enric Valor, les 
novel·les policíaques de Rafael Tasis i Llengua estàndard i variació 
lingüística, de Gabriel Bibiloni 

   

 

 

InfoMigjorn és un butlletí setmanal que recull informacions d’actualitat sobre llengua catalana.  
ISSN 2462-7003   Elaborat i distribuït per la Xarxa de Mots  

Subscripcions: http://migjorn.cat/alta.php  Adreça de contacte: infomigjorn@migjorn.cat     @InfoMigjorn
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Els lectors i amics d’InfoMigjorn recomanen llibres 

 

Per celebrar Sant Jordi i la Festa del Llibre, InfoMigjorn va demanar a uns 
quants lectors i amics que ens parlessin d’un llibre que aconsellarien, 
sempre partint de l’interès que ens és comú: la llengua. La resposta ha estat 
abundant, de totes les zones lingüístiques, sobre una gran diversitat d’as-
pectes de la llengua i, sobretot, amb la marca del tresor que cadascú hi ha 
cregut descobrir. 

La llibertat dels autors ha estat absoluta, perquè no els hem volgut induir a 
parlar d’això o d’allò; així mateix, els hem demanat de fugir de la tirania de 
les novetats editorials i destacar allò de què no cal fer memòria, de tan pre-
sent com ho tenim. Les escasses coincidències, doncs, només són fruit de 
l’afinitat de sensibilitats o interessos. Publiquem aquestes recomanacions en 
el mateix ordre en què els autors ens les han fetes arribar. 

Tractant-se de llibres relacionats amb la llengua, en la major part de casos 
no costa d’endevinar-hi l’emoció viscuda amb la lectura i un entusiasme que 
mereix d’encomanar-se. Tant de bo l’obsequi que ens fan aquesta cin-
quantena d’amics us transmeti la força que hi hem descobert i que aquest 
record de lectures de gruix s’escampi allà on encara pot fer fruit. L’agraï-
ment, doncs, d’InfoMigjorn als qui han fet possible el butlletí d’avui, d’un 
valor fora de dubte. 

Vist que aquest número extraordinari, llarg i sucós, demana més temps de 
lectura, publicarem el següent el dia 2 de maig. 

 



  

  

  

  

  

  

Butlleta de subscripció Butlleta de subscripció 
  

InfoMigjorn és una publicació setmanal sobre llengua que es distribueix digitalment. 
Recull les informacions d’actualitat, les tendències i els debats que afecten el català en 
totes les àrees, geogràfiques i temàtiques.  

InfoMigjorn és una publicació setmanal sobre llengua que es distribueix digitalment. 
Recull les informacions d’actualitat, les tendències i els debats que afecten el català en 
totes les àrees, geogràfiques i temàtiques.  

Per 20 euros anuals (persones físiques)* tindreu una visió sempre actualitzada sobre la 
realitat de la llengua. Per subscriure-us-hi, empleneu aquesta butlleta i envieu-la a 
infomigjorn@migjorn.cat o bé per correu postal a Xarxa de Mots, Travessera de Gràcia 
238, baixos 1a, 08024 Barcelona. 

Per 20 euros anuals (persones físiques)* tindreu una visió sempre actualitzada sobre la 
realitat de la llengua. Per subscriure-us-hi, empleneu aquesta butlleta i envieu-la a 
infomigjorn@migjorn.cat o bé per correu postal a Xarxa de Mots, Travessera de Gràcia 
238, baixos 1a, 08024 Barcelona. 

  

Nom i cognoms:  Nom i cognoms:  

  

Adreça electrònica: Adreça electrònica: 

  

D’on sou? D’on sou? 

  

Opció A (recomanada). Domiciliació bancària. IBAN (24 xifres):  Opció A (recomanada). Domiciliació bancària. IBAN (24 xifres):  

        
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

Opció B. Ingrés o transferència de 20 euros a un d’aquests dos comptes: 

• CaixaBank (“la Caixa”): ES31 2100 0807 7802 0113 0452 

• Banc de Sabadell-CAM: ES67 0081 0077 8400 0145 6056 

En fer la transferència, indiqueu el nom complet i l’e-mail on voldreu rebre els butlletins. 
 

Opció C. Pagament per PayPal o bé amb targeta de crèdit: visiteu la pàgina 
http://www.migjorn.cat/okalta.html i feu clic al botó “Subscriure-s’hi”. 
 

Per a qualsevol dubte o consulta, escriviu a infomigjorn@migjorn.cat
 

* Subscripcions col·lectives i institucionals: 50 euros, amb dret a rebre el butlletí en cinc adreces.   
 

D'acord amb la legislació sobre protecció de dades, en subscriure-us incorporarem les vostres 
dades al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades, modificar-les o cancel-
lar-les escrivint a infomigjorn@migjorn.cat. 
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