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l cinquè volum de l’Atles lingüís-
tic passa l’equador dels volums
previstos, que són nou, seguint

l’excel·lència demostrada en els 939
mapes publicats fins ara. En aquest lli-
bre hi ha 126 mapes dedicats a les «in-
dústries relacionades amb l’agricultu-
ra» (un altre títol potser hauria ajudat
més a veure els conceptes que comprèn:
cep, raïm, vinya, verema, most, batre,
moldre, trafegar…) i 189 mapes dedi-
cats als vegetals (carbassó, cogombre,
all, cebes, espinacs, pebrot…). L’expert
hi reconeix de seguida els mèrits dialec-
tològics i acadèmics, gràcies a la trans-
cripció fonètica del concepte en 190 lo-
calitats del domini lingüístic, gràcies
també a les informacions complemen-
tàries i als índexs finals, primer per or-
dre numèric en català, castellà, francès i
italià, i després per ordre alfabètic de
conceptes, també en les quatre llen-
gües. El lector simplement encuriosit hi
pot quedar enganxat perquè cada mapa
ensenya noves paraules que es diuen aquí, allà i més enllà. Com la lli-
mona (llimó, llima… o també citron, al Rosselló), la gla (aglà o bello-
ta) i el pollancre (clop, xop… o poll, a les Illes Balears), per esmentar
només alguns exemples. Els mapes de classes, com ara les classes de
cards, de bolets i de cireres, fan també embadalir: les informacions
són exhaustives, amb el detall del context, si s’escau, i d’altres respos-
tes complementàries. Els materials no cartografiats es distribueixen
en tres tipus de llistes: les llistes de respostes amb escassa variació for-
mal, les llistes de respostes parcials i les llistes de respostes de classes.
Finalment, el capítol de les il·lustracions recull un munt de fotogra-
fies i dibuixos que «generalment es van fer durant les enquestes».
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Mapes lingüístics
El 5è volum comprèn els mapes dels vegetals i
de les indústries relacionades amb l’agricultura

«ATLES LINGÜÍSTIC
DEL DOMINI
CATALÀ. VOLUM V»
Autor: JOAN VENY I
LÍDIA PONS I GRIERA
Editorial: INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
Pàgines: 436
Preu: 110 €

295 mapes de concep-
tes, 20 d’ampliació i 30
llistes de materials.

ls canvis que va provocar en la so-
cietat mallorquina l’arribada del
turisme és un dels temes recur-

rents en la novel·lística de Llorenç Villa-
longa. Rosa i gris, aquest inèdit d’un dels
nostres escriptors capdavanters en la li-
teratura catalana moderna, és l’antece-
dent o versió anterior d’una altra obra de
l’autor, Un estiu a Mallorca, que recent-
ment va reeditar El Club dels Novel·lis-
tes. Villalonga havia preparat aquesta
edició –traduint una versió castellana–
per incloure-la a les seves Obres Comple-
tes editades per Edicions 62 cap als úl-
tims anys seixanta, tot i que aquesta em-
presa no va arribar a realitzar-se. Restava
inèdita aquesta novel·la exquisida.
L’aparició de Sílvia Ocampo (recreació
literària d’Emilia Bernal, poetessa cuba-
na), una nova George Sand, ve a destaro-
tar el jove protagonista, Toni, fill de no-
bles arruïnats, esportista i refinat, que
vol rompre amb les velles inèrcies pro-
vincianes. Trobem tota la malícia de
l’autor, el seu gust per la teatralitat, l’aforisme, l’aclucada d’ull a la filo-
sofia del XVIII, les escenes plenes de sobreentesos, els personatges que
deliren, estimen, volen i dolen entre mitges tintes. Tot plegat és gràcil,
lleuger i poderós, gairebé sembla el llibret d’una òpera. Tenim clàssics
inesgotables, i Villalonga n’és un, amb la seva picardia, els seus tòpics i
la seva bonhomiosa mala fe. Tants d’anys inèdit i ara veu la llum una
edició encantadora d’aquest llibre, que amb un altre títol, i uns altres
incentius editorials –fragments extensos de Sand, Musset i Dels Sants
Oliver en una trama idèntica–, teníem fàcilment disponible. En un
país com cal tindríem unes Obres Completes de Villalonga que tomba-
rien d’esquena. Mentrestant, no oblidem els nostres clàssics.
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L’amor o la farsa
«Rosa i gris», un inèdit esplèndid de
l’escriptor mallorquí Llorenç Villalonga

«ROSA I GRIS»
Autor: LLORENÇ
VILLALONGA
Editorial: LLEONARD
MUNTANER EDITOR
Pàgines: 233
Preu: 16 €

Versió anterior de la
novel·la Un estiu a
Mallorca, tal com la va
preparar l’autor per a les
seves Obres Completes.
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«LA MEVA GERMANA VIU
SOBRE LA LLAR DE FOC»
Autora: ANNABEL PITCHER
Traducció: VÍCTOR OBIOLS
Editorial: LA GALERA
Pàgines: 240 / Preu: 16,95 €

En Jamie té deu anys, una ger-
mana gran, la Jasmine, una

adolescent rebel, un pare que beu massa, una
mare que va marxar casa, un gat, en Roger, i una
altra germana, la Rose. Però la Rose fa cinc anys
que va morir i ara viu en un gerro, sobre la lleixa
de la llar de foc. La família s’esquerda i Jamie veu
una oportunitat en un concurs per a joves.

«ESCLATS A LA JUNGLA»
Autor: JAVIER CISNEROS
Editorial: CRUÏLLA
Pàgines: 288 / Preu: 8,50 €

L’Slocum no s’imaginava que,
per fer un reportatge a Cam-
bodja sobre les mines antiper-
sona, s’hauria de jugar la vida.

Però les màfies de la frontera han segrestat el seu
amic Pritch i amenacen de matar-lo si no marxa
del país. Ell no pensa rendir-se. Una novel·la
d’aventures que tracta dels problemes de la Cam-
bodja actual: les mines terrestres, el tràfic il·legal
d’obres d’art...

«A QUE NO»
Autor: EDUARD RIBERA
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 136 / Preu: 15 €

Una compilació de 99 narra-
cions que expliquen la mateixa
història. Un exercici que ja va
realitzar Raymond Queneau el

1947 i que, a banda d’homenatjar aquest escrip-
tor francès, té la voluntat de demostrar que la li-
teratura s’explica sobretot gràcies al llenguatge.
A partir d’una anècdota banal en una tarda plu-
josa, s’enceta un recorregut que entrellaça perso-
natges i punts de vista.
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