
38 • PRESÈNCIA • Del 18 al 24 de maig del 2012

LLIBRES

i vols anar a peu, compra’t una Aleu.
I si vols patir del cor compra’t una
Monfort. Això deien a Esparregue-

ra, a l’època en què aquestes motos van
començar a anar en decadència. El tercer
llibre de la col·lecció Coneix… des del Baix
Llobregat té una gran virtut relacionada
amb l’estudi de la llengua: engresca a fer
recerca. Concretament, recerca sobre
dialectologia, la qual se centra sobretot
en alumnes del Baix Llobregat pel fet que
es tracta d’una producció del Centre
d’Estudis Comarcals d’aquesta comarca.
Tanmateix, l’obra té un interès general
per les informacions escollides i per totes
les orientacions curriculars. Les autores
Àngels Massip i Joana Llordella presen-
ten amb eficiència una visió panoràmica
sobre els registres i la classificació dialec-
tal del català. Tot seguit aborden les mo-
dalitats de la dialectologia, els mètodes,
l’enquesta lingüística i alguns criteris de
presentació de les dades, sempre amb un
tractament amè i entenedor. És atractiu
el capítol que dediquen a la descripció i classificació dels fenòmens lin-
güístics que apareixen en les entrevistes. Un CD acompanya l’obra i
aconsegueix orientar també els professors, ja que els aporta la progra-
mació, els objectius i una trentena de fitxes i recursos variats. Per exem-
ple, Jesús Tuson i Ramon Solsona parlen de la riquesa de la varietat lin-
güística; es poden veure els vídeos de les entrevistes a Francisca Isard i
Isidre Castellví, que són els informants ja grans que han servit de base
per descriure les característiques del «parlar del Baix Llobregat». Una
obra excel·lent, doncs, que sap omplir de sentit la recopilació de trets
fonètics, de girs sintàctics, de frases fetes característics d’una zona de-
terminada. D’Esparreguera en Judes n’era, diuen a Olesa…
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Compra’t una Aleu
Orientacions per fer treballs de recerca sobre
les varietats de la llengua

«DIALECTOLOGIA»
Autors: ÀNGELS MASSIP,
JOANA LLORDELLA
Editorial: EDICIONS DEL
LLOBREGAT
Pàgines: 60
Preu: 15 €

El llibre dóna diferents
eines per poder
emprendre una
investigació sobre la
variació lingüística.
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n Pere, el protagonista de La noia
d’aire blau, té més de quaranta
anys i encara viu amb els seus pa-

res. Treballa per pura inèrcia, i els seus
dies són tots idèntics i sense interès, i
avancen empesos entre la insignificança
i els projectes que acaben morint tot just
balbucejats. En Pere, però, va escriure un
poemari, i va guanyar un premi, i té en el
seu interior la secreta ambició d’escriure
un dia una novel·la. I això acabarà fent,
tot per mirar de superar les inutilitats i les
petites trampes que la pròpia personali-
tat li posa a les rodes. Aquesta és una no-
vel·la escrita amb un pols sostingut i lleu-
gerament poètic, amb un punt de sorne-
gueria hàbil i enèrgica que convenç des
de les primeres pàgines, que atrapen a
pesar de la completa normalitat –la vida,
tal com raja– del que s’hi narra. La mort
del pare, aquesta mare i les seves cabò-
ries, els amics i les velles amants, el culte
a les coses belles i redemptores: el cine-
ma, la música, la literatura. L’autor no
necessita res més que la matèria quotidiana per a teixir situacions que
permeten un desplegament narratiu interessant, molt humà, el qual, a
pesar d’algunes prolixitats potser innecessàries, és capaç de fer-nos
sentir la naturalesa moral de l’aventura de viure, de trobar i d’estimar a
través dels altres: l’amistat i la poesia. Aquest és un llibre que persua-
deix gràcies a la tensió que s’ha sabut donar a les paraules, administra-
des amb la cura d’un poeta que s’aventura en la prosa a la recerca de no-
ves dimensions. Una obra llegidora, emotiva sovint, i sovint també
més humana que estèticament poderosa. Amb un argument més ce-
nyit hauria agafat més volada, però ens convenç de la seva veritat en
virtut de la ben trempada prosa de l’autor.
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La llibertat més pura
El poeta Jordi Roig ens presenta la seva
primera novel·la

«LA NOIA D’AIRE
BLAU»
Autor: JORDI ROIG
Editorial: STONBERG
Pàgines: 260
Preu: 19 €

Una novel·la en què els
sentiments són fràgils i
tanmateix fan que el
protagonista se senti
desafortunadament
feliç. 
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