
Mostra de 

“Llibres ebrencs de llengua” 
 

El Centre de Nor-
malització Lingüís-
tica de les Terres 
de l’Ebre, en el 
marc de les actua-
cions de divulga-
ció del patrimoni 
cultural del territo-
ri, ha impulsat una 

activitat que conjuga el món editorial i el de 
la lingüística. Es tracta de la  mostra de 
“Llibres ebrencs de llengua”, que pretén 
donar a conèixer al gran públic algunes de 
les obres que s’han publicat sobre la llengua 
catalana en aquestes contrades. 
 
   També hem volgut retre homenatge a tota 
una colla de filòlegs, tècnics i estudiosos de 
la llengua catalana que des de la dècada 
dels vuitanta del segle passat han contribuït 
a l’estudi, la divulgació i la dignificació de la 
llengua des de les Terres de l’Ebre i comar-
ques veïnes. 
 
   La mostra l’hem encapçalada, a mode de 
pòrtic, amb uns exemplars dels llibres, obra 
d’Artur Bladé i Desumvila (Benissanet,1907 
- Barcelona,1995), Contribució a la biogra-
fia de mestre Fabra [1965] i Pompeu Fa-
bra, biografia essencial [1969]. 

Organització:  
 

Centre de Normalització Lingüística  
de les Terres de l’Ebre 

 
Universitat Rovira i Virgili  

Campus Extens 
Antena Cultural de Tortosa 

La mostra de “Llibres ebrencs de llengua” es 

pot visitar del 17 de setembre de 2012 al 31  
d’octubre de 2012, de 8.00 h a 21.00 h, al  
vestíbul del Campus Terres de l’Ebre de la  

Universitat Rovira i Virgili. 

 
Amb la col·laboració de: 

 



 
Aïnes, de Joan Beltran i 
Josep Panisello [2002] 
 
Aproximació descripti-
va al parlar tortosí, de 
M. Àngels Massip [1989] 
 
Aproximació geolin-
güística als parlars del 
Matarranya, de Pere 
Navarro [2004] 
 
Aproximació geolin-
güística als parlars de 
la Ribera d’Ebre, de 
Pere Navarro Gómez 
[2000] 
 
Atles lingüístic de la 
diòcesi de Tortosa, de 
Lluís Gimeno Betí [1997]                                
 
Beceroles, revista del 
CEL, quatre volums  
[2004, 2006, 2008, 2010] 
 
Català per a periodistes 
de les Terres de l’Ebre, 
d’autors diversos [2004] 
 
Contribució a la biogra-
fia de mestre Fabra, 
d’Artur Bladé i Desumvila 
[1965] 
 
Com naltros ho diem, 
d’Albert Puente [2009] 
 

Títols i autors 

 
Cruïlla, de Joan Beltran 
i Josep Panisello [2002] 
 
De política i planifica-
ció lingüística, de Mi-
quel Àngel Pradilla 
[2011] 
 
Diccionari de paraules 
en desús de les Terres 
de l’Ebre, de Joan Sal-
vadó Arrufat [2002] 
 
El cel i el temps en la 
cultura popular. Dites, 
noms i expressions a 
les Terres de l’Ebre, de 
Raül Marcos Matamoros 
[2005] 
 
El parlar de la Fatare-
lla, de Pere Navarro Gó-
mez [1992] 
 
El parlar de la Palma 
d’Ebre, d’Olga Cubells 
Bartolomé [2001] 
 
El parlar de la Ràpita. 
Llengua i país II, de 
Pep Carcellé Freixas 
[2009] 
 
El vocabulari jurídic 
del Llibre de les cos-
tums de Tortosa (MS, 

1272), de Carles Duarte 
[1985] 

 
Els parlars de la Terra 
Alta, d’Olga Cubells Bar-
tolomé, obra en 2 volums 
[2009] 
 
Els parlars de la Terra 
Alta, de Pere Navarro 
Gómez, obra en 2 volums 
[1996] 
 
Els noms de lloc i de 
persona del Pinell de 
Brai, d’Antònia Serres 
Buenaventura [2010] 
 
Els noms populars dels 
núvols, boires i vents: 
Ribera d’Ebre i Terra 
Alta, d’Albert Manent 
[1997] 
 
Estudis de dialectolo-
gia catalana. Volum IX, 
dedicat a la comarca del 
Matarranya, d’autors di-
versos [2006]  
 
Etnotextos i memòria 
històrica: Alcanar 1936-
1945, d’Àngela Buj 
[2005] 
 
Fato. Vocabulari infan-
til i d’adults de les Ter-
res de l’Ebre, d’autors 
diversos [1987] 

Títols i autors 

 
Garba. Mil paraules de 
Calaceit, de Miquel 
Blanc [1994] 
 
Jornades de la Secció 
Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans a 
Tortosa, d’autors diver-
sos [2004] 
 
L’estàndard occidental, 
de Joan S. Beltran [1984] 
 
La llengua del Baix 
Ebre i el Montsià. Un 
model de llengua es-
tàndard oral, d’Albert 
Aragonès [1995] 
 
La nostra llengua. Gra-
màtica de la llengua 
catalana, d’Artur Quinta-
na [1984] 
 

Títols i autors 

 
Toponímia de Vilalba 
dels Arcs, a cura d’An-
ton Monner i Estupinyà 
[1985] 
 
Toponímia i antroponí-
mia de Vall-de-roures, 
d’Enric Puch i Carles 
Sancho [2000] 
 
Toponímia, noms i re-
noms de Bot. Una apro-
ximació, d’Antoni Cortés 
i Manyà [2011] 
 
Vocabulari de boca. 
Una aproximació a la 
parla del Delta, de Bal-
tasar Casanova i Agustí 
Bertomeu. Segona edició
[2011] 
 
Vocabulari de cruïlla, 
de Joan S. Beltran i Ca-
valler, obra en 2 volums 
[2010] 
 
Vocabulari de les eines 
tradicionals del camp 
de Gandesa, de Maria 
Teresa Morera Fontanet 
[2011] 
 
Xandra. Estudis arago-
nesos de llengua i lite-
ratura, d’Artur Quintana 
[2007] 
 

 
La parla de la Ribera 
d’Ebre. Aspectes mor-
fològics: la pronomina-
lització àtona, d’autors 
diversos  [1990] 
 
Llengua i literatura a 
les comarques de la 
diòcesi de Tortosa, 
d’autors diversos [2003] 
 
Llengües i fets, acti-
tuds i franges, d’autors 
diversos, edició a cura 
d’Hèctor Moret [2009] 
 
Notes lexicogràfiques 
sobre el Petit vocabula-
ri de Benassal de Car-
les Salvador i Gimeno,  
d’Àngela Buj [2010] 
 
Pompeu Fabra, biogra-
fia essencial, d’Artur 
Bladé i Desumvila [1969] 
 
Reglament per a l’ús de 
la llengua catalana, 
Ajuntament de Tortosa 
[1991] 
 
Sobre la llengua de Me-
quinensa, d’Hèctor Mo-
ret [1996] 
 
Toponímia de Rasque-
ra, de Miquel S. Jassans 
[1988] 


