
Mostra de 

Llibres Ebrencs de Llengua 
 

El Centre de Normalit-
zació Lingüística de 
les Terres de l’Ebre, 
en el marc de les ac-
tuacions de divulgació 
del patrimoni lingüístic 
ebrenc, ha impulsat 
una activitat que con-

juga el món del llibre i el de la lingüística. Es 
tracta de la Mostra de Llibres Ebrencs de 
Llengua, que pretén donar a conèixer al gran 
públic les principals obres que s’han publicat 
sobre llengua catalana des de l’òptica ebren-
ca. 
 
També hem volgut retre homenatge a tota una 
colla de filòlegs, tècnics i estudiosos de la llen-
gua catalana que des de la dècada dels vui-
tanta del segle passat han contribuït a l’estudi, 
la divulgació i la dignificació del català que es 
parla a les Terres de l’Ebre, un territori lingüís-
tic que s’estén des del Priorat fins als Ports i 
des del Matarranya fins al Delta. 
 
La mostra l’hem encapçalada, a mode de 
pòrtic, amb un exemplar del llibre Pompeu 
Fabra, biografia essencial, publicat l’any 
1969 per Artur Bladé i Desumvila 
(Benissanet,1907 − Barcelona,1995). 
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Aïnes, de Joan Beltran i 
Josep Panisello. Dos vo-
lums. Edicions Alambor, 
2002. 
 
Aproximació descriptiva 
al parlar tortosí, de  
M. Àngels Massip. Diputa-
ció de Tarragona, 1989. 
 
Aproximació geolingüís-
tica als parlars del Ma-
tarranya, de Pere Navarro 
Gómez. Associació Cultu-
ral del Matarranya, 2005. 
 
Aproximació geolingüís-
tica als parlars de la Ri-
bera d’Ebre, de Pere Na-
varro Gómez. Centre  
d’Estudis de la Ribera  
d’Ebre, 2000. 
 
Atles lingüístic de la diò-
cesi de Tortosa, de Lluís 
Gimeno Betí. Institut d’Est-
udis Catalans, 1997. 
 
Beceroles, revista del 
Centre d’Estudis Lingüís-
tics i Literaris (CEL). Tres 
volums, 2004, 2006 i 
2010. 
 
Català per a periodistes 
de les Terres de l’Ebre, 
d’autors diversos. Cosse-
tània Edicions, 2004. 
 

Llibres i autors 

Com naltros ho diem, 
d’Albert Puente. Edició de 
l’autor, 2009. 
 
Cruïlla, de Joan Beltran i 
Josep Panisello. Edicions 
Alambor, 2002. 

Diccionari de paraules 
en desús de les Terres 
de l’Ebre, de Joan Salva-
dó Arrufat. Ajuntament 
d’Amposta, 2002. 
 
Dites, cobles i ronda-
lles, d’autors diversos. 
Servei Local de Català de 
Tortosa, 1994. 
 
El cel i el temps en la 
cultura popular. Dites, 
noms i expressions a 
les Terres de l’Ebre, de 
Raül Marcos. Edicions 
L’Agulla, 2005. 
 
El parlar de la Fatarella, 
de Pere Navarro Gómez. 
Centre d’Estudis de la 
Terra Alta, 1992. 
 

El parlar de la Palma  
d’Ebre, d’Olga Cubells. 
AC L’Espona, 2001. 
 
El parlar de la Ràpita, de 
Pep Carcellé. Edició de 
l’autor, 2009. 
 
El vocabulari jurídic del 
Llibre de les costums de 
Tortosa (MS. 1272), de 
Carles Duarte. Generalitat 
de Catalunya, 1985. 
 
Els noms populars dels 
núvols, boires i vents: 
Ribera d’Ebre i Terra 
Alta, d’Albert Manent. CE 
Riudomencs, 1997. 

Els parlars de la Ribera 
d’Ebre, d’Olga Cubells 
Bartolomé. Diputació de 
Tarragona, 2010. 
 
Els parlars de la Terra 
Alta, de Pere Navarro Gó-
mez. Diputació de Tarra-
gona, 1996. 
 

Lllibres i autors 

Estudis de dialectologia 
catalana. Volum IX, dedi-
cat a la comarca del Ma-
tarranya, d’autors diver-
sos. Edicions Palestra, 
2006.  
 
Etnotextos i memòria 
històrica: Alcanar, 

1936−1945, d’Àngela Buj 

Alfara. Ajuntament 
d’Alcanar, 2005. 

Fato. Vocabulari infantil i 
d’adults de les Terres de 
l’Ebre, d’autors diversos. 
Generalitat de Catalunya, 
1987. 
 
Jornades de la Secció 
Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans a 
Tortosa (4 i 5 de juny de 
1999), d’autors diversos. 
Institut d’Estudis Catalans, 
2004. 
 

Llibres i autors 

Notes lexicogràfiques 
sobre el Petit vocabulari 
de Benassal, de Carles 
Salvador i Gimeno,  
d’Àngela Buj Alfara. Fun-
dació Carles Salvador, 
2010. 
 
Pompeu Fabra, biografia 
essencial, d’Artur Bladé i 
Desumvila. Pòrtic, 1969. 
 
Sobre la llengua de Me-
quinensa, d’Hèctor Moret. 
Institut d’Estudis del Baix 
Cinca, 1996. 
 
Toponímia i antroponí-
mia de Vall-de-roures, 
d’Enric Puch i Carles San-
cho. Ascuma, 2000. 

 
Vocabulari de cruïlla. Els 
mots de les Terres de 
l’Ebre i el Maestrat en el 
context del català for-
mal, de Joan S. Beltran i 
Cavaller. Onada Edicions, 
2010. 
 

L’estàndard occidental, 
de Joan S. Beltran i Caba-
llé. Generalitat de Catalu-
nya, 1984. 
 
La llengua del Baix Ebre 
i el Montsià. Un model 
de llengua estàndard 
oral, d’Albert Aragonés. 
Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra llengua. Gra-
màtica de la llengua ca-
talana, d’Artur Quintana. 
DGA, 1984. 
 
La parla de la Ribera  
d’Ebre, d’autors diversos. 
Centre d’Estudis de la Ri-
bera d’Ebre, 1990. 
 
Llengua i literatura a les 
comarques de la diòcesi 
de Tortosa, d’autors di-
versos. Onada Edicions, 
2003. 


