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JOAN VENY, Petit Atles Lingüístic del Domini Català, 
volum VI, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2017, 324 p. 

 
Cel de-al şaselea volum al Petit Atles Lingüístic del Domini Català (Micului Atlas lingvistic al 

Cataloniei), realizat de dialectologul Joan Veny, are la bază al şaselea volum al Atles Lingüístic del 
Domini Català (Atlasului lingvistic al Cataloniei – ALDC, 2012), din care, aşa cum precizează şi 
autorul în Introducció (Introducere), au fost selectate 165 de hărţi lingvistice. 

Volumul este structurat în cinci părţi: primele două părţi (Presentació şi Mapes) sunt organi-
zate pe capitole şi subcapitole; partea a III-a cuprinde Bibliografia, partea a IV-a, Terminologia lin-
güística, iar partea a V-a, Índex alfabètic de mots. 

Partea întâi, Presentació (Prezentare) (p. 7–13), are trei capitole preliminare: 1. Introducció 
(Introducere); 2. Convencions gràfiques (Convenţii grafice), cu subcapitolele Signes fonètics 
(Transcriere fonetică), bazate pe principiile transcrierii fonetice internaţionale şi aplicate şi în ALDC, 
şi Abreviatures (Abrevieri), şi 3. Relació dels punts d’enquesta (Reţeaua punctelor de anchetă), cu un 
Índex numèric şi un Índex alfabètic al celor 190 de localităţi anchetate. 

Partea a II-a a volumului, cea mai amplă, este reprezentată de hărţile lingvistice (p. 17–248). 
Este vorba de 165 de hărţi, selectate din cele 275 de hărţi ale volumului al VI-lea al ALDC (2012) şi 
din cele 29 de liste cu material necartografiat ale aceluiaşi volum. Aceste hărţi se referă la domeniile 
„Viaţa păstorească” şi „Animale domestice”. 

Dacă prima hartă, 785 El pastor „Păstor”, urmăreşte termenii pentru noţiunea ‘păstor’, termeni, 
însoţiţi sau nu de determinanţi, precum pastor, auellero, baciver, ganaero, albarxant, următoarele 12 
hărţi sunt hărţi fonetice. Dintre acestea, primele şapte reflectă fenomene vocalice (p. 25–31): 785 Belar „A 

behăi”, cu variantele barar, balar, (es)belegar sau formele cridar, ronyar, fer be; 786 El mugró 
„Sfârc”, cu variante precum mugronet, mungró, murgó, magró, muró, mugaró (în catalana centrală şi 
insulară) şi muragó (în dialectul roseillon); 787 La llet (Lapte), hartă monolexematică, în care este 
urmărită în special evoluţia fonetică a etimonului latin lactem în limba catalană; 788 Les plomes 
„Pene”, cu variantele plloma, pioma, proma, plluma; 789 La ploma d’escriure „Pană de scris”, 
forma ploma cunoscând variantele proma, plloma, iar forma pluma, de influenţă castiliană, variante 
de tipul plluma, piuma; în harta 790 La llebre „Iepure”, monolexematică, se urmăreşte repartiţia 
cuvântului în funcţie de vocala finală: forma llebr[e] este întâlnită în cea mai mare parte a catalanei 
occidentale, forma llebr[ə], în catalana orientală, iar forma llebr[a], în zona de coastă a dialectului 
valencian şi în zona septentrională; 791 L’eixam „Roi”, cu variantele eix[]an, [i]xam(e), [a]ixam, 
etxam, enxam, eissam.  

Consonantismului îi sunt dedicate 5 hărţi (p. 35–39), în care, ca şi în cazul hărţilor vocalice, 
formele sunt analizate prin raportare la etimon. Este vorba despre hărţile: 792 El braguer de la cabra 
„Ugerul caprei”, cu variantele barguer, briguer; 793 El formatge „Brânză”, cu variantele froma[dӡ]o, 
forma[jӡ]e, froma[tʃ]e, alături de împrumutul castilian queso, cu variantele lui; 794 La gallina „Găină”, 
temen general, dar şi varianta mallorcană galina; 795 Pondre ous „A se oua”, forma cea mai 
răspândită, cu variantele ponre, pòndrer; 796 Covar „A cloci”, cu variantele cogar, co[β]ar sau 
varianta rosellonă de influenţă occitană coar, întâlnită în nord-estul regiunii.  

Grupate sub titlul Altres variants (Alte variante), 11 hărţi (p. 43–50) urmăresc termeni, cu 
variantele lor, precum: 797 La mantega „Unt”, 798 L’esquella „Clopot la gâtul unui animal”, 799 

El collar de l’esquella „Cureaua clopotului”, 800 L’ovella „Oaie”, 801 El be amb una clapa al front 
„Oaie cu pată în frunte”, 802 El verro „Vier”, 803 El present de les matances „Pomana porcului”, 804 

L’egua „Iapă”, 805 El colomar „Porumbar”, 806 La vespa „Viespe”, 807 L’abella „Albină”. 
Cele patru hărţi morfologice (p. 57–61) se referă la termeni formaţi prin derivare: 808 Les 

saleres „Sălăriţe pentru animale”, adjectiv substantivizat, derivat din substantivul sal „sare”; 809 El 

muntanyès „Muntean”, derivat din substantivul muntanya „munte” şi având şi sensul de „păstor”; 810 

Tenir bessons la vaca „Vaca naşte viţei gemeni”, termenul bessons „gemeni”, considerat de origine 
incertă, dând naştere unor forme precum bessonera, bessonada „vacă ce are gemeni”; 811 La barba de 

la cabra „Barba caprei”, cu derivate precum barbeta, barbó, barballera, barbixa, barbuque. 
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Capitolul Lèxic (p. 65–248) este structurat în două părţi, corespunzătoare celor două domenii 
abordate în atlas: Vida pastoral (Viaţa păstorească) şi Els animals domèstics (Animale domestice). 

Cele 56 de hărţi ale primei părţi (p. 65–140) prezintă termeni, cu variantele lor, care denu-
mesc aspecte ale vieţii păstoreşti: creşterea caprelor – de exemplu, 812 El cabrer „Căprar”, 843 El 

cabrit „Ied de capră”, 845 El boc „Ţap”; creşterea oilor – de exemplu, 815 El sarró del pastor 
„Traista păstorului”, 833 L’anyell „Miel”, 840 Tondre „A tunde”; creşterea bovinelor – 818 El 
vedell „Viţel”, 820 El toro „Taur”; creşterea cailor – 848 L’estríjol „Ţesală”, 850 Les regnes 
„Hăţuri”, 858 El poltre „Mânz”; prepararea laptelui – 867 El xerigot „Zer”. 

Cele 81 de hărţi ale părţii a doua (p. 143–248) consemnează termeni referitori la animalele 
domestice şi la apicultură. Ilustrative sunt hărţile: 868 El porc „Porc”, hartă în care, alături de cuvân-
tul-titlu, apar şi termenii bacó, tocino, gorrino, cerdo, marrano, ultimii trei fiind împrumuturi din 
castiliană – de altfel, hărţile referitoare la creşterea porcului şi la prepararea cărnii de porc sunt cele 
mai numeroase; 891 El ponedor „Cuibar”, unde apar şi termeni precum niu (niuc, nial, nieró), 
covador, cover; 909 El conill „Iepure”, termenul conill având cea mai largă răspândire, dar fiind 
prezenţi şi termenii coní, llapín (llapí), ultimul, în catalana septentrională, împrumutat din occitană; 
914 El gos „Câine”, cu formele, de origine onomatopeică, gos (go, gus), cus, cotxo (cutxo), ca (can), 
dar şi o serie de forme care denumesc rase de câini; 943 El rusc „Stup”, cu forme precum: rusc, 
arna, colmena, baso, casera. Sunt prezente şi hărţi care au în vedere forme verbale, de tipul: 916 

Atiar un gos „A asmuţi un câine”, 925 Mugir „A mugi”, 927 Renillar „A necheza”, 931 Miolar 

„A mieuna”, 933 Grunir „A grohăi”, 935 Escatainar „A cotcodăci”, 945 Picar l’abella „Albina 

înţeapă”, 948 L’abella boneix „Albina bâzâie”.  
Cea de-a III-a secţiune a Petit Atles Lingüístic del Domini Català (PALDC) cuprinde 

Bibliografia (p. 251–261) utilizată în redactarea lucrării, partea a IV-a, Terminologia lingüística 
(p. 265–272), reprezintă glosarea unor termeni din dialectele catalane, iar partea a V-a (p. 275–322) 
este un Índex alfabètic de mots (Index alfabetic al cuvintelor), atlasul încheindu-se cu Taula 
(Cuprins) (p. 323–324).  

Pe lângă valoarea ştiinţifică incontestabilă a informaţiei dialectale oferite, volumul se remarcă 
printr-o calitate grafică deosebită, precum şi prin formatul adecvat, care facilitează consultarea lui. Prin 
toate aceste atribute, prezentul atlas poate servi drept model pentru viitoarele lucrări de specialitate.  
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PATRICIA BOU-FRANCH (ed.), Exploring Language 

Aggression against Women, Amsterdam, John Benjamins, 
2017, 159 p. 

 
Lucrarea coordonată şi editată de Patricia Bou-Franch, Exploring Language Aggression 

against Women, apărută în 2016, cuprinde şapte articole axate pe problematica centrală a limbajului 
agresiv asupra femeilor în societatea contemporană, în câteva culturi şi civilizaţii europene. Ţările în 
care sunt investigate faptele de limbaj sunt Spania şi Grecia. Lectura iniţială a sumarului ne indică 
drept punct forte al volumului lexicalizarea violului, aspect căruia îi sunt subsumate mai multe fapte 
de limbaj: ideea sociolingvistică a genului natural ipostaziată în limbajul colocvial (partenerial), al 
mediei şi cel parlamentar. Pe fond, ele se construiesc ca nişte paradigme ale violenţei, iar această 
sumă paradigmatică vizează şirurile sintagmatice personal/individual, fizic/psihic, de gen, inegalitate/ 
discriminare, de exercitare a puterii, prin intimidare, precum şi alte procedee lingvistice, denigrarea 


