
La República de les Lletres. 
Les Lletres de la República

Colón Domènech, Germà (ed.)
Fortuño Llorens, Santiago (ed.)
978-84-8021-660-9
226 pàgines / 18,00 €

Autors ben prestigiosos de l’ambi-
ent universitari i de les lletres ens 
presenten els aspectes de més 
interès sobre la vida social i les 
variades manifestacions literàries i 
culturals del temps de la II Repú-
blica. 

Els noms i els conceptes: 
noves tendències en l’estudi 
del lèxic

Colón Domènech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-568-8
227 pàgines / 20,00 €

Giovanni Adamo, Manuel Alvar 
Ezquerra, M. Teresa Cabré, M. Pilar 
Perea, Luis Fernando Lara, Josep 
Marco i Antón Santamarina refl e-
xionen sobre l’evolució de la lexico-
grafi a, amb l’aplicació de les noves 
tecnologies, i plantegen una pano-
ràmica...

Ecologia lingüística i 
desaparició de llengües

Colón Domènech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-606-7 
178 pàgines / 20,00 €

Vuit especialistes intervenen, en 
aquest volum, per descriure pro-
cessos de naixement i de mort de 
llengües o de dialectes. L’enfoca-
ment és múltiple i variat: si la refe-
rència al rossellonès, a l’alguerès o 
a l’aragonès són mostres de desa-
parició lingüística...

Les lletres hispàniques als 
segles XVI, XVII i XVIII

Martínez Romero, Tomàs (ed.)
978-84-8021-489-6 
376 pàgines / 20,00 €

Mentre que la literatura castella-
na gaudeix d’expansió i glòria, 
les lletres gallegues i catalanes 
viuen una situació molt diferent en 
aquesta època.

Fundació 
Germà Colón
Domènech

Col·lecció de llibres

Aproximació lingüística als 
inicis de la llengua catalana 
(segles VIII al XIII)

Gimeno Betí, Lluís 
978-84-8021-483-4
204 pàgines / 18,00 €

És sobretot a partir del segle XI, 
en què apareixen els primers texts 
escrits totalment o parcial en ca-
talà, que podem seguir l’evolució 
de la llengua. L’obra, doncs, analit-
za l’evolució lingüística del català 
i també presenta esdeveniments 
històrics, culturals i polítics del 
període estudiat.

Homenatge a Germà Colón 
Domènech. Labor omnia improbus 
vincit

Agost Canós, Rosa (ed.), 
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-15444-54-1. 329 pàgines / 18,00 €

Germà Colón es el romanista més destacat en 
l’actualitat, gran investigador, divulgador de les 
seues troballes científi ques, excel·lent professor 
i exemplar acadèmic.

La cultura catalana 
en projecció de futur. 
Homenatge a Josep Massot 
i Muntaner

Colón, Germà (ed.)
Martínez Romero, Tomàs (ed.)
Perea, Maria Pilar (ed.) 
978-84-8021-500-8
554 pàgines / 30,00 €

Una extensíssima nòmina d’inves-
tigadors i personalitats acadèmi-
ques cabdals de la cultura catala-
na, encapçalats pel propi Germà 
Colón, reten homenatge amb 
els seus estudis a Josep Massot i 
Muntaner.

L’assaig periodístic de Joan F. Mira

Serra Adsuara, Sergi
978-84-17900-19-9
260 pàgines / 18,00 €

Novetat



Aportacions a l’estudi del 
català literari medieval

Ferrando Francés, Antoni
978-84-17429-48-5
435 pàgines / 24,00 €

Un dels temes preferits de Ger-
mà Colón és l’estudi de la llengua 
dels nostres escriptors medievals. 
Aquest llibre evoca obres i autors 
del segle XV en onze capítols so-
bre diversos aspectes del català 
literari.

Poesia actual: Vivències i art

Colón Domènech, Germà (ed.)
Fortuño Llorens, Santiago (ed.)
Agost Canós, Rosa (ed.)
978-84-16546-36-7 
142 pàgines / 15,00 €

Germà Colón Domènech, Ferran 
Carbó, Yolanda Castaño, Alejan-
dro Duque, Francesc Parcerisas, 
Guillermo Carnero, Luis García 
Montero, José Luis Rey i Francesc 
Bononat, d’Edicions del Buc.

Estudios de Filología 
Española: Una selección

Colón Domènech, Germà
Casanova Ávalos, Manuela (ed.)
Fortuño Llorens, Santiago (ed.)
Álvarez De Miranda, Pedro (pr)
978-84-16546-66-4
899 pàgines / 70,00 €

La impressionant bibliografi a del 
notable romanista Germà Colón 
(Castelló de la Plana, 1928) s’es-
tén al llarg de seixanta-cinc anys 
—s’inicia en 1952— i ha possibilitat 
ja diverses col·leccions. 

Mitjans de comunicació 
i traducció. Realitat 
i interpretació

Colón Domènech, Germà (ed.)
Perea Sabater, María Pilar (ed.) 
978-84-16356-42-3
154 pàgines / 16,00 €

Una extensa nòmina d’autors 
reconeguts en el camp de la co-
municació i la traducció s’aple-
guen en aquest volum: Rosa 
Agost, Germà Colón Domènech, 
Núria Comas, Francesc Fenollosa...

La lingüística i les seues 
aplicacions en la societat

Colón Doménech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-858-0
166 pàgines / 15,00 €

La diversitat de branques en què 
es desglossa la lingüística s’ha ca-
nalitzat en aquest volum cap a la 
seua aplicació pràctica, orientada 
especialment a estudiar-ne els 
vessants eminentment pragmà-
tics, com ara el computacional, el 
pedagògic o el clínic. 

Noves tendències 
en la dialectologia 
contemporània

Colón Domènech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-816-0
232 pàgines / 20,00 €

Un estudi sobre el projecte geolin-
güístic de l’Atlante lingüístico de-
lla Ladinia dolomitica e dei dialetti 
limitrofi ; la cartografi a interpreta-
tiva: el Petit Atles Lingüístic del 
Domini Català; les noves tècniques 
de representació...

Humor i literatura. 
Ridentem dicere verum

Colón Domènech, Germà (ed.)
Fortuño Llorens, Santiago (ed.)
978-84-8021-815-3 
184 pàgines / 18,00 €

L’humor té moltes facetes; és un 
concepte polièdric. Aquest llibre 
recull les aportacions, des de di-
versos punts de vista, que es van 
presentar en un seminari de lite-
ratura organitzat per la Fundació 
Germà Colón: l’humor gràfi c en la 
premsa del caricaturista Quique; 
l’experiència...

La llengua catalana en 
temps de Jaume I

Colón Domènech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-736-1 
195 pàgines / 18,00 €

Normalment, quan es parla de la 
llengua al segle XIII, s’hi plana al 
damunt la immensa ombra de la 
personalitat de Ramon Llull i so-
vint la resta de la producció de la 
centúria queda una mica arraco-
nada. 

L’aportació lèxica del 
canonge Teodor Tomàs

Juan-Mompó Rovira, Joaquim 
978-84-16356-13-3
279 pàgines / 18,00 €

El segle XVIII va ser enormement 
ingrat a causa de dos fets cabdals: 
l’extinció del Regne de València 
com a ens polític i l’anul·lació del 
valencià com a llengua de la go-
vernació i la justícia, substituït pel 
castellà. La monarquia borbònica 
pretenia així construir un nou estat 
uniforme.

Les tecnologies digitals en la 
producció literària

Colón Domènech, Germà (ed.)
Fortuño Llorens, Santiago (ed.)
978-84-15443-14-8
138 pàgines / 14,00 €

El futur, en paraules de Germà 
Colón, sembla pertànyer a la lec-
tura digital i a les llibreries en línia 
com a font de comercialització. 
Aquest fet pot implicar també un 
canvi en el procés de lectura.

A l’entorn de les Normes de 
Castelló. Ambient, context 
cultural i repercussions

Colón Domènech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-941-9
197 pàgines / 15,00 €

Aquest llibre parla de les Normes 
de Castelló o Normes del 32 i de 
l’acord assolit per un grup de va-
lencians de diversa procedència 
ideològica que es van reunir a 
Castelló, a la seu de la Societat 
Castellonenca de Cultura, l’any 
1932, per signar un acord de nor-
malització del valencià.

Els escriptors valencians 
del segle XV

Colón Domènech, Germà (ed.)
978-84-8021-912-9 
257 pàgines / 16,00 €

Tirant lo Blanch i Joanot Martorell; 
les fonts i el llenguatge afectiu 
d’Isabel de Villena; Vicent Ferrer i 
el ritme i les estructures paral·leles 
de la predicació; Ausiàs March i el 
seu lèxic i constants temàtiques.
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Fortuño Llorens, Santiago (ed.)
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Autors ben prestigiosos de l’ambi-
ent universitari i de les lletres ens 
presenten els aspectes de més 
interès sobre la vida social i les 
variades manifestacions literàries i 
culturals del temps de la II Repú-
blica. 

Els noms i els conceptes: 
noves tendències en l’estudi 
del lèxic

Colón Domènech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-568-8
227 pàgines / 20,00 €

Giovanni Adamo, Manuel Alvar 
Ezquerra, M. Teresa Cabré, M. Pilar 
Perea, Luis Fernando Lara, Josep 
Marco i Antón Santamarina refl e-
xionen sobre l’evolució de la lexico-
grafi a, amb l’aplicació de les noves 
tecnologies, i plantegen una pano-
ràmica...

Ecologia lingüística i 
desaparició de llengües

Colón Domènech, Germà (ed.)
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-8021-606-7 
178 pàgines / 20,00 €

Vuit especialistes intervenen, en 
aquest volum, per descriure pro-
cessos de naixement i de mort de 
llengües o de dialectes. L’enfoca-
ment és múltiple i variat: si la refe-
rència al rossellonès, a l’alguerès o 
a l’aragonès són mostres de desa-
parició lingüística...

Les lletres hispàniques als 
segles XVI, XVII i XVIII

Martínez Romero, Tomàs (ed.)
978-84-8021-489-6 
376 pàgines / 20,00 €

Mentre que la literatura castella-
na gaudeix d’expansió i glòria, 
les lletres gallegues i catalanes 
viuen una situació molt diferent en 
aquesta època.

Fundació 
Germà Colón
Domènech

Col·lecció de llibres

Aproximació lingüística als 
inicis de la llengua catalana 
(segles VIII al XIII)

Gimeno Betí, Lluís 
978-84-8021-483-4
204 pàgines / 18,00 €

És sobretot a partir del segle XI, 
en què apareixen els primers texts 
escrits totalment o parcial en ca-
talà, que podem seguir l’evolució 
de la llengua. L’obra, doncs, analit-
za l’evolució lingüística del català 
i també presenta esdeveniments 
històrics, culturals i polítics del 
període estudiat.

Homenatge a Germà Colón 
Domènech. Labor omnia improbus 
vincit

Agost Canós, Rosa (ed.), 
Gimeno Betí, Lluís (ed.)
978-84-15444-54-1. 329 pàgines / 18,00 €

Germà Colón es el romanista més destacat en 
l’actualitat, gran investigador, divulgador de les 
seues troballes científi ques, excel·lent professor 
i exemplar acadèmic.

La cultura catalana 
en projecció de futur. 
Homenatge a Josep Massot 
i Muntaner

Colón, Germà (ed.)
Martínez Romero, Tomàs (ed.)
Perea, Maria Pilar (ed.) 
978-84-8021-500-8
554 pàgines / 30,00 €

Una extensíssima nòmina d’inves-
tigadors i personalitats acadèmi-
ques cabdals de la cultura catala-
na, encapçalats pel propi Germà 
Colón, reten homenatge amb 
els seus estudis a Josep Massot i 
Muntaner.

L’assaig periodístic de Joan F. Mira

Serra Adsuara, Sergi
978-84-17900-19-9
260 pàgines / 18,00 €

Novetat
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