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LLIBRES REBUTS

Broch, Àlex (dir.) (2008): diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catala-
na, 1242 p., («Diccionaris de l’Enciclopèdia»).

 Aquest nou diccionari de la literatura catalana és fruit d’uns quants anys de treball de nombrosos 
especialistes i redactors, sota la direcció d’Àlex Broch. En primera línia hi ha hagut quatre assessors: 
Anton M. Espadaler (Universitat de Barcelona), encarregat de l’època medieval; Pep Valsalobre (Uni-
versitat de Girona), que s’ha ocupat dels segles xvi-xviii; Manuel Jorba (Universitat Autònoma de 
Barcelona), responsable del segle xix; i Jaume Aulet (UAB), coordinador del període 1890-1939. Àlex 
Broch mateix (Universitat Rovira i Virgili i Institut del Teatre) és qui s’ha ocupat del període de 1939 
fins a l’actualitat. Completa l’equip un total de quaranta redactors i una setantena llarga de col·laboradors. 
El resultat és un volum que, tot i les imprecisions i descompensacions que sempre s’escapen en obres 
d’aquestes característiques, constitueix una seriosa obra de consulta que en molts aspectes supera l’an-
terior Nou diccionari 62 de la literatura catalana (2000). El punt de partida són les entrades biogràfi-
ques d’escriptors de la Gran Enciclopèdia Catalana, les quals han estat actualitzades i adaptades a les 
necessitats d’una obra més especialitzada. Les quatre principals virtuts del volum són la inclusió de 
molts autors menors, que no tenien entrada en altres diccionaris similars; la incorporació d’un gruix 
significatiu d’obres literàries (425 en total); l’entrada d’escriptors joves (nascuts fins a 1975); i el fet 
d’incloure-hi també entrades sobre personatges especialment rellevants. En canvi han quedat per a una 
altra ocasió (en bona mesura per problemes d’espai) les entrades sobre revistes, editorials, col·leccions, 
conceptes, institucions i altres elements significatius de la història literària. Les entrades inclouen tam-
bé una bibliografia prou il·lustradora. Tanca el volum una catalogació de premis ben actualitzada. [N. 
del C.de R.]

Costas Rodríguez, Jenaro (coord.) (2005): Ad amicam amicissime scripta. Homenaje a la Pro-
fesora María José López de Ayala y genovés. Madrid: UNED. 456 + 438 p.

 Aquests dos volums d’estudis estan dedicats a la memòria de la professora María José López de 
Ayala y Genovés, que fou professora de filologia llatina de la UNED, universitat en la qual ocupà, a 
més, diversos càrrecs, com el de Vicerectora de Innovació i Desenvolupament Tecnològic, que exercí 
fins al moment de la seva mort, el desembre de 2003. Els volums han estat publicats a cura de Jenaro 
Costas Rodríguez i recullen un nombre considerable d’articles escrits per col·legues i amics, articles que 
trobem després d’unes pàgines introductòries, on s’hi inclou una presentació de la Rectora de la UNED, 
uns mots de record del director del Departament de Filologia Clàssica i dels col·legues, i un breu currí-
culum i bibliografia de la professora López de Ayala. La vuitantena d’articles recollits en els volums 
són de temàtica diversa, motiu pel qual l’editor els ha distribuït en diversos capítols: «Filologia grega», 
«Filologia llatina», «Humanisme i tradició clàssica», «Filologies modernes», i encara un capítol de 
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«Varia». Dins de cada apartat, les contribucions es succeeixen per ordre alfabètic d’autors. La diversitat 
de temes i enfocaments dels articles són una prova de l’àmplia xarxa d’amics que establí l’homenatjada, 
però fa al mateix temps difícil la tasca de donar en aquestes línies ni tan sols un esbós de les temàtiques 
tractades en el volum, que van d’Èsquil a T. S. Elliot o de les inscripcions al llenguatge periodístic ac-
tual. La publicació es clou amb una «Tabula gratulatoria». [N. del C.de R.]

Curial und guelfa. Ein katalanischer Ritterroman. Traducció i introducció de Gret Schib Torra. 
Berlin; Münster: Lit, 2008. 304 p. (Katalanische Literatur des Mittelalters; 1).

 Els lectors de parla alemanya, que vulguin acostar-se a la literatura catalana medieval però no pu-
guin fer-ho en català, disposen ja d’algunes obres fonamentals de la nostra literatura traduïdes a l’ale-
many; en el darrer número dels ER es ressenyava la versió alemanya del Tirant publicada el 2007 en tres 
volums per l’editorial Fischer, traducció a cura de Fritz Vogelsang (ER 31, 2009, p. 520-524). Ara do-
nem notícia de la publicació, un any més tard, del Curial e güelfa. En aquest cas, ha fet possible la 
publicació una col·laboració internacional entre l’editorial alemanya Lit i la catalana Barcino. El Curial 
és el primer volum d’una col·lecció sobre literatura catalana medieval que té en perspectiva immediata 
la publicació d’altres obres fonamentals dels segles xiii, xiv i xv (la doctrina Pueril, Lo Somni, La 
disputa de l’ase, poesia de Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March); així ho anuncia el director de la col-
lecció, Alexander Fidora, en els mots de presentació del volum (p. 1-2). Una breu introducció de la 
traductora permet presentar l’obra i els seus problemes als lectors alemanys i acaba amb el recull de 
la brevíssima bibliografia assequible per un públic alemany (p. 3-14); la resta del volum conté el llegi-
dor text alemany que Gret Schib ha confegit a partir de l’edició d’Els nostres clàssics del Curial (p. 
17-304). [N. del C.de R.]

Estudos de lingüística galega (ELg).

 Donem la benvinguda al primer número (2009) de la revista –de periodicitat anual– Estudos de 
lingüística galega, promoguda per l’Instituto da Lingua galega (ILG) i publicada pel Servei de Publica-
cions i Intercanvi de la Universitat de Santiago de Compostel·la. La dirigeix la professora Rosario Álva-
rez Blanco, i aquest primer número declara la intenció de fer de la revista un espai de debat i intercanvi 
científic al voltant de la llengua gallega, un lloc de reflexió sobre la norma idiomàtica i, ensems, d’anàli-
si crítica i difusió de la investigació lingüística. S’hi publiquen articles d’investigació sobre lingüística i 
filologia, notes i articles breus en relació amb la varietat normativa de la llengua gallega i recensions 
crítiques de treballs lingüístics que afectin directament o indirectament el gallec. L’edició electrònica 
(http://ilg.usc.es/elg/) facilita l’accés sense restricció a tot el seu contingut. [N. del C.de R.]

García Arias, Xosé Lluís (2009): Propuestes etimolóxiques (4) del diccionariu Etomolóxicu de 
la Llingua Asturiana (dELLA). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 512 p. [Llibrería 
Llingüística/21]

 Es tracta d’un avanç del diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana, com ho eren les Pro-
puestes etimolóxiques (2) (vegeu-ne la ressenya dins ER, XXXI, p. 396-404) i les Propuestes Etimoló-
xiques (3). L’autor, expert en aquesta matèria, exposa l’origen de mots asturians, des de ababazar fins 
xenebrada, amb localització geogràfica de cada vocable i, quan n’hi ha, la seva documentació antiga i/o 
moderna. Segueix una bibliografia molt completa, amb les sigles i abreviatures, així com una llista dels 
mots estudiats, inclosos els ètims. Un llibre valuós a tenir en compte quan es faci un nou diccionari 
etimològic romànic, on els derivats asturians hi hauran de tenir un lloc. [N. del C. de R.]
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