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Lletres Lliterariu. XXX Día de les Lletres Asturianes. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 
2009.

 Primer número d’una nova revista que publica l’Academia de la Llingua Asturiana i que apareixerà 
la primavera d’anys venidors. Conté contribucions literàries de gèneres diferents («poemes», «prosa», 
«tornes», «teatru»). [N. del C. de R.]

Manent, Albert/Cervera, Joan (2006): Els noms populars de núvols, boires i vents a l’urgell, 
Lleida: Pagès. 72 p.

 Recull, in situ i per enquesta directa (entre 2004 i 2005) a 195 informadors, de 199 noms de núvols 
i boires i 37 de vents de la comarca de l’Urgell (41 nuclis habitats); cal afegir-hi Vallfogona de Riucorb, 
perquè Manent se’n van oblidar quan va fer l’enquesta de la Conca de Barberà. L’arreplega és abundosa, 
amb unitats no enregistrades fins ara (el 80% no figuren al diccionari català-valencià-balear, d’Alco-
ver-Moll). Aquest és el dissetè recull fet per Manent, sovint sol, però altres vegades en col·laboració, com 
en aquest cas (veg. ER, 31, 2009, p. 565). L’obra va precedida d’un prefaci de Raimon Ferrer-Solervicens 
i un prefaci dels autors i es clou amb sengles notícies biobibliogàfiques d’aquests. [N. del C. de R.]

Manent, Albert/Cervera, Joan (2008): Els noms populars de núvols, boires i vents al Vallès 
Oriental, Ajuntament de Llinars del Vallès-Caixa de Sabadell. 79 p.

 Aplec de 161 noms de núvols i boires i de 45 vents a 46 nuclis del Vallès Oriental (no hi figura Cal-
des de Montbui, incorporat al Vallès Occidental, al qual va pertànyer algun temps). Es tracta de mots so-
vint no enregistrats en els nostres diccionaris dialectals. A remarcar la pràctica absència de castellanismes 
(només aro, ruedo). El llibre conté un prefaci de Martí Boada, un pròleg d’A. Manent als núvols i boires 
i un altre als vents, de J. Cervera, així com dues notes biobibliogràfiques dels autors. [N. del C. de R.]

Prats i Sobrepere, Joan/Cervera i Batariu, Joan/Manent i Segimon, Albert (2008): Lèxic de 
meteorologia popular a les garrigues, Juneda: Fonoll. 75 p.

 Recull de noms de núvols, boires i vents de 24 poblacions de les Garrigues, a través d’enquesta a 
111 informadors, especialment homes de més de 65 anys, realitzada sovint en grup. L’obra conté un 
pròleg de Joan Bellmunt i una introducció de Joan Prats sobre la metodologia de l’enquesta i les carac-
terístiques de la comarca (rutes, demografia). Clouen l’obra dues seccions, una de vocabulari relacionat 
amb la meteorologia i una altra, de parèmies i mostres de folklore popular. [N. del C. de R.]

Thede, Max (2009): L’Albufera de València. una descripció etnogràfica. Introducció i traducció 
de Ferran Robles i Sabater, València: Publicacions de la Universitat de València. 307 p.

 Traducció de l’alemany de l’obra de Max Thede, die Albufera von Valencia. Eine volkskundliche 
darstellung, publicada dins Volkstum und Kultur der Romanen (6, 1933, p. 210-273 i 317-383 [Semi-
nar für romanische Sprachen und Kultur, Hamburg, Universitat d’Hamburg]) duta a terme per Ferran 
Robles i Sabater, professor de la Universitat d’Alacant, autor també de’una introducció interessant on 
es dóna compte dels estudis sobre la filologia catalana, específicament valenciana, a Alemanya entre 
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els anys 1900 i 1933, data de publicació de l’obra de Thede; s’hi analitzen les contribucions d’E. Vo-
gel, autor, entre altres obres, d’un diccionari alemany-català (1886), A. Morel-Fatio (1904-1906), J. 
Hadwiger (1905), H. Schuchardt (1906), B. Schädel (1906), L. Spitzer (1912 i 1920), F. Krüger (1914), 
B. Schädel (1914), P. Haberland (1922), W. Meyer-Lübke (1925), A. Zauner (1925), H. F. Müller 
(1926), W. von Wartburg (1928); i, posteriors a la publicació de die Albufera von València, les apor-
tacions de W. Giese (1934), L. Kleiber (1937) i H. Hegener (1938). S’hi comenta el contingut de cada 
capítol (la barraca, el parament de la llar, el conreu de l’arròs, la navegació en barca, la pesca, etc.) i 
s’hi subratlla la importància d’aquest estudi, emmarcat dins el corrent de «Wörter und Sachen», per al 
coneixement de la cultura material de l’Albufera, alguns elements de la qual, juntament amb els seus 
significants, ja formen part de l’arqueologia. L’obra original constitueix una tesi de doctorat de la 
Universitat d’Hamburg, basada en materials recollits al sud de l’Horta i a la Ribera occidental durant 
dos mesos de la tardor de 1930.
 El traductor ha regularitzat el sistema de citacions, ha adaptat el sistema de transcripció fonètica al 
de l’AFI i ha normalitzat els topònims. S’hi reprodueixen diverses il·lustracions (fotos i dibuixos) i la 
bibliografia original. L’edició s’enriqueix amb un glossari, un índex toponímic i un apèndix amb la res-
senya que en féu M. Sanchis Guarner (RFE, 35, 1941, p. 272-274), on subratlla la importància de l’obra 
i hi fa algunes rectificacions. [N. del C. de R.]

Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans (2008). Vol 21. Tübingen: Universität 
Tübingen, 357 p. / Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans (2009). Suple-
ment. Tübingen: Universität Tübingen, 162 p.

 Ens han arribat dos nous volums de Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans, la 
prestigiosa publicació que s’edita a la universitat de Tübingen i que constitueix una de les fites més 
importants –potser la més important, de fet– de la catalanística alemanya. La publicació va ser fundada 
per Tilbert Dídac Stegmann el 1988 i actualment ja està plenament consolidada. El número del 2008 
(que és el 21) inclou un interessant dossier titulat «Un segle de poetes-pintors», en el qual es repassen, 
en catorze articles, diverses facetes d’aquest contacte entre disciplines artístiques que tant rendiment ha 
donat a la literatura i a la pintura. El dossier està dividit en els apartats «Noucentisme», «Des del roman-
ticisme fins al surrealisme», «Joan Miró», «Salvador Dalí» i «Postavantguarda». S’hi poden llegir, en-
tre d’altres col·laboracions, treballs interessants sobre la prosa pictòrica de Rusiñol (Maridès Soler) –ni 
que sigui en l’apartat sobre «Noucentisme»–, una lectura de La vie secrète de Salvador dalí (Volker 
Roloff) o incursions en l’obra de Joan Brossa (Andrea Stahl) i Perejaume (Dietmar Frenz). El conjunt 
va encapçalat amb un article general i contextualitzador d’Scarlett Winter i Gerhard Wild titulat «El 
segle dels poetes-pintors», p. 3-10). Més enllà del dossier, la resta del volum compta amb les seccions 
habituals d’articles, documentació i ressenyes.
 S’ha editat també, amb data de 2009, un suplement de la revista, que recull un índex exhaustiu dels 
vint primers números, a cura de Gloria Ernst i Claus D. Pusch. La indexació es fa tant per autors, com 
per volums, matèries, persones, obres, ressenyes i ressenyadors. No cal dir que constitueix una catalo-
gació utilíssima per a la consulta de la publicació, a la qual es pot accedir també en format electrònic a 
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm. [N. del C.de R.]
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