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Lusorama. Zeitschrift für Lusitanistik / Revista de Estudos sobre os Países de Língua Portu-
guesa. Núm. 51-52 (Oktober 2002), Frankfurt am Main: Axel Schönberger Verlag, 318 p.

Set articles ocupen la primera part (poc menys de la meitat, p. 8-140) d’aquest número trimes-
tral. Set contribucions sobre aspectes diversos de llengua, literatura i cultura portugueses. Cinc en
portuguès i dues en alemany: Martin Neumann, «Zwischen den Medien: Manhã submersavon Ver-
gílio Ferreira» (p. 8-28); Helmut Siepmann, «Impressões académicas depois da leitura de Entre du-
nasde Paula de Lemos e Marga do Val» (p. 29-37); Carsten Sinner, «Interkulturelle Aspekte der
Übersetzung: mosambikanische Identität in portugiesischsprachigen Testen» (p. 38-57); Francisca
Queiroz de Athayde, «O uso do artigo em construções com verbo-suporte do portugués» (p. 58-84);
Dieter Messner, «A lexicografia da língua portuguesa melhorou muito» (p. 85-88), en relació amb
el Dicionario Houaiss da língua portuguesa(2001); Henrique Barroso, «A propósito de Uma in-
trodução ao estudo da fonética e fonologia do português, de Lurdes Moutinho» (p. 89-120); Neiza
Teixeira, «Da dor e do sofrimento: o mito cosmogônico da ‘Gente do Universo’ ou do Povo Desa-
na» (p. 121-140).

Segueix un ampli bloc de recensions (p. 141-228) i una miscel.lània amb informacions generals
sobre lusitanística (p. 229-304), d’entre les quals val la pena destacar l’índex dels primers cinquan-
ta números de Lusorama(Axel Schönberger, p. 257-304). Arrodoneixen aquest número tardorenc
els resums corresponents als set articles i els complements habituals de la revista (adreces dels re-
dactors, normes d’edició, etc.). [N. del C. de R.]

Luenga & fablas. Publicazión añal de rechiras, treballos e documentazión arredol de l’ara-
gonés e a suya literatura. Núm. 4 (2000), Uesca: Consello d’a Fabla Aragonesa, 207 p.

Redactada íntegrament en aragonès, la revista anual Luenga & fablas(1997-) marca una fita
rellevant en la història recent d’aquesta varietat romànica. Dirigida per Francho Nagore Laín i edi-
tada pel Consello d’a Fabla Aragonesa, acull des del seu número fundacional (1997) contribucions
sobre els parlars (alto)aragonesos (fablas) i la llengua (luenga) elaborada a partir d’aquests. El quart
número, com els tres precedents, consta de quatre seccions: Treballos e rechiras(p. 9-131), Creya-
zión literaria (p. 135-153), Documentazión(p. 157-173) i Rezensions(p. 177-201). És de destacar
l’article que encapçala la present remesa, de Chusé Inazio Nabarro: «Biello idioma de loiras [‘llú-
drigues’] e paxarelas [‘papallones’], de tu qué se fayó? (arredol d’a koiné aragonesa)», que fa una
anàlisi crítica d’alguns aspectes morfosintàctics en l’elaboració i l’ús d’aquesta koiné, d’aquest ne-
oaragonès unificat. . [N. del C. de R.]


