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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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