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CASANOVA, Emili/ MORA, Ramon/ SANCHIS, Josep (eds.) (2002): Enric Valor, un home de poble.
Jornada d’estudi i homenatge a Enric Valor i la seua obra (Agullent-València, 2000).
Paiporta: Editorial Denes, 254 p.
Immediatament després de la mort de l’escriptor i gramàtic valencià Enric Valor (13 de gener de
2000), l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida va organitzar-li un homenatge, celebrat a Agullent, poble on Valor havia viscut durant deu anys, dividit en quatre àmbits: conferències sobre l’obra de Valor i sobre la seva positura davant la llengua, taules rodones, exposicions i mostra de títols de llengua
i literatura del País Valencià, acompanyada d’altres mostres de la presència de les principals editorials
valencianes. Aquest volum conté una part de les ponències llegides durant aquesta jornada, completades amb altres articles sobre la vida i l’obra d’Enric Valor: «Les bases de la narrativa d’E. V.» (Vicent
Escrivà), «E. V., narrador a contrapèl» (Vicent Simbor), «E. V. i la llengua literària» (Josep Daniel
Climent Martínez), «Escariano en la tradició fabulosa dels gegants negres, guardians de coves, jardins
i castells» (Víctor G. Labrado), «De les rondalles a les novel.les: una anàlisi contrastiva en l’obra d’E.
V.» (Maria Conca), «La dona en el Cicle de Cassana» (Vicent Escrivà), «Textos inèdits d’Enric Valor: fragments de traduccions de Gabriel Miró, una adaptació de Jordi des Racó i El llibre de l’Infant»
(Emili Casanova), «Les activitats lingüístiques d’Enric Valor i Vives anteriors a la guerra civil: el setmanari El tio Cuc d’Alacant» (Josep Daniel Climent Martínez), «Introducció a l’aportació gramatical
d’Enric Valor» (Abelard Saragossà), «El model de llengua oral d’E. V. en la gramàtica normativa valenciana» (Brauli Montoya Abat), «E. V., lexicògraf, salvador de lèxic i etimòleg» (Emili Casanova),
«E. V., el mestre. E. V. per als mestres» (Vicent Brotons i Rico), «E. V.: la percepció de la llengua»
(Vicent Pitarch). Com és bo de veure, tots aquests treballs representen una contribució important al
coneixement de la rica personalitat d’Enric Valor en els seus diversos aspectes.
Josep MASSOT I MUNTANER
Institut d’Estudis Catalans

ROHRBACH, Nicola / TORRENT-LENZEN, Aina (2002): Deutsch-spanische Übersetzungsübungen.
Kommentierte Übersetzungen von authentischen Texten aus den Bereichen der Philologie, Landeskunde, Wirtschaft und Literatur. Titz: Axel Lenzen Verlag. (Sprachen in Forschung und Lehre, 1). 138 p.
Aquest llibre presenta diverses traduccions comentades de l’alemany al castellà; es tracta d’un
llibre per a estudiants avançats que desitgin practicar la traducció alemany-castellà. Es presenten
disset textos d’una llargada mitjana d’una mica més d’una plana; els textos s’acompanyen amb una
explicació general sobre el tema que tracten, seguida de la traducció al castellà i un comentari sobre alguns aspectes de la traducció. Els textos escollits tracten de diversos temes; hi ha un primer
grup de textos filològics (p. e. sobre el «papiamento», l’estatus del gallec com a llengua de cultura,
la figura de García Lorca, etc.), un altre sobre la cultura i història hispana (la transició, la República, etc.), un grup de textos de tipus econòmic (el teletreball i la maternitat, el reconeixement automàtic de la veu, etc.), i un darrer, de textos literaris alemanys (de Kafka, Rilke; el darrer un poema
de l’escriptora jueva Hilde Domin). Clou el llibre un glossari, amb definicions, de conceptes lingüístics (o propis de la tècnica de la traducció) que han aparegut en el llibre.
Tant pels temes i textos escollits, com per les lectures suggerides i pels comentaris que es fan als
diversos aspectes de la traducció, es tracta d’un llibre per a estudiants amb uns coneixements ja bastant avançats i no de cap manera de principants.
M. Reina BASTARDAS I RUFAT
Universitat de Barcelona

