
KREIPL, Nadiane (2004): Der Ausdruck von Sinnrelationen in der franzüsischen Gegenwartss-
prache. Wilhemsfels: Gottfried Egert Verlag, 354 pàgs. (pro lingöa, volum 39).

L’autora investiga la relació adverbial o relació lògica que s’estableix en el francès contempo-
rani entre dues expressions o dos continguts linguístics, basada en textos tant d’economia com de
la premsa. Són relacions de causualitat, consecució, finalitat, condicionalitat, etc. Es tracta d’acla-
rir el nexe que existeix entre frases com: Nous partons parce qu il pleut; Nous partons à cause de la
pluie; Nous partons en raison de la pluie; notre départ résulte de la pluie; Voilà la raison de notre
depart: la pluie; la pluie provoque notre départ; etc.. [N. del C. de R.]

OTERO, Conchita (2005): Aproximación al mundo hispánico. Wilhemsfels: Gottfried Egert
Verlag, 354 pàgs., 3a. edició.

Aquest llibre és fruit de l’activitat de l’autora durant molts anys en l’Institut de lingüística apli-
cada de la Universitat de Heidesheim. És un bon manual divulgatiu de la cultura espanyola per a
alemanys. Tracta en sengles capítol de la geografia d’Espanya, població, economia, activitat indus-
trial, institucions de l’estat, política autonòmica, educació. La llengua és estudiada en Espanya i en
l’Amèrica llatina, així com la història i la producció literària. [N. del C. de R.]

SCHÖNBERGER, Axel / THIELEMANN, Werner (ed.) (2001): Neuere Studien zur lusitanistischen
Sprachwissenschaft. Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea.

Recull de treballs sobre lingüística portuguesa dels força actius lusitanistes alemanys. El con-
tingut és ben variat i va des de la sincronia a l’estudi històric: contrastos entre portuguès i espanyol
estudiats a la premsa; modalitats diverses del lexema “ull” en portuguès, francès i italià, el verbs
portuguesos formats amb el preverb com- (comparats amb l’equivalent alemany); valor semàntic
dels adverbs portuguesos. Així mateix una anàlisi de la polèmica ortografia proposada per Frei Luís
do Monte Carmelo (1767) , un examen del diccionari Aurélio per esbrinar si té en compte les dues
composants brasilenya i portuguesa de la llengua i un estudi, no massa lusitànic, sobre gramàtics
anteriors a l’Appendix Probi. [N. del C. de R.]
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