
 LLIBRES REBuTS 555

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 32 (2010), p. 553-557

García Gondar, Francisco (dir.)/Castro García, Silvana (2008): Bibliografía analítica da lingua 
galega (2005 e complementos de 2004). Santiago de Compostela: Xunta de Galícia, 601 p.

 Recull bibliogràfic destinat en general a un públic ampli, tret d’algunes entrades de nivell més 
tècnic i especialitzat. Inclou també alguns treballs d’etnografia, història i crítica textual així com edi-
cions digitals difoses a través d’Internet. L’obra conté 1201 entrades, incloses les recencions, i és un 
homenatge a Xosé Luis Couceiro i Antón Santamarina, en el seu seixanta-cinquè aniversari, “os dous 
son exemplo vivo de fidelidade á causa da cultura e o idioma calego, que exerceron sempre con extrema 
xenerosidade cara aos demais e coa humildade dos verdadeiros sabios”. L’estructura de cada ítem com-
prèn títol de l’obra, autor, edició, caracterització (tipus, àmbit, enfocament, període[s], varietat[s]), si-
nopsi del contingut (que oscil·la entre 1 i 21 línies), recensions. La classificació es fa per ordre temàtic 
(1. Traballos xerais e obras de consulta; 2. Fonética e fonoloxía: Traballos xerais; 3 gramática, prag-
mática, ligüística textual e análise do discurso; etc.). Uns índexs d’autors, d’àmbits, de períodes, de 
varietats i de mots registrats en els comentaris faciliten la consulta d’una obra que resulta d’un gran 
interès i utilitat tant per als especialistes com per als que no tenen una formació lingüisticofilològica. 
[N. del C. de R.]

Jaufré, edició a cura de Charmaine Lee. Roma: Carocci, 2006. 454 p.

 La col·lecció «Biblioteca Medievale» de l’editorial Carocci continua acostant el públic italià, però 
també tots els romanistes, a les obres fonamentals de la literatura medieval europea. En un número an-
terior dels ER (28, 2006, p. 531-532), s’havia donat notícia de la publicació de La Faula de Guillem de 
Torroella. Ara disposem també del roman artúric occità Jaufré. En la línia d’altres publicacions d’aques-
ta col·lecció, l’edició de Charmaine Lee no és només una traducció al text occità per a ús de lectors de 
parla italiana que no puguin accedir al text original; això ja faria un prou bon servei a la difusió de la 
literatura medieval, però aquesta edició té molts altres valors. El volum s’inicia amb una extensa intro-
ducció (p. 7-42) on es tracta de la intenció, ideologia i significat de l’obra i de la personalitat del «rei 
d’Aragó» a qui va dedicada. Seguidament trobem una «nota al text» (p. 43-63) on es parla de la trans-
missió manuscrita de l’obra, de la llengua del text i de les edicions existents. L’edició es basa en el ms. 
B. Els 10.974 versos del Jaufré i la traducció italiana es presenten, acarats, en dues columnes en cada 
pàgina (p. 65-375); un tipus de lletra prou petit i l’escassesa dels marges permeten incloure tot el text en 
un sol volum, però això és en detriment de la llegibilitat del text. El volum es clou amb l’aparat crític (p. 
377-393), les notes (p. 395-437) i l’extensa i actualitzada bibliografia que s’ha utilitzat en l’edició i 
comentari i anotació de l’obra (p. 439-454). [N. del C.de R.]

Lletres Asturianes. Núm. 100. Boletín oficial de l’Academia de la Llingua Asturiana, Principáu 
d’Asturies.

 Després de 28 anys de l’aparició de la revista, es publica el número 100, que conté estudis sobre la 
importància de l’asturià per al Lessico Etimologico Italiano, paraules compostes, el pretèrit i temps 
afins en asturià, trets lingüístics de la versió romànica del de Proprietatibus rerum (s. xv), de B. Àn-
glic, topònims i antropònims en El Libro del Prior (s. XV), actituds interculturals de l’alumnat 
d’Educació Primària i breus notes necrològiques sobre Emilio Barriuso, gran especialista en ictioní-
mia asturiana, i Germán de Granda, estudiós de llengües en contacte i de les llengües africanes i 
criolles. [N. del C.de R.]
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