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els anys 1900 i 1933, data de publicació de l’obra de Thede; s’hi analitzen les contribucions d’E. Vo-
gel, autor, entre altres obres, d’un diccionari alemany-català (1886), A. Morel-Fatio (1904-1906), J. 
Hadwiger (1905), H. Schuchardt (1906), B. Schädel (1906), L. Spitzer (1912 i 1920), F. Krüger (1914), 
B. Schädel (1914), P. Haberland (1922), W. Meyer-Lübke (1925), A. Zauner (1925), H. F. Müller 
(1926), W. von Wartburg (1928); i, posteriors a la publicació de die Albufera von València, les apor-
tacions de W. Giese (1934), L. Kleiber (1937) i H. Hegener (1938). S’hi comenta el contingut de cada 
capítol (la barraca, el parament de la llar, el conreu de l’arròs, la navegació en barca, la pesca, etc.) i 
s’hi subratlla la importància d’aquest estudi, emmarcat dins el corrent de «Wörter und Sachen», per al 
coneixement de la cultura material de l’Albufera, alguns elements de la qual, juntament amb els seus 
significants, ja formen part de l’arqueologia. L’obra original constitueix una tesi de doctorat de la 
Universitat d’Hamburg, basada en materials recollits al sud de l’Horta i a la Ribera occidental durant 
dos mesos de la tardor de 1930.
 El traductor ha regularitzat el sistema de citacions, ha adaptat el sistema de transcripció fonètica al 
de l’AFI i ha normalitzat els topònims. S’hi reprodueixen diverses il·lustracions (fotos i dibuixos) i la 
bibliografia original. L’edició s’enriqueix amb un glossari, un índex toponímic i un apèndix amb la res-
senya que en féu M. Sanchis Guarner (RFE, 35, 1941, p. 272-274), on subratlla la importància de l’obra 
i hi fa algunes rectificacions. [N. del C. de R.]
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 Ens han arribat dos nous volums de Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans, la 
prestigiosa publicació que s’edita a la universitat de Tübingen i que constitueix una de les fites més 
importants –potser la més important, de fet– de la catalanística alemanya. La publicació va ser fundada 
per Tilbert Dídac Stegmann el 1988 i actualment ja està plenament consolidada. El número del 2008 
(que és el 21) inclou un interessant dossier titulat «Un segle de poetes-pintors», en el qual es repassen, 
en catorze articles, diverses facetes d’aquest contacte entre disciplines artístiques que tant rendiment ha 
donat a la literatura i a la pintura. El dossier està dividit en els apartats «Noucentisme», «Des del roman-
ticisme fins al surrealisme», «Joan Miró», «Salvador Dalí» i «Postavantguarda». S’hi poden llegir, en-
tre d’altres col·laboracions, treballs interessants sobre la prosa pictòrica de Rusiñol (Maridès Soler) –ni 
que sigui en l’apartat sobre «Noucentisme»–, una lectura de La vie secrète de Salvador dalí (Volker 
Roloff) o incursions en l’obra de Joan Brossa (Andrea Stahl) i Perejaume (Dietmar Frenz). El conjunt 
va encapçalat amb un article general i contextualitzador d’Scarlett Winter i Gerhard Wild titulat «El 
segle dels poetes-pintors», p. 3-10). Més enllà del dossier, la resta del volum compta amb les seccions 
habituals d’articles, documentació i ressenyes.
 S’ha editat també, amb data de 2009, un suplement de la revista, que recull un índex exhaustiu dels 
vint primers números, a cura de Gloria Ernst i Claus D. Pusch. La indexació es fa tant per autors, com 
per volums, matèries, persones, obres, ressenyes i ressenyadors. No cal dir que constitueix una catalo-
gació utilíssima per a la consulta de la publicació, a la qual es pot accedir també en format electrònic a 
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm. [N. del C.de R.]
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