
KALWA, Erich (2004): Die portugiesischen und brasilianischen Studien in Deutschland (1900-
1945): ein institutionsgeschichtlicher Beitrag. Frankfurt am Main: Domus Editoria Euro-
paea, 402 p. [Beihefte zu Lusorama: Reihe 2, Studien zur Literatur Portugals und Brasi-
liens; Bd. 16].

Minuciosa aportació sobre els estudis portuguesos i brasilers conreats a Alemanya entre 1900
i 1945. Una rica informació sobre instituts, seminaris o centres d’investigació de Colònia, Ham-
burg, Aachen, Bonn i Berlín (p. 17-225), ocupa poc més de la meitat del llibre. Una altra bona part
es dedica al buidatge i catalogació de les referències bibliogràfiques corresponents (Quellen- und
Literaturverzeichnis, p. 229-299). Clouen l’obra dos apèndixs, que contenen notícies sobre activi-
tat docent durant aquest període a les Universitats dels territoris de parla alemanya (p. 301-389) i un
catàleg de Dissertationen i Habilitationschriften igualment a les universitats dels tres països (Ale-
manya, Àustria i Suïssa) que comparteixen la llengua de Goethe (p. 391-402). [N. del C. de R.]

KREIPL, Nadiane (2004): Der Ausdruck von Sinnrelationen in der französischen Gegenwarts-
sprache. Eine Untersuchung am Beispiel der Wirtschafts- und Literatursprache. Wil-
helmsfeld: Gottfried Egert Verlag, 354 p.

Sinnrelationen, etiqueta amb una polisèmia a la qual es refereix l’autora de bon començament
(p. 7): elements de relació logicosemàntica expressats mitjançant les tradicionalment anomenades
«conjuncions» (parce que, puisque, comme, etc.), «preposicions» (à cause de, en raison de, grâce
à, etc.), o també per altres medis com mots de liaison (car, en effet, tellement, etc.). Aquesta obra
es consagra a l’estudi de l’expressió de Sinnrelationen en la llengua francesa actual. Després dels
Grundlagen o fonaments metodològics (p. 5-36), es presenten els instruments analitzats (Das
Analyseinstrumentarium, p. 66-125), referents a aspectes com causalitat, consecució o condiciona-
litat (entre d’altres), i els resultats de la investigació (p. 126-334), resumits a continuació en poques
pàgines (p. 335-339), just abans de la bibliografia de referència (p. 340-351) i d’un breu índex de
paraules (p. 352-354). [N. del C. de R.]
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