
I Simposi Internacional 
Noves tendències en el I+D+i en Literatura,  
Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó  
(edat mitjana i edat moderna). 
De la innovació al cànon

1st International Symposium
New trends in R&D in Literature, Language, 

Education and IST on Crown of Aragon 

(Medieval and Early Modern).  

From innovation to canon

I Simposio Internacional
Nuevas tendencias en el I+D+i en Literatura, 

Lengua, Enseñanza y TIC   sobre la Corona de 

Aragón (Edad Media y Edad Moderna).

De la innovación al canon

Dates  18-19 de desembre de 2012
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Comité organitzador 
Prof. Dr. Vicent Martines (UA, RABLB), Prof. Dr. Josep Martines (UA, IEC),  
Profa. Ma Àngels Fuster Ortuño (UA), 
Profa. Dra. Elena Sánchez López, Sr. Jordi Antolí Martínez (UA) 

Comité Científic Internacional
Profa. Dra. Adelaida Cortijo (Slippery Rock University, Pennsylvania, USA) 
Profa. Dra. Dominique De Courcelles (École Nationale des  
Chartes, CNRS, França)
Profa. Dra. Júlia Butinyà (UNED, Madrid)



           Sala de GrauS    Facultat de dret

9:30 hs InauGuracIó                   Degà De la Facultat De FilosoFia i lletres

Dtor Del Dept De Filologia catalana

9:45 hs PonèncIa InauGural         BaBBi, Anna Maria (Università di Verona, Itàlia): 
“La traduzione delle Metamorfosi nell’Ovide moralisé”

Horari de les  
ponències

mòdul/SeccIó:  
lInGüíStIca & traduccIó

mòdul/SeccIó:  
lIteratura & HIStòrIa cultural

mòdul/SeccIó: enSenyament de 
la llenGua I la lIteratura I tIc

10-10:45 hs antolí, Jordi (Universitat 
d’Alacant): “Un camp 
d’estudi polèmic: 
l’evidencialitat; 
acostament des de la 
llengua catalana”

Mesa, Juan Fco (Universitat 
d’Alacant): “Nuevas 
herramientas de la lexicografía 
latina medieval: Corpus 
documentale y lexicon 
latinitatis” 

Montserrat, Sandra 
(Universitat d’Alacant): 
“Metodologia i avaluació 
de la interacció oral a 
l’aula”

11-11:45 hs segura, Carles (Universitat 
d’Alacant): “Aplicacions 
de la Semàntica 
Diacrònica Cognitiva”

caBezuelo, José Vte (Universitat 
d’Alacant): “Nous aspectes 
sobre l’estudi de les terres 
de frontera en l’Europa 
occidental”

Fuster, Ma Àngels 
(Universitat d’Alacant): 
“Tractament dels 
antropònims estrangers en 
català: una experiència 
de recerca a l’aula de 
traducció”

11:45-12 hs sentí, anDreu (universitat 
D’alacant): “Canvi 
semàntic i subjectivització: 
l’aflorament de valors 
evidencials en els verbs 
modals deure i haver en 
català antic”

Martines, Vicent (Universitat 
d’Alacant, RABLB): “Clàssics, 
originals,  traduccions i 
il·luminacions en la transmissió 
de les idees estètiques a la 
Corona d’Aragó medieval i del 
Renaixement”

Beltran, Vicent (Universitat 
d’Alacant): a “Contrast 
cultural en l’aprenentatge 
de llengües: català i rus”

12-12:45 hs ruiz guarDiola, Ramon 
(Universitat d’Alacant): 
“Corpus del Català Antic 
i Modern i les aplicacions 
informàtiques per fer-ne 
aprofitament lingüístic”

Biosca, Antoni (Universitat 
d’Alacant): “Pere Marsili i el 
Llibre dels fets”

sánchez, Elena (Universitat 
d’Alacant): “Fitxes d’anàlisi 
d’exotopònims en català: 
una activitat per a la 
determinació de l’ús i 
traducció dels noms propis 
de lloc”

13-13:45 hs castaño, Álvaro  & Alba 
FernánDez, Joan de Déu 
Martines & Miquel navarro 
(Universitat d’Alacant): 
“Processos d’incorporació 
de textos en el Corpus 
Informatitzat Multilingüe 
de Textos Antics i 
Comtemporanis [CIMTAC]”

roig vila, Rosabel 
(Universitat d’Alacant): 
“Llengua, Literatura i 
Cultura 2.0: propostes 
d’ensenyament de la 
cultura dels valencians 
mitjançant la Web 2.0”

17-17:45 hs Martines, Josep (Universitat 
d’Alacant, Institut d’Estudis 
Catalans [IEC]): “Contacte 
de llengües i canvi 
lexicosemàntic”

”roca, Rafael (Universitat de 
València): “El món medieval en 
la Renaixença”

estrela, Enrique (Universitat 
de València): “La mirada 
de Constantí Llombart 
a l’Edat Mitjana i el 
Renaxement”

18-18:45 hs Montserrat, Sandra 
(Universitat d’Alacant): 
“Les perífrasis verbals del 
català en diacronia”

escartí, Vicent J. (Universitat de 
València): “La dramatització de 
les conquestes de Jaume I als 
segle XVIII”

19-19:15 hs Miralles, Eulàlia (Universitat 
de València): “El taller de 
l’historiador. La construcció del 
discurs històric en els segles XVI 
i XVII”
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9 :30-10 hs Fuster, Ma àngels (universitat 
D’alacant): “La fraseologia 
vista des d’una doble 
perspectiva: sincrònica i 
diacrònica”

cortijo, Antonio (University of 
California at Santabarbara, 
USA): “La inclusión de la 
Corona de Aragón en un 
espacio de investigacion: a 
proposito de Lo Somni/Fortuna 
y otros títulos”

10:15-10:45 hs sánchez, Elena (Universitat 
d’Alacant): “Anàlisi 
de la fraseologia en 
textos antics: una nova 
aproximació lingüística 
per a aprofundir en els 
clàssics”

Da costa, Ricardo (UFES, Brasil; 
RABLB): “Bernat Metge nos 
trópicos: um catalão em terras 
brasileiras”

antolí, Jordi (Universitat 
d’Alacant): “Com 
actualitzem els clàssics 
i com ho hauríem de 
fer per a l’ensenyament 
secundari”

11-11:30 hs Martines, Josep (Universitat 
d’Alacant, Institut d’Estudis 
Catalans, IEC): “Vers una 
semàntica diacrònica 
cognitva del català”

ruBio vela, Agustín (València): 
“Motivos y circunstancias 
de un desafío caballeresco. 
Nueva lectura de las cartas de 
batalla cruzadas entre Joan 
de Vilanova y Joan Jeroni de 
Vilaragut (1461)”

ensenyat, Gabriel (Universitat 
de les Illes Balears, Societat 
Arqueològica Lul·liana): 
“Nous horitzons culturals 
de la Corona d’Aragó : 
l’alba de l’Humanisme al 
segle XIV” 

11:45-12:15 hs raDatz, Hans-Ingo (Otto-
Friedrich Bamberg 
Universität Bamberg, 
Alemanya): “Nous 
aspectes sobre l’estudi 
de la variació lingüística a 
Europa”

ravasini, Ines (Università di Bari, 
Itàlia): “CLECSI. Catalogo di 
Letteratura catalana, spagnola 
e ispanoamericana. Traduzioni 
italiane del Novecento (e II)”.

De BeneDetto, Alfonsina 
(Università di Bari): “CLECSI. 
Catalogo di Letteratura 
catalana, spagnola 
e ispanoamericana. 
Traduzioni italiane del 
Novecento (I)”

12:15-12:30 hs Furió, Joan Maria 
(Universitat Catòlica Sant 
Vicent Màrtir, València): 
“Nous estudis sobre textos 
religiosos: Els evangelis del 
Palau”

Franco-sánchez, Francisco 
(Universitat d’Alacant): 
“Imagen del poder, ejercicio de 
la soberanía y ficción política 
en el occidente musulmán 
medieval”

cortijo, Antonio 
(University of California 
at Santabarbara, USA): 
“El Llibre de Fortuna 
e Prudencia. Otra 
traduccion posible”

12:30-13 hs Presentació del llibre
Ferrando, Antoni (ed.),

Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima del 
segle XV en llengua catalana / Linguistic and Cultural Studies on ‘Curial e Güelfa’, a 15th 
Century Anonymous Chivalric Romance in Catalan, 
Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company 

http://benjamins.com/#catalog/books/ivitra.3/main 
[Series IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3], 2012. [xxi, 1193 pp. (2 vols.)] 
isBn 978 90 272 4009 5 ; e-Book isBn 978 90 272 7310 9

13:30hs PonèncIa de cloenda:
FerranDo, Antoni (Universitat de València, IEC, RABLB): 
“Les darreres recerques sobre Tirant i Curial”

aula maGna de la Seu unIverSItàrIa de la nucIa

17-20hs Reflexions i conclusions sobre les noves tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, 
Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la innovació al cànon

18 de desembre de 2012 19 de desembre de 2012


