
II 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

2nd International Symposium
New trends in R&D in Literature, Language, 

Education and IST on the Crown of Aragon 

(Medieval and Early Modern). 

From Innovation to canon

II 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  8-9 i 15-16 de març de 2013

Seu Universitària de la Nucia

Crèdits: 2

Hores ICE: 30 h (20 lectives i 10 on-line)

Organitza: Seu Universitària de la NuciaAl si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC/2012/022)
i dels projectes Prometeo/2009/042, FFI2009-13065, FFI2012-37103,  
UA-Vigrob-125, GITE-09009-UA

Inscripció
Import: 60 euros

Matrícula: 
Presencial:   - De 9 a 14 hores: Seu Universitària de La Nucia. Antic col·legi

Sant Rafael. Av. Porvilla, 8. La Nucia (Alacant)
- De 9 a 14 hores: En el Secretariat de Seus Universitàries, 
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa (Campus de Sant 
Vicent del Raspeig).

Telefònica:  -De 9 a 14 hores: 965 90 93 23 Secretariat de Seus Universitàries
- De 9 a 14 hores: 966 89 77 33 - Seu Universitària de La Nucia

A través del formulari web: http://web.ua.es/es/seus/lanucia/

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)



8 de març de 2013

16:00 h InauguracIó                         Inauguració del curs, a càrrec del degà de la Facultat de Filosofia i 
Lletres de la Universitat d’Alacant, Jorge Olcina, de l’alcalde de la Nucia, Bernabé 
Cano García, i del director de l’ISIC-IVITRA, Vicent Martines.

16:00-17:00 h PonèncIa Inaugural               Vicent Salvador (Universitat Jaume I)
“Línies de recerca en lingüística mèdica”

Horari mòdul/seccIó: lIteratura & HIstòrIa cultural mòdul/seccIó: semInarI de doctorands I estudIants de Postgrau

17:00-17:45 h Rafael Beltrán Llavador (Universitat de València)
“Al voltant del Curial, El victorial i la cavalleria a 
França: noves perspectives europees per a la ficció 
medieval”

Carles Fenollosa (Universitat de València)
“Sobre el Dietari de Català de Valeriola”

17:45 -18:30 h Josep Lluís Martos (Universitat d’Alacant)
“De la codicologia a la crítica textual: stemma 
codicum i cançoners”

Aina Monferrer (Universitat Jaume I)
“Aplicacions pragmaestilístiques al corpus de Vicent 
Andrés Estellés”

18:30-19:15 h Antoni Ferrando (Universitat de València)
“Observacions sobre la llengua de Curial e Güelfa”

19:15-20:00 h Rafael Roca (Universitat de València)
“Un nou espai virtual d’aproximació a la Renaixença”

Núria Orquin (Universitat de València)
“La incorporació de les TIC a l’aula. Una relació en 
procés de canvi”

20:00-20:45 h Antoni Biosca (Universitat d’Alacant)
“La crònica de Pere Marsili i el Libre dels fets”

Marc Gandia (Universitat de València)
“Interés històric i filològic de les Actes del capítol de 
la Seu de Xàtiva al segle XVIII”

20:45-21:00 h Josep Lluís Martos (Universitat d’Alacant)
“Poesia de cançoner i transferència de resultats de la 
investigació: el desenvolupament de la via virtual”

21:00-21:30 h Cloenda de la primera sessió

9 de març de 2013

9:00-9:30 h Inauguració de la 2a sessió

9:30-10:30 h Dominique De Courcelles (CNRS, École Nationale des Chartres, França)
“Noves línies de recerca sobre el Renaixement a la Corona d’Aragó”

Horari mòdul/seccIó: lIteratura & HIstòrIa cultural mòdul/seccIó: semInarI de doctorands I estudIants de Postgrau

10:30-11:15 h Vicent J. Escartí (Universitat de València)
“El concepte Espanya en Jaume I i en la historiografia 
catalana dels segles XIII i XIV”

Josep Ribera (Universitat de València)
“Els manuscrits del Llibre de memòries de la ciutat 
de València”

11:15 -12:00 h Josep E. Estrela (Universitat de València)
“Teatre historicista en el segle XIX: el cas de Constantí 
Llombart”

Adrià Martí i Badia (Universitat de València)
“Les idees lingüístiques de Marc Antoni d’Orellana”

12:00-12:45 h Josep Enric Rubio (Universitat de València)
“Noves línies en la recerca sobre Ramon Llull”

Alba Fernández (Universitat d’Alacant)
“El tractament de l’onomàstica en el CIMTAC”

12:45-13:00 h Vicent J. Escartí (Universitat de València)
“Scripta: una nova eina per a la difusió de la investigació”

13:00-13:30 h Gabriel Ensenyat (Universitat de les Illes Balears)
“Nous horitzons culturals de la Corona d’Aragó: l’alba de l’Humanisme al segle XIV (Mallorca)”

13:30 -14:00 h Cloenda de la segona sessió

15 de març de 2013

16:00-16:30 h Inauguració de la 3a sessió, a càrrec de Francisco Franco-Sánchez (Universitat d’Alacant)

Horari mòdul/seccIó: estudIs Àrabs I IslÀmIcs sobre la corona d’aragó

16:30-17:00 h El Sayed Soheym (Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, Minia University, Egipte)
“La contribución del hispanismo egipcio al hispanismo español”

17:00-17:30 h Mourad Kacimi (Universitat d’Alacant)
“A vueltas con la autoría de la Gayat al-akm (o Picatrix) y de la Rutbat al-akm”

17:30-18:00 h Antonio Constán Nava (AECID, Université de La Manouba, Tunísia)
“Valenciamismos en documentación de moriscos valencianos del s. XVI”

Horari mòdul/seccIó: lIngüístIca, lIteratura & HIstòrIa cultural

18:30-19:00 h Enric Mallorquí (Princenton University, USA)
“La Corona d’Aragó a escena. La llegenda d’Arnau Ramon de Biure”

19:00-19:30 h. Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant)
“Canvi semàntic i gramaticalització: subjectivació i inferència en l’evolució semàntica de jaquir (1)”

19:30-20:00 h Andreu Sentí (Universitat d’Alacant)
“Gènesi i gramaticalització del valor de futur de les perífrasis verbals <deure + Inf> i <haver (a/de) + Inf> en 

català antic”

20:00-20:30 h Aniello Fratta (Universitat de Nàpols)
“Anacronismo e modernisme nella literatura romanza del Quattrocento. I casi di Jordi de Sant Jordi e Jaume 

Roig”

20:30-21:00 h Aniello Fratta (Universitat de Nàpols)
“Letteratura comparata del componimento 10 di Jordi de Sant Jordi e 71 di Ausiàs March”

21:00-21:30 h Cloenda de la tercera sessió

16 de març de 2013

9:00-9:30 h Inauguració de la 4a sessió

9:30-10:00 h Hans-Ingo Radatz (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
Les Llengües Regionals de l’Europa Occidental (LleRoc)

Horari mòdul/seccIó: lIngüístIca, lIteratura & 

HIstòrIa cultural

mòdul/seccIó: semInarI de doctorands I 

estudIants de Postgrau

mòdul/seccIó: estudIs Àrabs I IslÀmIcs 

sobre la corona d’aragó

10:00-10:45 h Josep Martines (Universitat d’Alacant)
“El projecte de la Gramàtica del Català Modern”

Mostapha Jarmouni
(Universitat d’Alacant)
“Problemas de la traducción de la 
Crònica de Jaume I al árabe”

10:45 -11:30 h Elena Sánchez
(Universitat d’Alacant)
“La importància de la motivació 
lingüística en l’ensenyament 
i la traducció de les unitats 
fraseològiques”

Joan de Déu Martines
(Universitat d’Alacant)
“El lèxic de la natura en l’obra 
d’Enric Valor”

Basem Saleh Mohamed Dawoud
(Minia University, Egipte)
“El panorama de la
traducción en Egipto”

11:30-12:15 h Josep Martines
(Universitat d’Alacant)
“Canvi semàntic i
gramaticalització: subjectivació 
i inferència en l’evolució 
semàntica de jaquir (i 2)”

Vicent Vidal
(Universitat d’Alacant)
“Cap a una història de 
l’etnopoètica valenciana: la 
Corona d’Aragó com a referent”

Hany El Erian
(Universitat d’Alacant) “Traducir la 
inquina del enemigo religioso:
“Problemas en la traducción al 
árabe el Tirant lo Blanc”

12:15-13:00 h Hanna Budig
(Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg)
“Entre conflicte lingüístic i 
concurrència de varietats 
políticament motivada: 
tendències a Catalunya i la 
Comunitat Valenciana”

Álvaro Castaño
(Universitat d’Alacant)
“Fronteres difuses entre 
col·locacions i locucions: 
exemples en català antic”

Isaac Donoso
(Universitat d’Alacant)
“Viajeros y aventureros andalusíes
allende los mares del extremo 
Oriente”

13:00-13:45 h M. Àngels Fuster
(Universitat d’Alacant)
“El tractament de les unitats 
fraseològiques de la tercera 
esfera en la didàctica de la 
traducció”

Jordi Antolí
(Universitat d’Alacant)
“Cap a una tipologia per a 
l’estudi de l’evidencialitat en 
català antic”

Mariame Farqane
(MARQ)
“Nuevas perspectivas sobre la 
familia de sufíes de los Sîd Bono”

13:45-14:30 h Francisco Franco-Sánchez (Universitat d’Alacant)
“La labor de traducción del árabe al catalán en la Corona de Aragón medieval”

14:30-15:30 Vicent Martines (Universitat d’Alacant)
“La Corona d’Aragó i les cultures de la Mediterrània”

15:30 h Cloenda del simposi, a càrrec de l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano García, i del director de l’ISIC-IVITRA, 
Vicent Martines


