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L’altra obra és «Física y teología: atomismo y movimiento en el arte luliano» de José Higuera,
doctorat amb una tesi sobre Llull i membre fundador de l’Instituto Brasileiro Raimundo Lúlio
(1999). Presenten el llibre Fernando Domínguez Reboiras i Júlia Butinyà.

L’octubre de 2013 es defensà un treball fi de màster, dins del màster de «Literatures hispàni-
ques (catalana, gallega i basca»), per part del Sr. José Ramón Areces, de formació en Filosofia,
enfocament que predomina a la investigació: «Lo somni de Bernat Metge en la tradición cristiana
del Hijo del Hombre». El seu principal interès és el de contemplar l’aspecte filosòfic de Metge amb
una nova dimensió des de disciplines com ara la fenomenologia de la religió. El TFM va ser dirigit
pel Dr. Antonio Cortijo.

El febrer de 2014 es presentaren a la UNED altres dos TFM sobre literatura catalana: de la Sra.
María Hoces, des de l’especialitat de Dret, dirigit també pel Dr. Antonio Cortijo: «Bernat Metge y
el orator perfectus: retórica forense y arte dictaminal en Lo somni», i un altre sobre Carles Riba,
dirigit pel Dr. Vicent Escartí.

Aquest mateix curs es presentà a la Facultat de Filologia de la UCM la tesi doctoral, dirigida
pel Dr. Joan M. Ribera i signada per la Sra. Amelia Pérez Lozano, «Literaturas Románicas: el
Prerrafaelismo en las Literaturas Castellana y Catalana», amb la qualificació Excel·lent cum
Laude.

El març tingué lloc a la UNED el VII Coloquio del Seminario Permanente sobre Literatura y
Mujer, sobre «Las edades de la mujer», on el professor Joan Ribera representà un cop més la lite-
ratura catalana amb la comunicació «Prefacios, prólogos e intenciones de las memorialistas en
lengua catalana: conciencias de la edad».

El febrer tingué lloc una de les reunions habituals de l’antic seminari de Blanquerna dels
anys 90, a la qual es connectà amb Fina Llorca i hi assistí Giuseppe Grilli, qui va fer una exposició
de les seves col·leccions i edicions.

L’abril J. Butinyà va fer una conferència a Peralada: «Passat, present i futur de la crònica de
Muntaner», dins dels cicles de «Experiències culturals al Castell de Peralada».

La UNED ofereix més llibres de matèria catalana en ebook Adentrándonos en la literatura
catalana. I: Parte medieval i Los mundos de Ramón Llull en las lenguas de hoy, i Llengua Catala-
na I, respectivament:

http://www.e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=15411
http://www.e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=15399
https://play.google.com/store/books/details/BUTI%C3%91%C3%81_JIM%C3%89NEZ_Ju

lia_LLENGUA_CATALANA_I?id=ee7cAgAAQBAJ

Júlia Butinyà
UNED

Joan M. Ribera
UCM

Mare Loquens: 2e Colloque international sur l’étymologie et la géolinguistique romane à
la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007) (Zadar 26-27 de setembre de 2013, Betina - Mur-
ter, 28 de setembre de 2013). — Els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2013, a la Universitat de Za-
dar i al poble illenc de Betina (Murter), a Croàcia, el Centre de Recerques Onomàstiques adriàti-
ques, el Departament d’Estudis Francesos i Iberoromànics, el Departament d’Italianística i el
Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de Zadar van organitzar el segon col·loqui in-
ternacional dedicat a la memòria del professor Vojmir Vinja, deixeble del mestre Petar Skok, un
dels fundadors dels estudis romànics a la Universitat de Zadar i autor d’obres cabdals sobre aspec-
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tes etimològics i geogràfics dels contactes lingüístics eslavoromànics. Cal destacar la participació
i el suport al congrés del projecte ParemioRom.

Gairebé dos anys després de la primera edició, la ciutat de Zadar va tornar a ser la llar de la
multitudinària família romànica, que, amb els seus treballs i conferències, hi va presentar i analit-
zar aspectes etimològics i geolingüístics relacionats amb el lèxic marítim i els idiomes costaners de
diverses zones de la Mediterrània i de l’Atlàntic. L’últim dia del col·loqui els participants es van
traslladar al poble de Betina, a l’illa de Murter, on van assistir a un taller de terminologia nàutica i
pescadora, amb la presència d’un vertader constructor de barques tradicionals dàlmates.

Dia 26:
Daniel Le Bris (CRBC Brest): «Étude d’ichthyonymes romans et celtiques — continuité / dis-

continuité linguistique et culturelle»; Elisabetta Carpitelli (Nice): «Le chat, le porc et les autres...
Étude géolinguistique et motivationelle de quelques ichthyonymes de la Haute-Tyrrhénienne entre
Toscane et Corse»; Joan Veny (Barcelona / IEC): «Les motivations sémantiques de Cepola rubes-
cens»; Maria Reina Bastardas (Barcelona): «Lluna ajaguda, marinaru a l’adritta / luna en pie, ma-
rinâr sentât. À la recherche d’un paremiotype roman entre la lune et la mer»; Xosé Afonso Álvarez
Pérez (Lisboa): «Bora freda e neve in mar, la fin del vento vedo ‘rivar. Refrans do vento no mar
románico»; José Enrique Gargallo Gil (Barcelona): «El proyecto ParemioRom. Paremiología ro-
mance: refranes meteorológicos y territorio» (ponència); Maslina Ljubičić (Zagreb): «Il termine
marinaresco veneto scuribanda: l’etimologia e lo sviluppo semantico nelle parlate croate del litora-
le adriatico»; Irena Marković (Zadar): «Lessico marinaresco urbano — prestiti romanzi a Zara»;
Rada Cossutta (Koper): «La terminologia marinaresca del Golfo di Trieste: prestiti romanzi»; Suza-
na Todorović (Koper): «Espressioni dialettali istroslovene di origine romanza: campo semantico
Tradizioni ed istituzioni»; Metka Furlan (ZRC SAZU Ljubljana): «La voce dialettale slovena flum».

Dia 27:
Giovanni Ruffino (Palermo): «Dall’Atlante Linguistico Mediterraneo all’Atlante Linguistico

della Sicilia: dinamiche areali e problemi storico etimologici» (ponència); Ramón de Andrés (Ovie-
do): «Variación geolectal en el léxico marinero de Asturias (norte de España): un sondeo dialecto-
métrico»; Goran Filipi (Pula), Barbara Buršić Giudici (Pula): «Gli atlanti linguistici istriani (ALI,
ALIr, ALIv, ALTeMPIs)»; Zvonko Liović (Zadar): «Sviluppo storico di categorie del “mare” nel
mondo mediterraneo»; Sanja Smodlaka Vitas (Zadar): «I termini “stroppo” e “volgere” nelle lin-
gue indoeuropee del Mediterraneo»; Diego Dotto (OVI — CNR Firenze): «Reti onomasiologiche
di “mare”: una retrospezione tra mondo antico e medioevo alla luce del DiVo (Dizionario dei Vol-
garizzamenti)»; Vinko Kovačić (Zagreb): «I nomi dei venti nei dialetti italiani dell’Adriatico»;
Jerneja Umer Kljun (Koper): «Analisi etimologica di alcuni ittionimi nelle parlate istrovenete
dell’Istria Slovena»; Robert Blagoni (Pula), Nada Poropat Jeletić (Pula): «Variabili sociolinguistiche
e varianti dialettali»; Ivan-Boško Habuš (Zadar), Mirta Habuš (Zadar): «Le molteplici sfaccettatu-
re della fitonimia arbënishtë (Arbanasi — Zadar)»; Mateja Vidov (Zadar): «Note di ornitonimia
delle isole dalmate settentrionali»; Ivana Zovko (Zadar): «El gentilicio porteño: denotación y con-
notación»; Orsat Ligorio (Leiden): «Thalassa, thalassa! Un mare di etimologie».

Dia 28:
Betina, île de Murter: Atelier de terminologie nautique et de terminologie de la pêche de l’île

de Murter; Vladimir Skračić (Zadar): «La gajeta de Betina»; Ivana Škevin (Zadar): «L’ / Le arte
dei pescatori (il caso di Betina)».

Ivan-Boško Habuš
Universitat de Zadar
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