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Activitats culturals de les universitats de Madrid (2016-2017). —  Els dos darrers anys s’ha 

seguit la línia dels tres decennis d’activitats acadèmiques per part dels professors de matèries cata-

lanes a les universitats de Madrid, sota l’espectre del comparatisme i la visió panoràmica preferent 

de les lletres a la península, com bé pot representar el volum Literaturas ibéricas: teoría, historia 
y crítica comparativas (Anejo IX, Revista de Filología Románica, UCM, 2015) coordinat pel Dr. 

Joan M. Ribera Llopis, amb la presència del Dr. Enric Sullà Álvarez (UAB) i del Dr. Enric Gallén 

Miret (UPF) al Comitè Acadèmic, amb les col·laboracions, des de la Filologia Catalana, del Dr. 

Víctor Martinez-Gil (UAB), Dr. Josep M. Ramis Llaneras (UPF), Dra. Júlia Butinyà (UNED) 

i Dr. Armando Pego Puigbó (URLL), i amb matèria literària catalana en la resta dels articles, sig-

nats per especialistes en Literatura Comparada d’universitats portugueses (UL, UE), gallegues 

(UdC, USdC) i madrilenya (UCM).

Tot i que ens centrem al final del 2016, cal dir que tot l’any acadèmic també va tenir el segell 

de Ramon Llull, amb motiu de la celebració del setè centenari, amb diferents edicions i traducci-

ons a càrrec del professorat madrileny, com ara la traducció de Félix o Libro de maravillas (BAC-

UNED, vol. 739), a cura de la Dra. Júlia Butinyà i del Dr. Fernando Domínguez Reboiras 

(coords.), presentada a la Facultat d’Educació de la UNED, seguida d’altres presentacions a diferents 

seus de Madrid. Amb la conferència com a llindar a la BNE per part de la Dra. Júlia Butinyà («Una 

presentación de Ramón Llull en vísperas de su 700 aniversario», 1 d’octubre de 2015), així mateix 

es van fer conferències i taules rodones a diverses institucions de Madrid, com ara el Cercle Català 

i el Centro de Asturias, i els dos professors suara esmentats van participar al Col·loqui lul·lista de 

París, sota el plantejament de La Philosophie des laïcs (actes en premsa a l’École Nationale des 

Chartes).
En col·laboració amb els programadors de l’Any Llull, 2015-2016, el dia 10 d’octubre de 

2016, a la Facultat de Filologia de la UCM i organitzat pel Departament d’Història de la Filosofia, 

tingué lloc el Col·loqui 700 aniversario de Ramon Llull: Raimundus Artem suam publice legit / 
Ramon enseñó en público su Arte, coordinat pel Dr. José Luis Villacañas i el Dr. José Higuera, els 

continguts exposats i debatuts del qual seran publicats a Anales del Seminario de Historia de la 
Filosofía (UCM). La participació acadèmica des de la Filologia Catalana fou present amb les in-

tervencions, per ordre de programació, de la Dra. Júlia Butinyà («La audiencia más preocupante 

para Llull: los más suyos. El Libro de los animales en el contexto del Libro de maravillas»), el Dr. 

Fernando Domínguez Reboiras (UFreiburg) («Los tres libros sagrados y el libro de Raimundo»), 

la Dra. Lola Badia i Pàmies (UB) («Metaforice loquendo: Ramon Llull y la filosofía para laicos 

del Félix o Libro de las maravillas al Árbol de la ciencia»), el Dr. Jordi Gayà i Estelrich (IEB) 

(«Cuestiones escolásticas con soluciones artísticas. El libro de Ramon Llull sobre las Sentencias 

de Pedro Lombardo») i el Dr. Rafael Ramis i Barceló (UIB) («La presencia del Ars luliana en la 

filosofía escolástica del siglo xvii»). 

Signat per la Dra. Júlia Butinyà apareix el 2 de desembre un treball que afecta Llull, en el pas 

cap a l’Humanisme: En el pas de la filosofia cristiana a l’ètica en l’Edat Mitjana: l’humanisme 
català, dins Nancy de Benedetto & Enric Bou ed., Novecento e dintorni. Grilli in Catalogna. Ras-
segna Iberistica 3 Venecia: Ca’Foscari, 2016: 57-78. <http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/

libri/978-88-6969-125-6/>. Així mateix, forma part de dos tribunals al desembre sobre el Curial e 
Güelfa, d’Abel Soler i de Glòria Sabaté, respectivament a les universitats de València i de Barce-

lona. I del darrer professor italià citat presenten el llibre Literatura y compromiso. Moradas de los 
siglos áureos a l’Arxiu Històric Nacional, l’editora, Matilde Rovira Soler, el Dr. José Antonio 

Pascual i el Dr. Vicent Martines (5 abril 2017).

Celebrat el dia 12 de desembre de 2016 a la Universitat de Barcelona i a la Reial Acadèmia de 

Bones Lletres de Barcelona un Primer Simposi Internacional del Fons Guillem Díaz-Plaja: pers-
pectives d’un llegat, hi van participar la Dra. Júlia Butinyà i el Dr. Juan M. Ribera Llopis, tractant 
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sobre la funció de la figura estudiada com a pont entre les cultures catalana i castellana i a propòsit 

dels criteris i components comparatistes en la seva obra crítica. 

Cal considerar derivació d’aquesta trobada la incorporació al programa de la VII Semana 
Complutense de las Letras de l’exposició sobre el Creuer Transatlàntic Universitari del 1934 

(Fons i Arxiu G. Díaz-Plaja, RABLL/UB) presentada el dia 25 d’abril de 2017 pels professors de 

la UB, Dra. Ana Díaz-Plaja Taboada i Dr. Marcelino Jiménez León, amb la col·laboració de la 

Sra. M. del Mar Merino Escobar, a la Facultat de Filologia de la UCM i mostrada a la Biblioteca 

de la susdita Facultat fins al dia 14 de maig. Amb posterioritat, l’exposició ha passat per la Biblio-

teca de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de la UCM entre els dies 19 de maig i 16 de 

juny de 2017. Així mateix, està programada la seva presentació el mes d’octubre d’aquest mateix 

any a la Facultat de Filologia de la UNED, a la seva seu madrilenya del districte de Lavapiés, en 

l’antic edifici de l’església de les Escoles Pies de San Fernando. En aquests marges de donar a 

conèixer la susdita exposició d’aquella experiència universitària, es compta amb la seva integra-

ció en el programa del futur col·loqui Os Estudos Ibéricos a partir da periferia: os estudos gale-
gos, bascos e catalães, organitzat a la Universidade de Lisboa i previst per a inicis del mes de 

març de 2018.

La Revista de Filología Románica (UCM) incorporà al número i volum 33.2 de l’any 2016 (p. 

331-335 i 337-339) les necrològiques sobre el Dr. Martí de Riquer i Morera (1914-2013) i sobre el 

Dr. Antoni Badia i Margarit (1920-2014), mestres que sempre donaren suport i participaren en les 

activitats acadèmiques madrilenyes sobre llengua i literatura catalanes (Martín de Riquer. In me-
moriam, per Júlia Butinyà; Antoni Badia i Margarit [1920-2014], per Júlia Butinyà i J. M. Ribe-

ra). Desapareguts el Dr. Joaquim Molas i Batllori (1930-2015) i el Dr. Jordi Castellanos i Vila 

(1946-2012), malauradament no s’hi han pogut publicar les corresponents i meritòries necrològi-

ques que foren sol·licitades al seu dia a alguns dels seus immediats col·laboradors. Des d’aquesta 

crònica, la nostra fervent reconeixença als seus mestratges i als seus ajuts i participació en les 

nostres tasques.

Júlia Butinyà

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Joan M. Ribera 

Universidad Complutense de Madrid

1º Encontro de Línguas Ibéricas (ELI) (16 i 17 de setembre de 2016). —  EL 1º Encontro 
de Línguas Ibéricas (ELI) es va desenvolupar els dies 16 i 17 de setembre de 2016 a la Universida-
de da Beira Interior. Aquestes jornades van ser una iniciativa del Departamento de Letras de la 

Faculdade de Artes e Letras de la Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal) davant la 

falta d’una plataforma específica per a les llengües ibèriques, on dominen clarament les romàni-

ques.

L’encontro va tenir el subtítol de Conferências Internacionais de Linguística i esperem que es 

consolidi com un espai d’investigació, reflexió i divulgació que aplegui diverses propostes acadè-

miques i científiques al voltant de la lingüística, específicament al voltant de totes les llengües i 

varietats diatòpiques peninsulars, així com les varietats americanes, africanes i asiàtiques esdevin-

gudes dels parlars originaris de la Península.

L’ELI pretén ser bianual i sempre hi estaran presents el portuguès i l’espanyol (les dues llen-

gües que conformen la llicenciatura «Estudos Portugueses e Espanhóis» del departament de lle-

tres) i altres dues que aniran rotant. En aquesta primera edició van ser el gallec i el sefardita: el 

gallec degut a la proximitat lingüística i històrica amb el portuguès i el sefardita per la relació his-
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