
estuvieron dispuestos desde el principio a aceptar los acuerdos alcanzados en San Millán para
las tareas editoriales que están en marcha en el Cilengua, así como para los textos que se in-
corporen al corpus del Nuevo diccionario histórico, dirigido por José Antonio Pascual. La pro-
puesta de estándar de edición salida del encuentro de San Millán será próximamente publica-
da por el Cilengua.

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

Activitats relacionades amb la llengua i la literatura catalanes portades terme a Ma-
drid (curs 2006-2007). – En primer lloc cal donar notícia de la lectura de la tesi doctoral
Aproximación a la obra de Bartomeu Forteza, de la Dra. Ana Lahera Forteza, dirigida pel Dr.
Joan Miquel Ribera i Llopis, que ha estat qualificada amb un excel.lent cum laude i que va ser
llegida el 13 de juliol de 2007. El tribunal, presidit per la Dra. Eugenia Popeanga, estava for-
mat pels membres següents: Mª Ángeles Ciprés, Pere Rosselló, Damià Pons i Pons, i Carmen
Mejía. La investigació, centrada a l’obra de Bartomeu Forteza, compta amb el mèrit d’aportar
material abans desconegut.

Al llarg del curs 2006-07 s’ha treballat en la preparació del màster de la UNED (codirigit
per J. Butinyà i P. Urquizu): Literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto
europeo, que ofereix 115 crèdits (cal cursar-ne un mínim de 60); hi participen professors de 7
Universitats (2 de l’estranger). Ofereix una sòlida formació classicista i a l’entorn dels elements
culturals comuns (etapa medieval i actual); així mateix s’hi donen les eines indispensables per
a la metodologia comparatista, i es compta amb el referent de la literatura espanyola en la pe-
riodització i en els punts de principal interès. Aquests estudis, degut a la seva novetat –és el pri-
mer màster europeu que existeix amb aquesta orientació comparatista–, s’espera que puguin
obrir vies a la investigació i també que tinguin aplicacions laborals. Per part de la cultura cata-
lana hi col.laboren: Júlia Butinyà, Fernando Domínguez Reboiras, M. Àngels Massip –en col.la-
boració amb Joan Antoni González–, Joan Miquel Ribera, Josep-Enric Rubio i Josep-Antoni
Ysern. Per al programa, podeu visitar la pàgina: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=
93,974303&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Des d’octubre de 2006, ha començat a funcionar a la UNED el Grup d’Investigació «Fé-
lix». El coordina J. Butinyà, i està constituït per professors d’aquesta Universitat i un grup ex-
tern. Són en total 15 membres, 5 dels quals de la UNED (de Filosofia Medieval i Filologia Ga-
llega, Llatina i Catalana; amb col.laboració de professorat de Ciències de l’Educació i
arabistes); els col.laboradors externs pertanyen a les àrees de Filologia Hispànica, Filologia
Romànica i Teologia; i hi ha dos doctorands. Els de Madrid procedeixen de diferents institu-
cions: de la UCM (Joan M. Ribera) i del CSIC (Matilde Conde). Set membres assistiren al
congrés de la SIEPM a Palerm (setembre 2007), el qual compta amb una Secció lul.liana, diri-
gida per Domínguez Reboiras. El grup d’investigació es denomina «Fèlix», per bé que l’ob-
jecte d’estudi és, més enllà d’aquesta obra, la figura de Ramon Llull. Cal assenyalar també que
el grup no és tancat i queda obert a futures incorporacions; i encara assenyalarem que grups o
cercles lul.lians no n’hi havia a Castella des del segle XVI.

Amb motiu de l’establiment d’aquest Grup d’Investigació s’han projectat una sèrie d’activi-
tats sota el signe lul.lià: una entrevista radiofònica a la llatinista Matilde Conde (emissió 16 oc-
tubre de 2006, que es pot recuperar a: http://www.uned.es/cemav/), on parlà de la seva edició i
traducció del Libre del gentil e los tres savis, sobre la versió antiga parisenca llatina; es publica
en coedició entre la UNED i l’editorial BAC. També, a la Revista de Lenguas y Literaturas Ca-
talana, Gallega y Vasca, des del volum d’enguany (XII), s’obre una secció de treballs lul.lians.
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En la línia lul.liana també pot convenir informar que el 2006 s’edità a la UNED el llibre
Detrás de los orígenes del Humanismo: Ramón Llull, amb què J. Butinyà tanca la trilogia so-
bre aquest moviment a les lletres catalanes.

El mes de maig del 2007 els professors de català de les Universitats madrilenyes (J. M. Ri-
bera, J. Butinyà i J. Ysern), integren una taula rodona amb la temàtica: El mundo medieval:
tres calas en lo imaginario desde las letras catalanas, dins el Seminari interdepartamental, or-
ganitzat per la UCM i dirigit pels professors Eugenia Popeanga i Javier del Prado, sobre «Es-
pacios y tiempos de lo fantástico».

Per últim, dins «E-excellence Liceus.com: Proyecto de calidad en contenidos Hispanos
para red de Comunicaciones Internet» enguany s’inaugura l’assignatura Literaturas hispáni-
cas no castellanas dins el segon curs del màster Cultura española contemporánea; és impar-
tida pels professors J. M. Ribera, per la literatura catalana, Carmen Mejía (UCM, per la galle-
ga) i M. José Olaziregi (UPV, per la basca); ha estat coordinada per J. Butinyà.

Júlia BUTINYÀ

UNED
Joan Miquel RIBERA LLOPIS

Universidad Complutense de Madrid

Col.loqui d’hispanistes i lingüistes de Pau (març-abril de 2005). – Argumentation, ma-
nipulation, persuasion: amb aquest títol, han aparegut les actes del col.loqui organitzat a la
Universitat de Pau el 2005, del 31 de març al 2 d’abril, pel Laboratoire de Recherches en Lan-
gues et Littératures Romanes, Etudes Basques, Espace Caraïbe, que han estat publicades sota
la direcció de Christian Boix (éditions L’Harmattan, 2007). Les comunicacions de lingüistes
hispanistes o d’altres especialitats han estat repartides en les tres seccions següents:

I– Les enjeux de la problématique (especialment: Patrick Charaudeau, «De l’argumenta-
tion entre les visées d’influence de la situation de communication»; Renaud Cazalbou, «De la
destinée sémantique de certains verbes: le cas de vaincre/vencer et convaincre/convencer»;
Christian Boix, «Du minimalisme argumentatif dans le discours contemporain»).

II– Les stratégies discursives comme pratique sociale (entre els hispanistes: Albert Belot,
«De l’art de parler pour ne pas dire»; Christian Lagarde «Une manipulation argumentative
castillano-centriste: El Paraíso Políglota, de Juan Ramón Lodares»; Carmen Pineira-Tres-
montant, «Persuasion ou tradition, la communication du roi d’Espagne»; Gilbert Fabre, «Ru-
ses langagières et vérité dans l’espagnol des Morisques d’Aragon»).

III– Argumentation et logique du langage (Michel Camprubi, «Moyens grammaticaux et
choix énonciatifs abordés du point de vue de l’argumentation»; Hélène Frétel, «Le locuteur:
un stratège manipulé?»; Béatrice Salazar, «Argumentation et reprise. Le rôle de es que... dans
le parler quotidien espagnol»; Anne-Marie Vanderlynden, «Incipit et instructions de lecture.
L’exemple de En l’absence de Blanca d’Antonio Muñoz-Molina»; Bertrand Vérine, «Dialo-
gisme et dimension argumentative d’une fiction romanesque: le dénouement d’El Otoño del
Patriarca de García Márquez»).

Les tres seccions mostren l’ampli abast del col.loqui tant des del punt de vista metodolò-
gic com respecte a l’anàlisi de l’ús discursiu dels mitjans lingüístics més diversos.

Michel CAMPRUBÍ

Université de Toluose II-Le Mirail
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