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RESUM (ABSTRACT)  

Hi ha una continuada desconeixença general de tradicions culturals entre els estudiants universitaris; 

especialment referides a l’Edat Mitjana i la Moderna, essencials per a entendre la realitat occidental. La 

Mediterrània té un formidable pes condicionant en aqueixa història i realitat, sovint complexa i violenta, farcida 

d’incomprensió. En aquest entorn el coneixement comú i recíproc de les respectives tradicions culturals pot ser 

estratègia eficaç perquè canalitze i convertisca els enfrontaments en transferències interculturals i històriques. 

Ens valdrem de l’estructura de la Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània [BDMM] 

(http://www.ivitra.ua.es). 

 

Paraules clau:  

Biblioteca Digital, Estudis Mediterranis, Plurilingüisme, Lingüística de Corpus, Història Cultural 

 

mailto:elena.sánchez@gcloud.ua.es
mailto:jaumeponsconca@ua.es
http://www.ivitra.ua.es/
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1. INTRODUCCIÓ  

 

Contindrà de forma breu el problema o qüestió específica del plantejament de la xarxa i el 

projecte desenvolupat. 

(Times New Roman, 12, normal, justificat, sagnat en la primera línea d’1,25; interlineat 1’5) 

 

1.1 Problema o qüestió específica de l’objecte d’estudi. 

Hi ha una continuada desconeixença general de tradicions culturals entre els estudiants 

universitaris; especialment referides a l’Edat Mitjana i la Moderna, essencials per a entendre 

la realitat occidental. La Mediterrània té un formidable pes condicionant en aqueixa història i 

realitat, sovint complexa i violenta, farcida d’incomprensió. A banda de la lògica llunyania 

cronològica, el problema rau en la dificultat intrínseca derivada de la pluralitat de llengües, 

tipologies literàries diferents, i no menys diverses creences religioses i a una història de 

guerres i enfrontaments que han tenyit de sang molts moments de la història. En aquest entorn 

el coneixement comú i recíproc de les respectives tradicions culturals pot ser estratègia eficaç 

perquè canalitze i convertisca els enfrontaments en transferències interculturals i històriques. 

En aquest sentit, les edicions fiables, la seua traducció a la llengua ‘dels altres’ i la 

contextualització dels corpora  que es puguen generar a fi d’oferir una perspectiva adient, 

seran eines efectives. Vegeu el que hem explicat en Objectius Concrets, Fases, i Justificació i 

Contribució. Ens valdrem de l’estructura de la Biblioteca Digital Multilingüe de la 

Mediterrània [BDMM] (http://www.ivitra.ua.es). 

 

1.2 Revisió de la literatura 

Hem procedit a la revisió de la literatura i a establir un breu estat de l’art, en un tema molt 

interdisciplinar que té a veure no només amb biblioteques digitals, sinó també amb lingüística 

de corpus i estudis culturals (i multiculturalitat). Les aportacions precedents que més ens han 

estat referencials són: Vegeu infra 7. Referències bibliogràfiques. 

 

 

 

 

 

http://www.ivitra.ua.es/
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1.3 Objectius 

1. Promoure el coneixement del patrimoni cultural de la Mediterrània (llengües 

romàniques i l’àrab) per part de l’alumnat mitjançant l’ús d’edicions (filològiques) i 

l’estudi de les traduccions que s’han realitzat d’una obra. 

2. Analitzar, amb una finalitat pedagògica, traduccions multilingües d’obres clau de la 

producció literària, d’assaig, científica i d’idees de les diverses llengües i cultures de la 

Mediterrània. 

 

 

 

2. OBJECTIUS  

1.  Analitzar corpora lingüístics literaris i no literaris, lematitzats i diacrònics, i valorar-ne 

la potencialitat multilingüe des d’una perspectiva didàctica. 

2. Desenvolupar tècniques per dissenyar i gestionar corpora multilingües interdisciplinars 

que siguen representatius dels seus contextos i significatius per a l’alumnat universitari.  

5. Desenvolupar entorns per a la millora de la contextualització multimèdia de les versions 

originals i de les traduccions en corpora multilingües a fi de millorar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

3. METODOLOGIA  

3.1. Descripció del context i dels participants  

Hem delimitat en concret el problema atés que entre els estudiants universitaris, hi ha 

una desconeixença general de tradicions culturals; especialment les referides a l’Edat 

Mitjana i la Moderna, essencials per entendre la realitat occidental. El problema rau  

en la dificultat derivada de la pluralitat de llengües, tipologies literàries diferents, i 

creences religioses i d'una història de guerres i enfrontaments que han tenyit de sang la 

història. 1.1. Selecció i anàlisi d’edicions filològiques i traduccions fiables de 

patrimoni cultural de la mediterrània (llengües romàniques i l’àrab). Hohem pogut 

resoldre amb un equip interdisciplinar comformat de Filòlegs de català, Medievalistes 

(Ha de la Literatua Medieval), Historiadors (Ha de la Corona d’Aragó), arabistes, i 

informàtics. 
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3.2. Instrument / Innovació educativa 

Propostes d’activitats multilingües i de contracts d’un mateix fet aa partir de textos que 

ens n’expliquen diversos punts e vista. Vegeu http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php  per 

exemple el portal referit a Jaume I i el contrast de les versions cristiana-conqueridora i 

musulmana-conquerida-derrotada de la conquesta de València: 

IVITRA / Institut Virtual Internacional de Traducció 

Llengua: 

Accés
 

 

Jaume I 

 

TEMPS DE CROADA, TEMPS CREUATS. JAUME I 

EN LA CRUÏLLA D'UNA CROADA  

 

The CHRONICLE of JAMES I, KING OF ARAGON. 

(John Forster 1883) 
 

    

 

Llibre dels feits del rei en Jaume - Nova edició a cura d 

'Antoni Ferrando i Francés i Vicent Josep Escartí i 

Soriano 

 

Traducció a l'àrab: 

 

Tasca realitzada pel Prof. Mostapha Jarmouni Jarmouni 

(Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat d'Alacant), 

traducció, introducció i notes. 

 

Revisió: Prof. Dr. Francisco Franco Sánchez (CU, 

Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat d'Alacant). 
 

 

 

 

 

3.3. Procediment 

Hem desenvolupat entorns per a la millora de la contextualització multimèdia de les versions 

originals dels clàssics i les traduccions com a recurs educatiu (universitari).  

 

A través de l’estudi de vies per a la millora promoció exterior de les llengües, les literatures i 

la cultura (paper, on-line, xarxes socials, mòbil).  

Vegeu http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php  per exemple el portal referit a Tirant lo 

Blanch amb traduccions i estudis d’aquesta novel.la a moltes llengües relacionades 

culturalment amb els esdeveniments, sovint enemigues entre si. Hem desenvolupat un entorn 

d’aprenentaage multilingüe i multimèdia:  

 

  

 

Tirant Lo Blanch 

http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php
http://w3.ua.es/ite/proyectos/tempsDeCroada/
http://w3.ua.es/ite/proyectos/tempsDeCroada/
http://www.ivitra.ua.es/new_obres.php?num=4&tit=&edi=&tra=
http://www.ivitra.ua.es/new_obres.php?num=4&tit=&edi=&tra=
http://www.ivitra.ua.es/new_obres.php?num=4&tit=&edi=&tra=
http://www.ivitra.ua.es/new_obres.php?num=4&tit=&edi=&tra=
http://www.ivitra.ua.es/NotaJaumeI310511.pdf
http://www.ivitra.ua.es/NotaJaumeI310511.pdf
http://www.ivitra.ua.es/NotaJaumeI310511.pdf
http://www.ivitra.ua.es/FetsArab.pdf
http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

2024 

 

 

Tirant Políglota  

Audio de passatges de l'original i de les seues corresponents traduccions a: 

 

Audio Original 

 

Audio Arab 
 

 

Audio Asturianu 

 

Audio Grec  

 

Audio Tagal  

 

Audio Turc  

Tirante el Blanco Ang Maputing Kabalyero 

 

Portada 

 

Introducció  

 

 

 

4. RESULTATS  

 

1. Hem concretat Selecció i anàlisi de corpora lingüístics literaris i no literaris d’obres 

clau del patrimoni cultural de la Mediterrània, per valorar-ne la potencialitat 

multilingüe. 

2. Hem desenvolupat d’entorns per a la millora de la contextualització multimèdia de les 

versions originals dels clàssics i les traduccions com a recurs educatiu (universitari).  

3. Hem fet l’estudi de vies per a la millora promoció exterior de les llengües, les 

literatures i la cultura (paper, on-line, xarxes socials, mòbil). 

4.  Vegeu http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php  concretament els portals següents, 

que han estat molts desenvolupats amb el concurs i desenvolupament d’aquesta xarxa 

 

 

 

Risālat al-Ŷāmī‘a ḏāt al-fawā`id al-nāfi`a (s. III H. / X. d. J.C.) 

http://www.ivitra.ua.es/pdf_tirant/catalegtirantpoliglota.pdf
http://www.ivitra.ua.es/AudioTitant/Tirant%20Original/TirantCap1-Cap2.mp3
http://www.ivitra.ua.es/AudioTitant/Arab/Capitol%20segon.wav
http://www.ivitra.ua.es/AudioTitant/Arab/Capitol%20segon.wav
http://www.ivitra.ua.es/AudioTitant/Asturianu/Tirantcapitulu2.WAV
http://www.ivitra.ua.es/AudioTitant/Grec/capitol%20segon.wav
http://www.ivitra.ua.es/AudioTitant/Tagal/filipi.wav
http://www.ivitra.ua.es/AudioTitant/Turc/Mostra%20Tirant%20Turc.mp3
http://www.ivitra.ua.es/TiranteElBlancoFil.jpg
http://www.ivitra.ua.es/TBFilIntro.pdf
http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php
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Investigació 

Estudis 

Monografies 

Traduccions 

Edició 

Formació 

Multimèdia 

 

 

vegeu-ne[+] 
 

 

Cerverí de Girona 

Investigació 

Estudis 

Monografies 

Traduccions 

Edició 

Formació 

Multimèdia 

 

vegeu-ne[+] 
 

 

Ramon Llull - Raimundus Lullius 

Investigació 

Estudis 

Monografies 

Traduccions 

Edició 

Formació 

Multimèdia 

 

vegeu-ne[+] 
 

 

Jaume I 

Investigació 

Estudis 

Monografies 

Traduccions 

Edició 

Formació 

Multimèdia 

 

vegeu-ne[+] 
 

 

Ramon Muntaner 

http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/cerveri.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/ramonllull.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/JaumeI.php
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vegeu-ne[+] 
 

 

Bernat Metge 

http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/ramonmuntaner.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/blandin.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/santvicent.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/JuanFernandez.php
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Curial e Güelfa 

http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/bernatmetge.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/anselmtumeda.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/jacobxalabin.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/torroella.php
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http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/curial2.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/ausias_march2.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/tirant.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/Risala.php
http://www.ivitra.ua.es/corella.php
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5. CONCLUSIONS   

Considerem que aquest projecte pot contribuir eficaçment a la formació de l’alumnat 

universitari i a fer-li minvar la desconeixença de tradicions culturals; sobretot referides a 

l’Edat Mitjana i la Moderna, essencials per entendre la realitat occidental.  

El projecte pot ajudar a fer perdre la por de l’alumnat a la formidable complexitat cultural, 

lingüística i històrica de la Mediterrània.  

El projecte, a través de la traducció d’obres referencials del patrimoni cultural de la 

Mediterrània, pot desactivar ignoràncies en l’alumnat derivades del desconeixement de les 

llengües que banya la Mediterrània.  

El projecte, a través dels corpora lingüístics multilingües, pot ajudar a l’alumnat a veure en 

perspectiva ampla les respectives tradicions culturals. 

El projecte pot contribuir a la formació de l’alumnat en interculturalitat i a entendre-la en clau 

de transferències culturals i històriques que, lluny de ser constitutives de conflicte, ho han de 

ser de millora per a la condició humana. 

 

 

6. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA  

 

S’enumeraran cadascun dels components i es detallaran les tasques que ha desenvolupat en la 

xarxa. 

PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE DESENVOLUPA 

V. Martines  Coordinació de la xarxa. Recerca quant a 

Literatura Catalana Medieval i Estudis 

Mediterranis 

J.M. Antolí Martínez Recerca quant a Lingüística de Corpus 

J.V.Cabezuelo Pliego Recerca quant a Ha Medieval  

F. Franco Sánchez Recerca quant a Estudis Àrabs i Islàmics 

J.V. Garcia Sebastià Recerca quant a Lingüística de Corpus 

R. Lillo Sedano Gestió de la xarxa 

C. Martínez Martínez Recerca quant a Lingüística de Corpus 

B. Montoya Abat Recerca quant a Història de la Llengua 

R. Ruiz Guardiola Aplicacions TIC i gestió del web de la 

Biblioteca Digital Plurilingüe de la 

Mediaterrània 

E. Sánchez López
 

Recerca quant a Lingüística de Corpus 
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