
La Fundació Germà Colón Doménech és 
una institució de caràcter cultural vinculada 
a la donació de la biblioteca particular del 
professor Germà Colón a la Universitat 
Jaume I. Açò possibilitarà que investigadors 
i estudiosos de la Filologia Romànica 
d’arreu del món puguen tenir accés als fons 
bibliogràfic que ha anat acumulant un dels 
màxims especialistes en aquest àmbit del 
saber. El Dr. Colón ha volgut així contribuir 
de manera generosa a la consolidació del 
centre universitari de la seua ciutat nadiua, 
la qual cosa reflecteix ben clarament el 
tarannà humà i acadèmic de l’il•lustre 
catedràtic de la Universitat de Basilea.

La Fundació Germà Colón Doménech, 
amb seu a la Universitat Jaume I, té com 
a objectiu prioritari la promoció de totes 
les activitats relacionades amb la Filologia 
Romànica i dirigides a incentivar el 
coneixement i la recerca d’aquesta en els 
seus diferents àmbits, a afavorir el contacte 
amb altres institucions acadèmiques 
que tinguen els mateixos interessos, 
i a promoure actes acadèmics que 
desenvolupen aquests objectius, com ara 
congressos, jornades, cursos, conferències, 
etc.
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ELS CLÀSSICS MEDIEVALS REVISITATS:
LES TRADUCCIONS ACTUALS  
A LES LLENGÜES IBÈRIQUES

OBJECTIUS

Aquest seminari, organitzat per la Fundació Germà 
Colón amb la col·laboració del Grup de Recerca 
d’Estudis Medievals-UJI, intenta oferir una aproximació 
al tema de les traduccions dels escriptors medievals 
europeus a les diverses llengües hispàniques actuals. 
Cadascuna de les 4 ponències previstes oferirà una 
primera part contextualitzadora, d’introducció a les 
tradicions literàries respectives (anglesa, castellana, 
catalana, italiana i francesa), seguida d’una segona més 
directament centrada en els problemes i les solucions 
actuals a casos concrets.

COORDINACIÓ

Prof. Tomàs Martínez Romero  
(UJI, Fundació Germà Colón)
Profa. Maria José Esteve  
(UJI, GREM)

PROGRAMA

Dimecres, 24 de novembre

4.30-5.45:  “La traducció hispànica de textos literaris 
anglesos tardomedievals”

 Prof. Jordi Sánchez Martí (Universitat d’Alacant)

5.45-6.15. Descans

6.15-7.30:  “Autores medievales catalanes 
revisitados en castellano”

 Prof. José Maria Micó (Universitat Pompeu 
Fabra)

 
 
 
 
 

Dijous, 25 de novembre

4.30-5.45:  “Lecturas y traducciones actuales de 
clássicos franceses”

 Profa. Paloma Gracia (Universidad de Granada)

5.45-6.15. Descans

6.15-7.30:  “Com llegíem i llegim els autors 
medievals italians”

 Prof. Cesáreo Calvo (Universitat de València- 
Estudi General)

L’assistència a les sessions és gratuïta per a tots els 
interessats. Per tal de fer-ne una previsió, cal enviar 
un e-mail amb indicació de nom-cognoms i adreça 
(per a enviaments futurs d’informació de la Fundació 
Colón). Totes aquelles persones que, a més, hi vulguen 
obtenir un certificat d’assistència hauran d’indicar-ho 
prèviament, en aquest mateix missatge electrònic. 
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La Fundación Germà Colón Doménech 
es una institución de carácter cultural 
vinculada a la donación de la biblioteca 
privada del profesor Germà Colón a 
la Universitat Jaume I. Ello facilitará 
que investigadores y estudiosos 
de la Filología Románica de todo el 
mundo puedan tener acceso al fondo 
bibliográfico que ha ido acumulando 
uno de los máximos especialistas en este 
ámbito del saber. El Dr. Colón ha querido 
así contribuir de manera generosa a la 
consolidación del centro universitario de 
su ciudad natal, lo que refleja claramente 
el talante humano y académico del 
ilustre catedrático de la Universidad de 
Basilea. 

La Fundación Germà Colón Doménech, 
con sede en la Universitat Jaume I, tiene 
como objetivo prioritario la promoción 
de todas las actividades relacionadas 
con la Filología Románica y dirigidas 
a incentivar el conocimiento y la 
investigación de ésta en sus diferentes 
ámbitos, a favorecer el contacto con 
otras instituciones académicas con los 
mismos intereses, y a promover actos 
académicos que desarrollen estos 
objetivos, como congresos, jornadas, 
cursos, conferencias, etc.
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