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Una revisió de Josep Palau i Fabre, dramaturg

L'escriptor Jordi Coca, a través de la seva tesi
doctoral realitzada a la UAB, ens descobreix un nou
Josep Palau i Fabre dramaturg més enllà del que
l'Obra Literària Completa de l'autor ens permetia
conèixer. La tesi inclou textos inèdits de Palau que
ens el presenten com a un precursor del teatre de
l'absurd entre altres revelacions que permeten
reinterpretar-lo.
[+]

A FONS

La malaltia de l’amor en la medicina medieval

L'amor no correspost ha estat una font de patiment
estudiada al llarg de la història i, fins i tot,
considerat una malaltia. Sebastià Giralt, professor
de Filologia Llatina de la UAB, tradueix el primer
tractat de la història que tracta monogràficament
sobre la malaltia de la passió amorosa, escrit per
Arnau de Vilanova, un metge reputat de reis i
papes, al segle XIII.
[+]

A FONS

El trauma del veterà de guerra en la literatura
anglesa

L'empremta de la Primera Guerra Mundial es palesa
en la literatura anglesa amb la figura recurrent del
retorn del soldat incapaç de superar l'horror de la
guerra. Una investigació de la UAB suggereix que la
novel·la de Rebecca West, The Return of the Soldier
(1918), a diferència de les seves contemporànies,
explora el trauma de guerra des d'una altra
perspectiva.
[+]

A FONS

El món obscur i la música en els mites andins

La música té en les principals tradicions un valor
iniciàtic: connecta amb allò obscur, amb l'ocult, i
dóna veu a allò que està en silenci. Les històries de
la música apareixen sovint en els mites musicals
presents en totes les tradicions. Una investigació de
la UAB compara algunes històries de la tradició
occidental amb les històries mítiques andines.
[+]

02/2012 - Els neologismes en llengua xinesa

Xina, Hong Kong i Taiwan comparteixen bàsicament la mateixa cultura i llengua
xineses, però cada un d'aquests tres llocs ha experimentat diferents
transformacions socioculturals durant els dos últims segles. Per això, aquesta
investigació, tesi doctoral de la investigadora Wu Chia-hua a la UAB, abasta i
inclou l'estudi dels neologismes en aquestes tres regions (perspectiva diatòpica)
durant els segles XX i XXI (perspectiva diacrònica), per tal d'analitzar i comparar
les semblances i les diferències al llarg del temps tenint en compte els diferents
processos d'interrelació cultural.

Referències

"Estudio diacrónico (siglos XX y XXI) y diatópico (China, Hing Kong y Taiwán) del
neologismo en lengua china". Tesi doctoral defensada per Wu, Chia-hua el 5 de desembre
de 2011. Directors: Dr. Joaquín Beltrán Antolín i Dra. Sara Rovira Esteva.

L'evolució històrica específica de cada regió concreta i de la seva relació amb la resta del
món constitueix el punt de partida necessari per dur a terme l'anàlisi dels neologismes en
llengua xinesa que arriba fins a l'època actual de la globalització. És per això que Wu
Chia-hua, de la UAB, inicia la seva tesi doctoral, estructurada en quatre parts, amb una
elaboració del marc històric de la Xina, Hong Kong i Taiwan durant els segles XX i XXI i
una anàlisi dels processos d'interrelació cultural intra-regionals així com de les principals
influències estrangeres en aquestes regions.

A la segona part, s'utilitza una perspectiva lingüística per reconstruir l'evolució de les
investigacions realitzades sobre el neologisme, especialment les diferents teories sobre el
neologisme en llengua xinesa que debaten la seva definició, la diversitat de tipologies i
dels seus principis de formació.

La tercera part, es divideix en tres capítols ben diferenciats cada un dels quals es dedica a
una de les tres regions estudiades, és a dir, Xina, Hong Kong i Taiwan. L'objectiu
d'aquesta part és analitzar els neologismes en llengua xinesa a partir de diferents
variables: en primer lloc, d'acord amb l'evolució històrica de cada localització específica,
en segon lloc, en relació a la influència estrangera, com a conseqüència de processos de
colonització, aliança o ajuda entre països; finalment abordant la influència exercida per la
tecnologia, Internet i la globalització.

La quarta part, consisteix en l'anàlisi comparativa i quantitativa (taules de freqüències)
dels neologismes del corpus definit en la part anterior. Igualment s'utilitza una
perspectiva diacrònica i diatòpica dels neologismes que inclou aquells que han aparegut a
la llengua xinesa des de començament del segle XX fins a l'actualitat, comparant la seva
evolució i les peculiaritats, semblances i diferències en la seva formació segons cada
regió. La comparació se centra en diferents aspectes com la tipologia, temes conceptuals,
categories gramaticals, forma gràfica, fonologia i morfosintaxi, homofonia, préstec, usos i
altres aspectes.

En les conclusions d'aquesta investigació s'exposen els resultats obtinguts d'acord amb
els objectius plantejats, així com la confirmació de les hipòtesis establertes a l'inici.
També es posen en relleu les aportacions realitzades per aquest estudi i s'assenyalen
noves línies d'investigació que podrien desenvolupar-se en el futur.

Wu Chia-hua

wuchiahuamonica@yahoo.com.tw
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