
CCÀÀTEDRA TEDRA DD’’ESTUDISESTUDIS ASIASIÀÀTICSTICS
AULA AULA DD’’ESTUDISESTUDIS XINESOSXINESOS

(PresidPresidèènciancia honorhonorààriaria dd’’EugeniEugeni BregolatBregolat, 
ambaixador del Regne d’Espanya a la República Popular de 

la Xina fins al 26 de gener passat)

UNIVERSITAT DE LLEIDA
1 DE FEBRER DE 2013

Universitat de Lleida



11-12.30
Presentació de la CEA 
Conferència de Consuelo Marco (Universidad Complutense de Madrid)
«Los estudios de chino en España: más allá de Bolonia»

12.30-13 Descans

13-14
Seminari-col�loqui
(amb Consuelo Marco, Jade Lee Marco & Joan Julià-Muné)

«La planificación de los estudios chinos en España: 
grados, másteres, grupos de investigación, congresos y foros, 
exámenes oficiales, EOI y otros centros de idiomas, cámaras de 

comercio, material docente, perspectivas de futuro...»

1 febrer 2013 – Saló Víctor Siurana (Rectorat)



ELS ANTECEDENTS:
COL�LABORACIONS ANTERIORS A LA CEA

� Departament de Filologia Catalana (i Comunicació) (UB-UdL, 1983-2012)

� Vicerectorat d’Activitats Culturals de la UdL (1995-2012)

� Universitat Autònoma de Barcelona (1995-)

� Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1995-)

� Departament de Filologia Hispànica de la UdL

(Diploma de Estudios Hispánicos, 2007-)
� Universitat d’Estudis Estrangers de Tianjin (TFSU, Tianjin Foreign Studies

University, República Popular de la Xina, 2008-)
� Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida) (2008-2012)

� Associació Adopchina, amb seu a Lleida (2008-2009)

� Servei Lingüístic de la UdL (2008-2009)

� IESE Barcelona-Xangai-Harvard (CEIBS, 2009)

� Fundació Institut Confuci de Barcelona (2011-)



COL�LABORACIONS DES DE LA 
FUNDACIÓ DE LA CEA (2012-)

� Rectorat de la UdL (Política d’internacionalització)

� Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la UdL

� Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa de la UdL

� Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la UdL

� Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL

� Servei Lingüístic de la UdL

� Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL

� Departament de Filologia Hispànica de la UdL (DEH)

� Universitat d’Estudis Estrangers de Tianjin (TFSU, Tianjin Foreign Studies
University, República Popular de la Xina)

� Universitat Autònoma de Barcelona 

� Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

� IESE Barcelona-Xangai-Harvard (CEIBS)

� Fundació Institut Confuci i Casa Àsia de Barcelona

� …



� Establir relacions culturals, docents i de recerca 
amb els països asiàtics, especialment de l’àrea
geogràfica Àsia-Pacífic, començant per la RPX.

� Afavorir l’intercanvi de joves universitaris i 
professorat de qualsevol àrea de coneixement de 
la UdL amb centres de la zona geogràfica
esmentada, d’acord amb els convenis signats.

� Contribuir a la millora de les relacions comercials i 
de l’emprenedoria en general per promoure
l’activitat econòmica en l’àrea d’influència de la 
UdL.

Objectius generals



EL CONTINENT ASIÀTIC



PAÏSOS OBJECTE D’ESTUDI
� República Popular de la Xina, 

Taiwan i Singapur
� Federació Russa
� Corea del Sud
� Japó
� Índia
� Indonèsia
� …



DIVISIÓ ADMINISTRATIVA DE LA RPX



VISIÓ GEOCÈNTRICA DE LA XINA



ZhZhZhZhöööönggunggunggungguóóóó

“Xina” en mandarí/estàndard
Zhööööng (centre/central)     guó (país)



Objectius específics I
� Organitzar seminaris, cicles formatius i cursos de postgrau
per al professorat i estudiantat de la UdL, i públic en general, 
així com cursos de matèria transversal com ara els impartits a 
la Universitat d’Estiu de la UdL. Objectiu prioritari: la difusió
de la llengua i cultura xineses.

� Promoure cursos d’idiomes, especialment de llengua xinesa, 
en col�laboració amb el Servei Lingüístic de la UdL, de 
manera que l’alumnat es pugui titular en mandarí o xinès
modern estàndard (putonghuà) d’acord amb els nivells
establerts per l’Institut Confuci (cf. exàmens NSK), tot
afavorint alhora la formació didàctica del professorat.

� Col�laborar en els cursos per al Diploma d’Estudis
Hispànics a fi de facilitar l’aprenentatge del mandarí i 
l’espanyol.



Objectius específics II

� Encetar noves línies de recerca i ampliar les 
existents, com ara els estudis lingüístics contrastius i 
l’elaboració de materials didàctics en el camp de les 
humanitats, entre molts d’altres a la UdL.

� Crear beques de col�laboració en recerca per
implementar les línies esmentades i beques 
d’ampliació del domini del mandarí a la Xina.

� Promoure la signatura de convenis amb institucions
com l’Institut Confuci i Casa Àsia.

� Elaborar les bases per a un Grau en Estudis Asiàtics
/ Xinesos a mitjà termini.



1983
Neix oficiosament

l’AEX…



“Quatre poemes de Li-Du”
Lai Lok Yee & Joan Julià-Muné

Quaderns de Ponent, 3-4 (Lleida, 1983)



1988-89
(UB-Estudi General de Lleida)

Curs de doctorat:

Les llengües
tonals



2008-2009



Eugeni BREGOLAT
La segunda revolución 

china (2007)
Ambaixador per tercer cop del 
Regne d’Espanya a la República 
Popular de la Xina fins al 26 de 

gener passat.

President honorari de 
l’Aula d’Estudis Xinesos i 
de la Càtedra d’Estudis
Asiàtics de la UdL des 
del març de 2012.



Aplega el cicle de conferències sobre Cultura
Xinesa (UdL-IEI, març-desembre 2008)

VisionsVisions de la de la 
XinaXina: : 
cultura cultura 

multimilmultimil��lele
nnààriaria
(Lleida: (Lleida: 

PublicacionsPublicacions de de 
ll’’IEIIEI, 2009), 2009)

EditatEditat perper JJM (JJM (UdLUdL))

PRESENTATPRESENTAT perper
PEDRO NUENOPEDRO NUENO
((PresidentPresident de la de la 

CEIBS,CEIBS,
1515--44--2009)2009)



2010
«Will major languages ruin minor 
languages? English and Mandarin 

vs Catalan and Occitan»

Col�loqui de l’IRIS “Pensar la 
identitat”

(Lleida, 23-24 setembre 2010)



2011
«La transferència fonotàctica en 

l’aprenentatge d’L2: el cas de parlants de 
mandarí que aprenen català», 

dins M.-R. Lloret & C. Pons (ed.) (2011), 
Noves aproximacions a la fonologia i la 

morfologia del català. Volum d’homenatge a 
Max Wheeler. Alacant: Institut

Interuniversitari de Filologia Valenciana 
(«Symposia Philologica», 21), p. 295-319.





2012-2015…



2012
«Propuesta de adaptación ortoépica
al español de los nombres propios 

en lengua china»,
I Congreso Iberoamericano de 

Estudios Chinos
(Barcelona, 25-26 juny 2012).



2013

«Why do Mandarin Chinese speakers 
tend to mispronounce Spanish rather 

than English?»,
American Review of China Studies ARCS 

(Athens, Ohio, USA).



Contrast català/español-English-
putonghuà
Fonemes bilabials

bbbbíííí (nas)
bbbbääää (núm. 8)

ppppíííí (pell)
ppppääää
(ajeure’s)

putong-
huà

/pppp//ppppHHHH/

cavarva(n)pa(n)/caparcatalà
español

dubbinbinspinpinEnglish

BBBBbbbb bbbb8888ppppppppHHHH

/bbbb//pppp/



1-4 juliol 2013
(UNIVERSITAT D’ESTIU DE LA UdL)
Curs intensiu de cinema i literatura de la 

Xina (matèria transversal):

Ficcions xineses: literatura i cinema, del 
paper d’arròs a les pantalles de cristall

líquid
(Manel Ollé, UPF)





EL CONTINENT ASIÀTIC



La Federació russa / Rússia



Març-maig 2013
Estiu 2013
2013-14

(En col�laboració amb el Servei
Lingüístic de la UdL)

Curs d’iniciació a la llengua
russa

(Olesya Pavlova, CEA)



En el marc del Diploma de Estudios 
Hispánicos de la UdL, 
la CEA impartirà un

Curso de lingüística hispánica
(Universitat de Tianjin-Binhai,
República Popular de la Xina)

Setembre-octubre 2013
Intercanvi UdL- Xina



Octubre-desembre 2013

Curs de traducció
xinès-espanyol

(20h)

(Sara Rovira & Helena Casas, UAB)



2013
Julià-Muné, Joan & Creus, Imma (2013), 

Mandarin Pronunciation.
Lleida: Edicions de la UdL. 

La pronunciación del mandarín. Chino para 
catalanófonos e hispanófonos.
(amb la col�laboració de 

Wang Tongrui & Mariona Miret) 



““““chchchchïïïï”””” [tßßßßHHHHˆ̂̂̂1]]]]
(“menjar/comer”)



Març-maig 2014

Curs de protocol i gestió
de negocis a l’Àsia

(15h)

(Casa Àsia, CEIBS, UCM…
[per confirmar])



2014
Julià-Muné, Joan & Creus, Imma

Spanish and Catalan Pronunciation.
Lleida: Edicions de la UdL.

La pronunciación del español y el catalán para 
sinófonos

(amb la col�laboració de 

Wang Tongrui & Mariona Miret) 



2015
Chen Zhihao; Creus, Imma; 

Julià-Muné, Joan; Pavlova, Olesya
& Ye Xiangzhou (2015),

Idioms and metaphorical usage
in Spanish, Catalan, English, 

Russian and Chinese



2014-2015

Projecte
Màster en estudis xinesos

(CEA-DEH)



2016-2020?
Grau i postgraus en

ESTUDIS XINESOS
(exclusiu o compartit amb

Estudis catalans
Estudis hispànics
Estudis anglesos

…)



Sortides professionals

� Intèrpret i traductor de mandarí <> 
espanyol/català/anglès/francès

� Docent de mandarí per a hispanòfons i catalanòfons
� Docent d'espanyol i català per a sinoparlants
� Guia turístic d'Espanya per a visitants xinesos
� Id. per a visitants hispanòfons de la Xina
� Assessor jurídic i empresarial per al comerç bilateral
� Relacions públiques
� Mediació cultural i assessoria lingüística



Cogidos de la mano de

una 
intrépida
sinóloga 
en acción:



Dra. Consuelo Marco (UCM)
� Profesora titular de
Lengua Española y de Lengua y Cultura Chinas
(Facultad de Filología de la Universidad Complutense 
de Madrid)

� Líneas de investigación en el Posgrado Oficial y 
en el Doctorado: 

- lengua china 
- lengua y cultura contrastivas chino-español
- la enseñanza del español a sinófonos
- la enseñanza del chino a hispanófonos
- La traducción e interpretación chino↔español
- la inmigración china en España. 



GESTORA Y DOCENTE DE ESTUDIOS CHINOS I

� Coordinadora del área de chino en 
- El Máster E/LE (Filología-UCM): 
“Lingüística contrastiva chino-español. Traducción y análisis de 
errores”.

- El Centro Superior de Idiomas Modernos (CSIM) de la UCM. 
- El Magister de Traducción Chino-Español (Instituto de Traducción e 
Interpretación de Lenguas Modernas, UCM). 

“Cultura y civilización chinas”
“La sociedad española actual a través de los textos”
- El Máster en Estudios Asiáticos de la UCM
“Religión, literatura e ideología en China”
“Tradiciones literarias y formas de comunicación en China”.

� Intérprete, Consejera y Relaciones Públicas en Asuntos de Asia del 
equipo rectoral y de la Fundación de la UCM.

� Directora y docente del curso “Protocolo y cultura de los negocios 
en China”, de Casa Asia. 



GESTORA Y DOCENTE DE ESTUDIOS CHINOS II

- El Máster en Estudios Asiáticos de la UCM
“Religión, literatura e ideología en China”
“Tradiciones literarias y formas de 
comunicación en China”.

� Intérprete, Consejera y Relaciones Públicas 
en Asuntos de Asia del equipo rectoral y de la 
Fundación de la UCM.

� Directora y docente del curso
“Protocolo y cultura de los negocios en 
China” (Casa Asia). 



GESTORA CULTURAL
- Miembro directivo de la Cátedra Virtual de China
(www.catedrachina.com)

- Organización anual de viajes a China durante la última 
década para profesores y estudiantes universitarios.

DIRECTORA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Su número se acerca al centenar, entre 
-Memorias de investigación, 
-Tesis de máster, y 
-Tesis doctorales

CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES CIENTÍFICAS
Contabilizados una docena con la correspondiente ponencia invitada

PUBLICACIONES
- Una docena de libros sobre didáctica de la lengua y literatura chinas
- Varias docenas de artículos 
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