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Seran acceptades propostes de comunicació, de mitja hora d’exposició i debat, que presentin tant un 
objecte d’estudi prioritari enfocat a la tradició artúrica ibèrica, o bé que s’ocupin  d’aquesta temàtica 
d’alguna manera, encara que es detinguin  dins un context més general. Les esmentades propostes cal 
enviar-les adjuntes al següent correu electrònic: zarandona@lia.uva.es. Caldrà que constin d’un títol,  un 
resum d’unes 300-500 paraules, més les dades de contacte fonamentals de l’autor o autors que les 
presentin. Data límit: 31 d’agost de 2016. 

No hi haurà quotes d’inscripció, encara que serà necessari ser membre de Clytiar. Per a  una  més extensa 
informació, consulteu: www.clytiar.org. Fer-se membre de Clytiar és gratuït, no s’hi adquireixen 
compromisos i és possible en qualsevol moment. 

Seran acceptades com a oficials totes aquelles llengües ibèriques amb tradició artúrica (portuguès, 
espanyol, català, basc, gallec i asturià, entre algunes altres de possibles), com també francès, anglès i 
alemany. 

L’ enfocament serà multidisciplinar  (literatura, art, historia, etc.) i sense límits temporals, des de l’Edat 
Mitjana fins al nostre present segle XXI. 

L’objectiu final de les Jornades serà la publicació d’un nou 
Quadern Artúric de Clytiar, que serà presentat a l’editorial 
“Prensas Universitarias” de la Universitat de Saragossa. 
 
Serà organitzada una excursió vers la ruta dels castells medievals 
de la frontera del riu Duero per la província de  Sòria. 

Per a tots aquells interessats que no puguin desplaçar-se a la 
ciutat de Sòria, s’acceptarà la tramesa de gravacions de la 
comunicació, les quals seran exhibides al llarg del període de 
durada de les  Jornades. 

Il.lustracions: L’ascens al Graal (s.d.);  Kundry (s.d.). Marià Fortuny 
i de Madrazo (1871-1949).  Cicle Wagnerià. Parsifal. 
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