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El XXVIII Congrés Internacional de Lingüística i de Filologia Romànica es celebrarà a
Roma, a la Universitat “Sapienza” y a l’Accademia Nazionale dei Lincei. En les seves seccions,
conferències, taules rodones i en la resta de les iniciatives científiques paralleles, el congrés es
proposa fer paleses les modalitats d’interrelació entre la Lingüística i la Filologia que ha
desenvolupat la recerca dels darrers decennis, relacionades també amb altres sectors (de la història
literària a la sociologia, a l’hermenèutica, a la paleografia i a la teoria de la comunicació). El tema
del congrés, Lingüística i Filologia Romànica en front del cànon, concebut com a cànon de lectura i
de models metodològics dins la lògica d’un coneixement comú i comunament acceptat, amb la
contribució dels diversos coneixements especialitzats, aspira a estimular una reflexió sobre una
qüestió ineludible, imposada a totes les ciències humanes i humanístiques per la globalització: la
relació entre el que és particular i el que és universal i entre llengua y cultura; tot això en un àmbit
disciplinar, la Lingüística i la Filologia Romànica, que, nascut a Europa i en relació amb la ciutat de
Roma, a començaments del segle XXI inclou ja tots els continents segons problemàtiques i
modalitats de vegades originals i inèdites.
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COMITÈ CIENTÍFIC
El comitè científic està coordinat per David TROTTER, Roberto ANTONELLI y Martin GLESSGEN.
Està constituït pels membres del Comitè de Programació i els Presidents de les seccions.
COMITÈ ORGANITZADOR

Presidents……………….... Roberto ANTONELLI, Gioia PARADISI (coordinadora), Arianna PUNZI.
El Comitè Organitzador es pot consultar al web.

SECCIONS E PRESIDENTS DE SECCIONS
Seccions

Presidents

1

Cànon, gèneres textuals
i llengües literàries

Johannes KABATEK (Zürich)
Maria Luisa MENEGHETTI
(Milano)
Álvaro OCTAVIO DE TOLEDO Y
HUERTA (München)

2

Lingüística General i Lingüística
Romànica

Fernando SÁNCHEZ MIRET
(Salamanca)
Wulf OESTERREICHER (München)
Miriam VOGHERA (Salerno)

3

Llatí i llengües romàniques

Stefano ASPERTI (Roma)
Thomas STÄDTLER (Heidelberg)

4

Fonètica i Fonologia

Lori REPETTI (New York)
Rodney SAMPSON (Bristol)
Giancarlo SCHIRRU (Cassino)

5

Morfologia i Sintaxi

Brenda LACA (Paris)
Anna CARDINALETTI (Venezia)
Elisabeth STARK (Zürich)
Marleen VAN PETHEGHEM (Lille)

6

Lexicografia, Semàntica,
Etimologia

Marcello APRILE (Lecce)
Reina BASTARDAS I RUFAT
(Barcelona)
Martin GLESSGEN (Zürich)
Gilles ROQUES (Nancy)

7

Dialectologia, Sociolingüística i
Lingüística variacional

Jan LINDSCHOW (København)
Paul VIDESOTT (Bolzano)
Ugo VIGNUZZI (Roma)

8

La Romania fora d’Europa

Cyril ASLANOV (Jerusalem)
Gaëtane DOSTIE (Québec)
Ettore FINAZZI AGRÒ (Roma)

9

Lingüística de corpora i Filologia
informàtica

Rocco DISTILO (Cosenza)
Andres KRISTOL (Neuchâtel)
Jean-Marie PIERREL (Nancy)

10

Ecdòtica, Crítica i Anàlisi del text

Vicenç BELTRÀN (Roma)
Marie-Guy BOUTIER (Liège)
Luciano ROSSI (Zürich)

11

Filologia Europea – Llengües i
literatures nacionals

Mercedes BREA (Santiago
Compostela)
Furio BRUGNOLO (Padova)
Gilles SIOUFFI (Paris)

12

Llengües i Literatures
comparades, de frontera i de
migracions

Emili CASANOVA (València)
Antonio PIOLETTI (Catania)

13

Adquisició i aprenentatge de
llengües

Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ
(Madrid, UNED)
Elizaveta KHACHATURYAN (Oslo)
Angela TARANTINO (Roma)

14

Traducció i Traductologia

Pietro BELTRAMI (Pisa)
Carsten SINNER (Leipzig)

15

Antropologia, Sociologia i Gènere en Corrado BOLOGNA (Roma)
relació amb la lingüística i la
Henri-José DEULOFEU (Aix-Marseille)
literatura
Jürgen TRABANT (Berlin)

16

Història de la Lingüística i de la
Filologia; Lingüística, Filologia i
formació.

Luciano FORMISANO (Bologna)
Jacques FRANÇOIS (Caen)

Plenàries
Harald WEINRICH (Münster): «Romània, Europa, mondo»
Francisco RICO (Barcelona): «Cervantes e le origini del romanzo moderno»
Lino LEONARDI (OVI-CNR), Andrea MAZZUCCHI (Napoli), Justin STEINBERG (Chicago):
«Tra storia, lingua, testo e immagini: la Commedia oggi»
Paolo CANETTIERI (Roma), Riccardo POZZO (CNR), Pina TOTARO (ILIESI-CNR):
«Lessico intellettuale ed affettivo dell’Europa»
Taules rodones
«Plurilinguismo e identità», Laura MINERVINI (Napoli) (coord.)
«Roma nella storia linguistica e letteraria», Pietro TRIFONE (Roma) (coord.)
Proposta de comunicacions

de

A fi de facilitar la tramesa de les propostes de comunicació, al web del congrés om trobarà una
relació de possibles paraules-clau pertinents a cada secció.
Les comunicacions es podran fer arribar al Comitè Científic mitjançant un formulari que es troba al
web del congrés (‹www.CILFR2016Roma.it›). Cal incloure:
– un resum de dues pàgines
– un paràgraf al final del resum on cal explicar (i) com es pot integrar la comunicació que es
proposa a la secció elegida i (ii) quina innovació aportarà aquesta recerca.
– una bibliografia amb extensió màxima d’una pàgina.

També es possible presentar al Comitè Científic propostes de pòsters, com es va fer amb èxit al
congrés de Nancy (2013). Els pòsters poden accedir a la publicació igual que les comunicacions
orals.
Totes les propostes de comunicació i de pòster seran examinades pels presidents de la secció
escollida. Tutes les llengües romàniques són llengües oficials del congrés.
El Comitè de Programació invita òbviament els congressistes a emmarcar les propostes de
comunicació en una perspectiva romànica, fent servir igualment les llengües romàniques com a punt
de vista des del qual un fenomen relatiu a una llengua esdevé més comprensible.
A fi d’afavorir el diàleg i la discussió, els textos complets de les comunicacions acceptades pel
Comitè Científic podran ser tramesos abans del congrés a la Organització. Aleshores seran publicats
online i resultaran accessibles als inscrits abans del mes de juny mitjançant una password,
incrementant òbviament la seva visibilitat i difusió. Les autors que escolliran aquesta opció hauran
d’enviar els seus originals abans del 15 de maig de 2016.
Calendiari
01/01/2015 A partir d’aquesta data serà possible proposar comunicacions fent servir el formulari
online (‹www.CILFR2016Roma.it›).
01/01/2015 Començament de les inscripcions
31/08/2015 Data darrera per a propostes de comunicació
06/01/2016 Notificació de les comunicacions acceptades pel Comitè Científic
31/01/2016 Última data per a l’aprofitament de la tarifa d’inscripció reduïda
31/01/2016 Última data per a la inscripció dels congressistes que presenten comunicació
15/05/2016 Última data per a la tramesa del text complet de les comunicacions que s’hauran de
publicar online
18/07/2016 Data última per la inscripció dels congressistes que no presentin comunicació
Contactes
Web del congrés: (‹www.CILFR2016Roma.it›).
Adreça de correu electrònic del congrés: ‹CILFR2016Roma@gmail.com›

Adreça postal: XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
“Sapienza” Università di Roma
piazzale A. Moro, 5
00185 Roma

