CONGRÉS INTERNACIONAL
«REESCRIPTURES LITERÀRIES:
LA HIPERTEXTUALITAT EN LES LITERATURES
OCCIDENTALS (1900-1939)»

València
del 12 al 14 de novembre de 2019

Primera circular

Presentació

El Congrés Internacional «Reescriptures literàries: La hipertextualitat en les literatures
occidentals (1900-1939)» s’inscriu dins del programa de treball del projecte
d’investigació FFI2017-86542-P, «La literatura de segundo grado: las relaciones
hipertextuales en la literatura catalana desde el ‘Modernisme’ hasta 1939», del
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, adscrit a la Universitat de
València, del qual formen part 11 investigadors d’universitats valencianes i catalanes, a
més d’uns altres 5 d’universitats estrangeres.
L’objectiu principal del Congrés és avançar en l’anàlisi i en la comprensió del fenomen
hipertextual com a element configurador que impregna i caracteritza les poètiques
d’autors i de moviments estètics en les diverses literatures occidentals durant el període
proposat.
L’època en què situem la matèria a estudi constitueix un període essencial de la història
contemporània occidental, el de la maduració de la modernitat estètica: des de la crisi
del model realista-naturalista i l’aportació del Simbolisme, fins a les avantguardes i la
diversitat cultural del període d’entreguerres.
El Congrés s’estructura en sis àrees, amb ponències i blocs de comunicacions per
cadascuna, que corresponen a les literatures anglesa, francesa, italiana, portuguesa,
espanyola i catalana, però també acceptarà propostes de comunicació de qualsevol altra
literatura occidental.
Seu i dates del Congrés
El Congrés tindrà lloc a València, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
de la Universitat de València, del 12 al 14 de novembre de 2019.
Temàtica del Congrés
La temàtica del Congrés serà l’estudi de les relacions hipertextuals en qualsevol de les
literatures occidentals des de l’inici de segle fins a 1939, amb una atenció preferent a la
literatura catalana.
Treball científic
El treball científic s’organitzarà en vuit ponències i diversos blocs de comunicacions:

1. Ponents:
- Laura Dinicola (Sapienza. Università di Roma)
- Mònica Güell (Université Paris-Sorbonne)
- A. Robert Lee (Nihon University)
- Joan Oleza (Universitat de València)
- Christelle Reggiani (Université Paris-Sorbonne)
- Carlos Reis (Universidade de Coimbra)
- Ivanne Rialland (Université de Versailles)
- Patrizio Rigobon (Università Ca Foscari-Venezia)
2. Comunicacions obertes a tots els interessats a participar-hi. La durada de l’exposició
serà de 20 minuts, seguida de temps per al diàleg.
Crida a la participació
Els interessats a participar amb una comunicació hauran de trametre’n un resum al
Comitè Organitzador abans del 15 de febrer de 2019 a l’adreça glcc@uv.es. Aquest
resum haurà de tenir una extensió màxima de cinc-centes paraules i caldrà especificar-hi
l’interès del tema escollit, l’objectiu, la metodologia i, si escau, les conclusions de la
comunicació.
El Comitè científic avaluarà les propostes i el Comitè organitzador notificarà la decisió
als autors durant el mes de maig de 2019.

Publicació
Les comunicacions presentades al Congrés que passen l’avaluació del Comitè científic
seran publicades en un llibre col·lectiu. En funció del volum de contribucions
acceptades per a la publicació, el llibre podrà incorporar una part dels treballs en suport
CD.
Quota d’inscripció
-Participants que presenten comunicació: 50 € (amb dret a un exemplar del llibre que
aplegarà els treballs presentats que superen l’avaluació del comitè científic)
-Assistents que no presenten comunicació: 30 € (amb dret a un exemplar del llibre que
aplegarà els treballs presentats que superen l’avaluació del comitè científic)
-Assistents que no presenten comunicació: 10 €

Circulars
La segona circular del Congrés es trametrà el juny de 2019.
Dades de contacte
Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del Congrés
podeu adreçar-vos a: glcc@uv.es
Comitè Organitzador del Congrés
Presidenta: Carme Gregori (Universitat de València)
Secretari: Ramon X. Rosselló (Universitat de València)
Tresorer: Gonçal López-Pampló (Universitat de València)
Vocals: Carme Manuel (Universitat de València), M. Josep Marín (Universitat de
València), Àngel Cano (Universitat de València) i Francesco Ardolino (Universitat de
Barcelona)

Comitè Científic
- Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena)
- Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra)
- Louise Johnson (University of Sheffield)
- Merilin Kotta (Universitat de Tallin)
- Barbara Łuczak (Universitat Adam Mickiewicz)
- Joan Ramon Resina (Stanford University)

