
A partir de la segona setmana comengava eljoc 
de simulacions. En e l  marc d 'un  país imaginan' 
(~Latinarw) i en e l  si dels seus organs admi- 
nistratius, els participants jugaven e l  rol d'ex- 
perts que havien d'afiontar -treballant en 
equips- diferentes situacions, ara cooperati- 
ves, ara competitives. La darrera setmana del 
curs es va dedicar a laprojecció, elaborant cada 
participant u n  projecte de comunicació ade- 
quat a la seva reditat naciond 

Han participat al curs vint-i-vuit professors i 
professionaís de la comunicació dlAm?nca Lla- 
tina i d'Espanya becats per diferents institu- 
cions internacionals. La presencia espanyola al 
curs ha estat possible en virtut del conveni de 
col.laboració emjtent entre CIESPAL i la Facul- 
tat de Ciencies de la Infonació  de la Universitat 
Autonoma de Barcelona. 

Francesc Burguet 

Com cada any, elproppassatjuliols 'ha portat a 
t e m e  u n  Stage intensivo di Semiotica sota /'os- 
g a n i m i ó  igestió del Centro Interpazionale di 
Semiotica e Linguistica della Universita degli 
studi di Urbino (Italia). Aquest curset compre- 
nia tres tipus d'activitats: els Seminan>, els 
Convegni, mena de petits congresros i taules 
rodones que cada setmana desenvolupaven u n  
tema concret, i dzberses conferencies. 

T .  Todorov, M. Pop, E. Verón, R. Lindekens, 
D .  Patte, G .  Vignaux, M. Dascal, H .  Parret i 
P. Valesio foren els participants als Seminani; 
la tem2tica d'aquests, sota la perspectiva de la 
semiotica (o de les semiotiques) abracava u n  
ampli ventd// d'estudis: Eis formalistes russos i 

Bakhtine (Todorov), Rite i Mite (Pop), Se- 
miotica del discurs social (Verón), Teoria de la 
Semio-historia a m b  u n  estudi sobre Tirant lo 
Blanc de Joanot Martorell (Valesio), De la 
imatge com text al text com imatge 
(Lindekens), Narració i discurs didictic 
(Patte). . . Cal remarcar e l  Seminan' de René 
Lindekens que sota la perspectiva generica de 
Semiotica visual aplegava una  amplia,  
espec$ca i comp/ement&ia pertinencia tracta- 
da per diferents especdistes: imatge (Linde- 
kens i Dubois), pintura (Payant), Poesia Visual 
(d'Ambrossio), Arquitectura (C. Simona). . . 
També volem destacar e l  seminan' de Todorov 
que ens va pemet re  coneixer de prop la teonb 
litercina de Bdh t ine ,  inedita igairebé descone- 
guda a casa nostra. 

Parablelament es realitzaven els Convegni, el  
primer dels quals: aPossibilitats i límits de la 
Pragmaticar, sota la direcció de Hennan Parret 
i Jef Verschueren (Belgian National Science 
Foundation) i Marina Sbisa (Universitat de 
Ttieste) aplegava uns setanta-cinc especiali~tes 
europeus i nord-amencans. La segona setmana 
el  Convegno versava sobre aHs objectes Parado- 
xals~ (Objets 2 coté) icompta amb laparticipació 
de Lyotard, Vignaux, Rosensthiel, Fabri, Parret, 
Verón, . . . etc. Uns vint-i-cinc especialistes (Ha- 
mon,  Marin, Lindekens, Thülennann, Alman- 
si, Brandt, Valesio.. .) intentaren, aí lhrg de la 
tercera setmana, de donar contingut al 
Convegno sobre e l  nDiscurs Ironicu. 
Destaquem-ne l 'estudi de Lindekens sobre vuit 
gravats de Goya que penetrava en u n  dels am- 
bits més polemics: e/ discurs ir6nic a la imatge. 
L Iúltima d'aquestes taules rodones, organitzada 
i dingida per Baudnllard i Fabn; es presentava 
amb u n  títol atraient: nLa Seducciów. Una dot- 
zena de comunicacions procuraren paiesar i 
esbnhar els mecanismes dtversos de l'acció se- 
ductora del discurs malgrat greus deficihcies 
organitzatives que no van p e m e t r e  que aquest 
Convegno nsedrtúw del tot. 



De les conferencies en destaquem la dlEco, 
aPnnct)is de l'analrji textualu i la de Linda 
Waugh (Ithaca), aEstmctura del llenguatgew, 
que va fer una fertil i fmctvera definició de la 
aFonnau, al camp lingüútico-semi6tic) a partir 
de recents estudb sobre el cervell quepermete- 
ren concloure a Waugh que les dj%rents for- 
mes foniques del llenguatge sols poden ser 
explicades des d'una perspectiva que lligui 
sempre la forma a la seva funció semi6tica. 

CONGRÉS DE SEMIOTICA 
TEATRAL A COSENZA 

Francesc Bgrguet 

Del dia 13 al IG del mes de setembre de  1979 
s 'ha celebrat u n  congrés de Semi6tica Teatral a 
la Universitat de la Caldbrul (Cosenza-Itdia) 
organitzat pel  seu Departament de Fdologia. 
Sota e l  títol Convegno di studi: Testo, Comu- 
nicazione e spettacolo. 11 doppio teatrale el  
congrés presentava dues direccions, una de ge- 
nznca, que agafava proposicions diverses 
d'analisi teatral, com a text i com a espectacle, i 
una uitra de concreta, emmarcada sota e l  con- 
cepte de il doppio teatrale. Al l h g  delpn'mer 
d a  es van presentar deu comunicacions: Segre, 
conceptualització i d+renciació del discurs 
nawatol6gic i teatral; Serpieri, la ret6ncu al 
teatre; Larivaille, la l6gica del discurs teatral; 
Rutelli, estatut dralogic i retrvacció al text 
dramatic; Jansen, l'element <escena# al text dra- 
71~3~tic; Rufini, Sign~~carlComunicar: la in-co- 
municució teatral; De Marinis, llanri/Ui textual 
de l'espectacle; Guarino, l'arqueologia del tea- 
tre: problemes de reconstrucció de l'espectacle.. . 
En definitiva es va constatar la dificultat de 

bé  dels espectacles que ja no existetien, cosa 
que proposava una arqueologia del teatre. La 
jornada dediGada al doppio teatrale fou molt 
irregular i poc preparada, a més de certs vicij 
d'emdició i d1hist6na-biografu comesosper al- 
guns dels ponents, no obstant cal destacar les 
intervencions de Grande, #La maquina teatral 
com a tecnologia de la simulacióu, Ubersfeld, 
<E/ doble i les seves transfonnacions &S 

llAmphitryon de Molihew, Bnisegan, aE/ doble 
diberador o l'ambivalencia del des& dJeu  de 
la Feuillée,. . . Tumbé volem destacar la comu- 
nicució no anunciada de Patnce PavU, Pour une 
esthétique de la reception théitrale i la de 
Patnzia Magli, La seducció en I'expressió 
corporal. 

Finalment, cal dir que en aquejt congrés va 
acabar de quallar la creació d 'una associació 
internacional de  semi6tica teatral amb  els pro- 
p6sits de facilitar infonnació, intercanvi de ma- 
tenals, organització de taules rodones, etc. 

l'an2llji de  l'espectacie actualja que les comu- 
nicucions o b é  sols acaraven l 'andisi  del text o 


