
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 


