
CONGRÉS DE L'ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL 
DE SEMIOTICA A VIENA 

En la pn'mera setmana del mes de juliol de 
l'any 1979 ha tingut lloc a la Universitat 
de Viena el ii Congrés de I'Assoctkió Interna- 
cional de Semi6tica (AIS-AISS) que ha reunit 
cientr;fics de la comunicació de trenta-cinc 
paiios. 

E/ Comité Directiu Ewecutiu de I'AIS, organit- 
zador d'aquest congrés, estava f o m t  pels 
representants de/s paisos partiGipants en elpn'- 
mer congrés de semi6tica que l'any 1975 es 
desenrotlla a P a k ,  i entre els que hom podtia 
destacar R. Jakobson (Ertats Units d1Amenca), 
H. Seiler (República Federal d'Aíemanya), A .  
Rossi i U. Eco (Itdia), E. Verón (Repúblicu 
Argentina), Sh. Kirwamoto (Japó), D. Pignatari 
(Brasq, T. Van Dijk (Holanda). 

Elcongrés d'enguany, segons els organitzadors, 
obeül a la necessitat de confrontar els resultuts 
aconseguits en el camp de la semi6tica a les di- 
ferents universitats a partir delprimer congrés. 

E/ gran nombre de participants uctius al 
congrés, cinc-centes quaranta ponencies pre- 
sentades, aluí com la gran dzversitat de temes 
estudiats i, sobretot, la manca d'un servei de 
publicacions internes durant els dies del 
congrés, f in d i f i l  l'elaborució d'una síntesi 
del que podrien ésser els temes més importants 
tractats en el congrés. 

En primer lloc cddnb destacar la important 
participacró dels Estats Units que, amb cent di- 
vuit pone'nctis don2 indubtablement una certa 
personalitat al congrés. En quasi totes elles 
s1expre;r2 una implícita voluntat de constmcció 

de la semi6tica sobre bases de la filosofi de 
Peine, des d'enfocaments de tipus eminent- 
ment empírh com a dternativa a una assumpció 
epütemol6gica considerada de carkter ideacsta 
i subjectiu . 
Un &e gmp de participució for~a influent al 
Congrés fou el fonnatper la majotia dels repre- 
sentants itdions (quaranta-quatre participants 
actius) i els francesas (cinquanta-cinc) en els 
quals es munifest2 una clara tendencia a consi- 
derar la semi6tica, no com un sütema de sig- 
nes, sinó com un sütema de sign~ficacions. L s  
seves recerques no estan basades en una tipolo- 
gia dels signes sinó en una semi6tica del text, 
concebuda com una globalitat primera, 
articulant-se i descomposant-se en unitcts 
constmzdes, no at6miques sinó definides en 
tant que categones. 

Cal destacar, en aquest segon Congrés, la im- 
portunt aportació que feren diferents gmps de 
trebulien /'&bit de la comunicució no-verbal, 
i més e s p e c h e n t  en la que contempla els fac- 
tors viruals com una component pn'mordtd del 
fenomen comunicatiu. En quasi totes les comu- 
nicacions i sessions de trebuii referents a aquest 
2mbit es manifst2 una consci2ncia general 
d'esgotament de les propostes semi6tiques 
d'enfocament estnctament estmcturalista i la 
recerca de nous camins d'investigució. 

Elgmp fiances de semi6tica visual (Floch, Thü- 
lemann.  .) parte& d'unes posicions epistemo- 
l6giques i metodol6giques definides per J .  
Geimas i rebutja d'avanpzr pel camí d'una 
semio/ogia-tipologia de signes, aluícom a la de- 
finició de la imatge vüual en relució d referent. 
Aquest refús a definir els llenguatges visuds 
pelseu carkter analogic és considerat pelgmp, 
essencial a la semiologia visual, ja que és a l'in- 
terior d'una cultura ten el marc d'un regla- 
ment d'actituts en relució als diferents sütemes 
d'expressió i de signr&ació, que -al seu 
entendre- es pot comprendre i analitzar l'ico- 



nicitéu. Dintre d 'una línia estructural, de rela- 
cions f o n d s  i duals, s 'ha de destacar també la 
important aportació del grup de treball sobre 
retorica de la imatge dingit pel  Grup U de la 
Universitat de Liege. 

Aquest segon congrés, que podríem definir 
com el  de reafinació d 'una semiotica no- 
verbal, si bé  permetna trobar d'altres defini- 
cions a partir de les seves propies confusions i 
dualitats, fou clausurat en u n  acte més f o n a l  
que eficag. En aquest acte de clausura, i com a 
possible proposta per al 111 Congrés de I'AIS- 
AISS a Montred, s'exposa la necessitat, no 
compartida per la totditat dels congressirtes, 
d'uníficació dels conceptes i instruments de 
treball, aaim' com buscar una tenninologia més 
coherent que permeti de superar l 'actud estat 
de confurió i infació que oferek e l  panorama 
internacional de la semiotica. 

CURS DE PLANIFICACI~ 
DE LA COMUNICACI~ AL 
aCIESPAL» (QUITO) 

Salvador Alsius 

Durant els mesos d'octubre i novembre de 
l'any 1979 ha tingut lloc al Centro Interna- 
cional de Estudios de Comunicación para Arné- 
rica Latina (CIESPALJ -amb seu a Quito- u n  
curs sobre Plant3cació de la Comunicació aus- 
piciat per la UNESCO i la fundació alemanya 
Enednch Eberg. No  és la primera vegada que 
aquesta tematica es objecte de les activitats do- 
cents de CIESPAL, car la prestigiosa institució 
n 'ha fet u n  e k  dels seus objectius. Pero l'inte- 
res de la realització d'aquest curs rau en aques- 
ta ocasió en la metodologia de simulacions 
emprada. 

Perplanzficació de la comunicació c d  entendre, 
en elcontext llatino-amenca, elconjunt d'activi- 
tats tendents a racionalitzar l 'ús dels miqans de 
comunicació i d'dtres modalitats d'interacció 
s o c d  a f i  i efecte de potenciar i recolzar dife- 
rents programes d'actuació política i economica. 
La UNESCO entén que la comunicació col.lec- 
t ivapot tenir, d'acordamb la manera com sigui 
utilitzada, u n  paper clau en la definició i l'elec- 
ció dels díferents models de desenvolupament 
economic i social. 

Elcurs ha prescindit de la metodologia conven- 
cional basada en les explicacions mugirtrals i ha 
estat plantejat com u n  taller d'autoaprenentatge 
on els participants aportaven els conekements 
teoncs i prktics d'acord amb la seva proceden- 
cia expressament heterogenia. A través d 'uns  
jocs de simulacions, professors universitani i 
experts en comunicació s 'endinsaven en l'apre- 
nentatge de la p/anifcaciÓ sirtemamahca i les seves 
diverses hses :  dhgn6stic de situacions, plante- 
jament d'objectius, &seny d1estrat2gies, con- 
fecció de pressupostos, coordinació, avduació 
de resultats, etc. Aquest metode, dissenyat per 
experts del centre Eat- West d'Honolul6, havio 
estat experimenta# per /a UNESCO dos anys 
enrera a Malosia, en u n  curs sobre la mateixa 
tematica que va comptar amb la participació 
d'experts procedents de diferents pa3os del 
continent asiiitjc. Per a l'adaptació dels mate- 
d s  a la reaiitat d1Am2n¿a Uatina ha estat 
decisiva la con tn~uc ió  del director t2cnic de 
CIESPAL, professor Marco Encalada, e l  qual ha 
actuat a més com a director del curs. 

El programa d'aprenentatge, tot  i que t é  d i f e -  
rents aiternatives d'ús,  ha tingut en aquesta 
ocasió una durada de sis setmanes. A la primera 
setmana els participants estudiaven i discutien, 
per tal d'homogeneitzar coneixements, uns 
moduli  d'autoaprenentatge sobre Comunica- 
ció, Planzficació de la Comunicació, Desenvo- 
lupament i Canvi Social, i Teona de Sirtemes. 


