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Descripció
L’augment de la mobilitat ha transformat profundament l’organització espacial de les relacions
socials i transaccionals i requereix que els investigadors i investigadores reconsiderin els espais
públics i urbans i els analitzin, bé com a representacions de processos inherents a factors històrics,
socials, polítics, ideològics, geogràfics i demogràfics, bé com a elements que participen en la
construcció de la realitat social i cultural (Shohami et alii, 2010). El paper que hi juga la llengua
resulta central per tal de veure la representació d’aquesta bastida i el paisatge lingüístic, reflex de
les dinàmiques socials globals, és un indicador important dels processos de canvi, però, al mateix
temps, es veu afectat pel caràcter dinàmic i fluït del modelat social.
La base teòrica, dins del paradigma sociolingüístic, es compon, d'una banda, dels treballs que
estableixen una relació explícita entre el context d'interacció i la vida social, com resulta dels
estudis de Gumperz (1971), i, de l'altra, dels treballs que evidencien la necessitat d'un enfocament
holístic i integrat, com els de Bucholtz i Hall (2005), que apunten a una interrelació entre el
plurilingüisme i el pluriculturalisme en l'espai urbà.
El Taller Internacional que tindrà lloc a la Sapienza Università di Roma els dies 27 i 28 d'octubre de
2016 pretén aprofundir en l'anàlisi del Paisatge Lingüístic de la migració. Sota la categoria
"paisatge" es reuneixen representacions i significats tangibles, simbòlics i històrics relacionats
estrictament amb les representacions socials i amb les identitats col·lectives; per això, aquest
concepte és rellevant per a l'ampli ventall de les ciències humanes i socials: des de la geografia, fins
a la literatura i passant per l'antropologia, la història, la psicologia i també la lingüística.
El propòsit del Taller és aprofundir tant en les línies teòriques com en els nous enfocaments
metodològics i inserir-los en contextos d'aplicació variats, en els quals aquest paradigma resulta
pertinent i rellevant en l'avanç de la lectura i la interpretació sociolingüística, sociopolítica, cultural
i literària de les nostres societats. L'espai urbà, en efecte, és l'escena dels processos socioculturals
que s'adapten i es reflecteixen en la dinàmica de variacions lingüístiques i de construccions
identitàries, ja que les ciutats absorbeixen cada vegada més capital social i humà i activen
pràctiques socials i discursives que componen la vida quotidiana contemporània.
Temes
Els temes que s'afrontaran en les dues jornades abasten:
a) Aspectes teòrics i / o metodològics relacionats amb el Paisatge Lingüístic de la migració
b) Paisatge Lingüístic en els espais públics urbans
c) Paisatge i llengües en interacció

d) Paisatge Lingüístic, mitjans de comunicació i entorns digitals
e) Paisatge Lingüístic i representació literària i cinematogràfica
f) Paisatge Lingüístic: presentació i anàlisi de dades
Les modalitats de presentació de la comunicació han d’adaptar-se a les següents:
a) Presentació i anàlisi de dades
b) Presentació de metodologies de recollida i anàlisi de dades
c) Presentació de perspectives teòriques i integrades i/o innovadores per l’anàlisi del Paisatge
Lingüístic
d) Presentació de projectes d’investigasió i (primers) resultats
Participació (Ampliació de la data límit per a enviar propostes!)
Les dues jornades són obertes tant als socis i sòcies EDiSO com a tots els estudiosos i estudioses
que s'interessen pel Paisatge Lingüístic de la Migració.
El termini per a l'enviament de propostes a l'adreça plroma2016@uniroma1.it venç el 10 de juliol
2016.
Les propostes s'han d'ajustar als temes abans esmentats i han de contenir les dades següents:
Nom i cognom, afiliació, contacte, resum (màx. 500 paraules), referències bibliogràfiques
principals.
Inscripció
La quota d'inscripció és de 80,00 €
Per a socis i sòcies EDiSo, estudiants i persones aturades és de 40 €
EDiSo oferirà 10 beques de 50,00 € a estudiants i joves investigadors i investigadores locals i 5
beques de 100,00 € a estudiants i joves investigadors i investigadores procedents de fora d'Itàlia.
Organització
El Taller Internacional està organitzat per la Sapienza Università di Roma i EDiSo - Associació
d'Estudis sobre Discurs i Societat, que té entre els seus propòsits el de fomentar l'intercanvi científic
i la col·laboració interdisciplinària entre estudiosos i estudioses i grups de recerca internacionals
que, des de perspectives i enfocaments diferents, analitzen els discursos i les societats.
Comité Científic
Carla Bagna, Maria Vittoria Calvi, Olga Cruz, Tiziana Grassi, Roberta Iannone, Clara Keating,
Júlia Llompart, Laura Mariottini, Luisa Martín Rojo, Mario Morcellini, Adil Moustaoui Srhir, Ana
Pano Alamán, Isabelle Simões Marques.
Comité Organitzador
Marco Binotto, Marco Bruno, Laura Ferrarotti Battino, Giovanna Gianturco, Carmela Alessia
Iacomino, Roberta Iannone, Laura Mariottini, Alessandro Oricchio, Marco Ottaiano, Ilaria Tani.

