IV SIMPOSI Internacional EDiSo
Facultade de Filoloxía (Universidade de Santiago de Compostela)
5, 6 i 7 de juny del 2019
Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso
Veus, silencis i silenciaments en els estudis del discurs
Voices, silences and silencing in discourse studies
Voces, silencios y silenciamientos en los estudios del discurso
Primera convocatòria
Analitzar el discurs és una empresa que hauria de tenir en compte quines veus
s'escolten i quines no se senten i que es pot dir i visibilitzar, què no es pot dir i és
invisible en ordres específics del discurs. Silenciar és la conseqüència de l'estratificació
de parlants, de discursos i de llengües (amb nom) segons models evolutius legítims de
speakerhood, ciutadania i mobilitat. La reflexió sobre la connexió entre veus i
silenci/silenciament il·luminarà les relacions socials de poder en determinats contextos i
les condicions de generació del coneixement als quals, com a analistes del discurs,
estem subjectes. El IV Simposi Internacional d'Ediso pretén plantejar el que no és
esmentat, l'invisible i el que no se sent com a formes d'entendre l’acompliment, el
conflicte, la resistència i, fins i tot, la subversió dels ordres discursius, sociolingüístics i
econòmics dominants en la modernitat tardana.
Seran especialment benvinguts panells, tallers, taules rodones i contribucions
individuals sobre els següents temes:
Silencis i silenciaments del multilingüisme en contextos de mobilitat i diversitat.
Veus, silencis i silenciaments en polítiques lingüístiques.
Veus, silencis i silenciaments en els diferents espais institucionals.
Silencis en les nostres dades discursives, etnogràfiques o interactives.
Silenci i silenciament com a mesura d’acció, resistència o control del discurs que
implica (auto)censura, diàleg i esborrament ideològic.
Veus i silencis en la producció de coneixement.

En la línia dels simposis anteriors, seran acceptades contribucions que abordin d’altres
temes d’interès per als estudis actuals del Discurs i Societat.

Calendari de convocatòries
Les dates de les convocatòries seran les següents:

Primera convocatòria: Presentació de propostes de panells, tallers
d'anàlisi de dades, taules rodones i d'altres modalitats de sessió temàtica,
del 28 de setembre al 29 d'octubre de 2018.
Segona convocatòria: Proposta de contribucions en els panells
temàtics i tallers d'anàlisi de dades i presentació de comunicacions lliures,
del 19 de novembre de 2018 al 31 de gener de el 2019.
Enviament de propostes de panells, tallers d’anàlisi de dades, taules
rodones i d’altres modalitats de sessió temàtica:
Disponible a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedCM6UnXfAcIkjVQGCIBkXpwmQDTbP5sHnYd1rc99wtN4qw/viewform
Els enviaments han de precisar els elements següents:
1- Tipus d’activitat: panell temàtic, taller d’anàlisi de dades, taula rodona, o una
altra modalitat de sessió temàtica.
2- Coordinador/a o coordinars/es de l’activitat.
3- Títol.
4- Descripció de l’activitat: resum, objectius, enfocament i metodologia de
l’activitat (màxim 3000 caràcters amb espais)
5- Nombre total estimat de participants.
6- Llista de participants, si és tancada, o indicació de si s'accepten participants
que responguin a una crida pública. La integració d'una contribució en una sessió
temàtica dependrà de la decisió qui coordini.

L'avaluació de les propostes serà efectuada pel Comitè científic tenint en compte la
seva rellevància, la seva aportació a la disciplina i la seva relació amb el tema del
simposi i els objectius d’EDiSo.

Inscripció
La inscripció s’efectuarà abans del 3 de maig del 2019.

Tipus
Estudiant soci o
sòcia
Estudiant no soci
o no sòcia
Soci / sòcia
No soci / No sòcia

Inscripció
fins al 15 de març

Inscripció
Del 16 de març
al 3 de maig

25€

30€

35€

40€

50€
80€

60€
90€

Comitès
Comitè organitzador: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Olga
Cruz Moya (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Manuel Fernández Ferreiro
(Universidade da Coruña), María Rosa Garrido Sardà (Université de Lausanne), Elisa
A. Hidalgo McCabe (Universidad Autónoma de Madrid), Clara Keating (Universidade de
Coimbra), Miguel Ángel López Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela),
Júlia Llompart (Universidad Autónoma de Madrid), Isabelle Simões Marques
(Universidade Nova de Lisboa), Adil Moustaoui Shir (Universidad Complutense de
Madrid), Ana Pano Alamán (Università di Bologna), Miguel Pérez Milans (University
College London),Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela),
Francesco Screti (Glion Institute of Higher Education), Felisa Rodríguez Prado
(Universidade de Santiago de Compostela), María Beatriz Taboada (Universidad
Autónoma de Entre Ríos, Argentina), Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de
Compostela).
Comitè científic: Manuel Alcántara Plá (Universidad Autónoma de Madrid), Celso
Álvarez Cáccamo (Universidade da Coruña), Antonio Bañón (Universidad de Almería),
Raquel Bello Vázquez (UniRitter - Centro Universitário Ritter dos Reis Porto Alegre,
Brasil), Josep María Castellá (Universitat Pompeu Fabra), Eva Codó Olsina (Universitat

Autònoma de Barcelona), Víctor Corona (Universitat de Lleida), Olga Cruz Moya
(Universidad Pablo Olavide de Sevilla), José del Valle (City University of New York),
Manuel Fernández Ferreiro (Universidade da Coruña), Ofelia García (City University of
New York), María Rosa Garrido Sardà (Université de Lausanne), Clara Keating
(Universidade de Coimbra), Isabelle Simões Marques (Universidade Nova de Lisboa),
Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Júlia Llompart (Universidad
Autónoma de Madrid), Maria Aldina Marques (Universidade do Minho), Adil Moustaoui
Srhir (Universidad Complutense de Madrid), Luci Nussbaum (Universitat Autònoma de
Barcelona), Ricardo Otheguy (City University of New York), Ana Pano Alamán
(Università di Bologna), Lluis Payrató (Universitat de Barcelona), Miguel Pérez Milans
(University College London), Gabriela Prego Vázquez (Universidade de Santiago de
Compostela), Fernando Ramallo (Universidade de Vigo), Isabel Galhano Rodrigues
(Universidade do Porto), Felisa Rodríguez Prado (Universidade de Santiago de
Compostela), María Beatriz Taboada (Universidad Nacional del Rosario, Argentina),
Luz Zas Varela (Universidade de Santiago de Compostela).

