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PRIMERA CIRCULAR 
 

        El comitè organitzador del XVIII Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura 

Medieval es complau a convidar-los a participar en la trobada científica que tindrà lloc a Barcelona, del 2 al 6 

de setembre de 2019. 

        El Congrés es desenvoluparà a la Facultat de Filologia i a la Facultat de Geografia i Història de la 

Universitat de Barcelona. El programa comptarà amb quatre ponències, a càrrec de Lola Badia, Paloma 

Gracia, Santiago Gutiérrez i Aurelio González, i es completarà amb diverses sessions de de comunicacions 

paral·leles i dues taules rodones: una dedicada a la Filologia material i l’altra a la Filologia Romànica a la 

Universitat del segle XXI. 

 

PROPOSTES DE COMUNICACIÓ 

        Les propostes de comunicació podran lliurar-se a partir del 15 de desembre de 2018 i fins al 31 de 

gener de 2019. Els socis de l’AHLM trobaran el formulari corresponent a la pàgina web del congrés: 

https://ahlm2019.wordpress.com/. El comitè organitzador, després d’haver procedit a l’avaluació de les 

propostes rebudes, en notificarà l’acceptació a través d’un correu electrònic. Una vegada rebut el missatge 

d’acceptació, els participants podran abonar la quota d’inscripció seguint les instruccions que s’indicaran a la 

pàgina web. Les propostes de comunicació no excediran en cap cas els 1500 caràcters (espais inclosos) i 

aniran acompanyades d’una breu bibliografia, de 5 paraules clau, i de l’adscripció acadèmica de l’autor o 

autors de la proposta, així com de l’adreça de correu electrònic a la qual vol rebre les notificacions. El 

formulari per fer la proposta de comunicació es pot descarregar de 

https://ahlm2019.wordpress.com/comunicacions/. 

 

INSCRIPCIONS 

Modalitat d’inscripció Fins al 
14/3/2019 Des del 15/3/2019 fins al 30/6/2019 

Comunicants 
Comunicants (doctorands, doctors en atur i jubilats) 

140 € 
100 € 

 

Socis sense comunicació 90 € 120 € 

Acompanyants 70 € 100 € 
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Per al comunicants el termini improrrogable per abonar la quota d’inscripció és el 14 de març de 2019. Els 

oients i acompanyants podran inscriure’s després del 15 de març i fins al 30 de juny de 2019. 

        Podran inscriure’s com a comunicants i oients únicament els socis de l’AHLM que estiguin al dia en el 

pagament de les seves quotes. Aquells que no en siguin socis i vulguin presentar comunicació hauran 

d’adreçar-se a la Secretària-Tresorera, Mariña Arbor Aldea (ahlm@usc.es), o seguir la informació relativa a 

la inscripció i el pagament de les quotes que trobaran a la pàgina web: http://www.ahlm.es/Contacto.htm. 

        Els acompanyants podran inscriure’s al Congrés sense ser socis de l’AHLM. 

 

BEQUES 

 L’AHLM convocarà beques per a joves investigadors que vulguin presentar una comunicació. La 

convocatòria es publicarà en acabar el termini per a les inscripcions i oportunament s’indicaran les diferents 

modalitats de beca. 

  

COMUNICACIONS 

 La durada de cada comunicació no ha d’excedir en cap cas els vint minuts. Les comunicacions 

podran versar sobre qualsevol tema relatiu a les literatures medievals ibèriques. Com a línies temàtiques 

específiques d’aquest Congrés proposem a més a més les següents: 

1. La literatura medieval i les Humanitats Digitals. 

2. Les cultures medievals i l’espai mediterrani. 

3. Estudis medievals i historiografia: perspectives crítiques i metodològiques. 

4. La recepció de la literatura medieval: traducció, recreació i reflexió crítica. 

 

Després del Congrés els treballs seran lliurats per a la seva publicació i sotmesos a una revisió per parells 

cecs. En la segona circular s’enviaran les normes per a la presentació dels originals, que hauran d’arribar a 

l’adreça actesahlm2019@gmail.com abans del 15 d’octubre de 2019, amb el benentès que no s’acceptarà 

cap proposta de publicació que no s’adeqüi a les normes esmentades. 

 

 

	    



	  

 
XVIII Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de 

Literatura Medieval 
Barcelona, 2-6 de setembre de 2019 

 
ahlm2019.wordpress.com | ahlm2019barcelona@gmail.com	  

	  

	  

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona	  

	  

COMITÈ  ORGANITZADOR 

Meritxell SIMÓ (Presidenta) 
Anna ALBERNI  

Pablo José ALCOVER CATEURA 
Gemma AVENOZA 

Irene CAPDEVILA ARRIZABALAGA 
Antonio CONTRERAS MARTÍN 

María del Mar CORTÉS TIMONER 
Joan DALMASES 

Anna FERNÀNDEZ CLOT 
Lola JOSA 

Gemma PELLISSA 
Glòria SABATÉ 

Lourdes SORIANO ROBLES 
 
 

COMITÈ CIENTÍFIC 

Vicenç BELTRAN PEPIÓ (Sapienza Università di Roma) 
María del Rosario AGUILAR PERDOMO (Universidad Nacional de Colombia) 
Carmen Elena ARMIJO CANTO (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Anna BOGNOLO (Università di Verona) 
Gloria CHICOTE (Universidad Nacional de La Plata) 

María Luzdivina CUESTA TORRE (Universidad de León) 
Isabel de Barros DIAS (Universidade Aberta de Lisboa) 
María Xesús LAMA LÓPEZ (Universitat de Barcelona) 

Pilar LORENZO GRADÍN (Universidade de Santiago de Compostela) 
José Manuel LUCÍA MEGÍAS (Universidad Complutense de Madrid) 

Maria Ana RAMOS (Universität Zürich) 
Rafael RAMOS NOGALES (Universitat de Girona) 

Harvey L. SHARRER (University of California Santa Barbara) 
Albert SOLER LLOPART (Universitat de Barcelona) 

Lourdes SORIANO ROBLES (Universitat de Barcelona) 
Cleofé TATO GARCÍA (Universidade da Coruña) 
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CONTACTES 

 

XVIII Congrés Internacional 

de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval 

 

IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) 

Facultat de Filologia  

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08015 Barcelona 

 

e-mail: ahlm2019barcelona@gmail.com 

Pàgina web: https://ahlm2019.wordpress.com/ 

 

 

	  

 

 

	  

 


