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PRIMEIRA CIRCULAR
O comité organizador do XVIII Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura
Medieval tem o prazer de vos convidar a participar no encontro científico que terá lugar em Barcelona, de 2 a
6 de setembro de 2019.
O Congresso decorrerá na Faculdade de Filologia e na Faculdade de Geografia e História da
Universidade de Barcelona. O programa incluirá quatro comunicações plenárias, a cargo de Lola Badia,
Paloma Gracía, Santiago Gutiérrez e Aurelio González, e completar-se-á com diversas sessões de
comunicações paralelas e duas mesas redondas: uma dedicada à “Filologia material” e outra à “Filologia
Românica na Universidade do século XXI”.
PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO
O prazo para o envio das propostas de comunicação tem início a partir do dia 15 de dezembro de 2018
e vai até dia 31 de janeiro de 2019. Os sócios da AHLM encontrarão o formulário correspondente na página
web do congresso: https://ahlm2019.wordpress.com/. O comité organizador, depois da avaliação das
propostas recebidas, notificará a sua aceitação via correio eletrónico. Uma vez recebida a mensagem de
aceitação, os participantes poderão pagar a cota de inscrição seguindo as instruções que se indicarão na página
web. As propostas de comunicação não devem exceder os 1500 carateres (espaços incluídos) e devem ser
acompanhadas de uma bibliografia; de 5 palavras-chave e da filiação institucional do autor ou autores da
proposta, assim como do endereço de correio eletrónico no qual deseja receber as notificações. O formulário
para a proposta de comunicação pode descarregar-se em https://ahlm2019.wordpress.com/comunicacions/.
INSCRIÇÕES
Modalidades de inscrição

Até
De 15/3/2019 a 30/6/2019
14/3/2019

Comunicantes
140 €
Comunicantes (doutorandos, doutores no desemprego e jubilados) 100 €
Sócios sem comunicação

90 €

120 €

Acompanhantes

70 €

100 €
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Para os comunicantes, o prazo limite e não prorrogável para o pagamento da cota de inscrição é 14 de
março de 2019. Os ouvintes e acompanhantes poderão inscrever-se depois de 15 de março e até 30 de junho
de 2019.
Poderão inscrever-se como comunicantes e ouvintes unicamente os sócios da AHLM que tenham as
cotas em dia. Todos aqueles que não sejam sócios e queiram apresentar comunicação deverão dirigir-se à
Secretária-Tesoureira, Mariña Arbor Aldea (ahlm@usc.es), ou seguir a informação relativa à inscrição e
pagamento das cotas existente na página web: http://www.ahlm.es/Contacto.htm.
Os acompanhantes podem inscrever-se no Congresso sem ser sócios da AHLM.
BOLSAS
A AHLM disponibilizará bolsas para jovens investigadores que queiram apresentar uma comunicação.
A convocatória será divulgada assim que acabar o prazo para as inscrições e oportunamente indicar-se-ão as
diferentes modalidades de bolsa.

COMUNICAÇÕES
A duração de cada comunicação não pode exceder em caso algum os vinte minutos. As
comunicações poderão ser sobre qualquer tema, desde que relativo às literaturas medievais ibéricas. Como
linhas temáticas específicas deste congresso propomos as seguintes:
1. A literatura medieval e as Humanidades Digitais.
2. As culturas medievais e o espaço mediterrânico.
3. Estudos medievais e historiografia: perspetivas críticas e metodológicas.
4. A receção da literatura medieval: tradução, recriação e reflexão crítica.
Após o Congresso, os trabalhos deverão ser eniados para publicação, sendo seguidamente submetido a revisão
cega, por pares. Na segunda circular enviar-se-ão as normas para a apresentação de originais, que deverão
chegar ao endereço actesahlm2019@gmail.com antes de 15 de outubro de 2019, tendo em conta que não
se aceitará nenhuma proposta de publicação que não se ajuste às normas estabelecidas.
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COMITÉ ORGANIZADOR
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 PRADES
Glòria SABATÉ
Lourdes SORIANO ROBLES
COMITÉ CIENTÍFICO
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 GARCIA (Universidade da Coruña)
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CONTACTOS
XVIII Congreso Internacional
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals)
Facultad de Filología
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08015 Barcelona
e-mail: ahlm2019barcelona@gmail.com
Pàgina web: https://ahlm2019.wordpress.com/
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