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Presentació
L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (AILLC) té
com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i
fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.
L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de
l’especialitat. Els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970),
Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), SalouTarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am
Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006),
Lleida (2009), Salamanca (2012), València (2015) i Bucarest (2018).
L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a Bucarest l’any 2018 va aprovar la
candidatura de Vic com a seu del XIX Col·loqui.

Seu i dates del Col·loqui
El XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya durant la setmana del 6 al 9 de
juliol de l’any 2021.

Temes del col·loqui
Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 15 de febrer de
2019, s’estableixen com a temes del XIX Col·loqui els següents:

1. Estudi, traducció i recepció de la literatura i cultura catalanes: edicions,
històries, revisions crítiques
2. Literatura catalana contemporània, del XIX al XXI: tradició i innovació
3. La llengua catalana als segles XX i XXI: descripció, prescripció i usos
4. Didàctica de la llengua i de la literatura catalanes: enfocaments integrats de
llengua, literatura i cultura

Treball científic
El treball científic comprendrà els aspectes següents:
1. Conferències magistrals: hi haurà una conferència inaugural i una de clausura
d’una hora.
2. Ponències: tres ponències de 45 minuts.
3. Taula rodona.
4. Comunicacions: tots els membres de l’AILLC poden presentar comunicacions de
20 minuts de durada sobre els temes proposats. Qui encara no en sigui membre pot
fer-se’n seguint les instruccions de la pestanya «Feu-vos-en membre» de la pàgina
web de l’associació, http://aillc.espais.iec.cat: cal omplir un formulari que, amb la
firma de dos membres, s’ha de fer arribar a AILLC, carrer del Carme 47, 08001
Barcelona o a l’adreça aillc@iec.cat.
Qui decideixi presentar una comunicació n’haurà de trametre un resum (d’una llargada
màxima de 300 paraules) al Comitè Organitzador abans del 30 de setembre de 2020 a
través del formulari de propostes que trobareu al blog del col·loqui
https://mon.uvic.cat/aillc-2021/. El Comitè decidirà sobre l’admissió de les
comunicacions i ho notificarà als autors durant el mes de novembre de 2020.

Programa
Dilluns 5:

Tarda:

Arribada i allotjament.

Dimarts 6:

Matí:

Rebuda i conferència inaugural. Comunicacions.

Tarda:

Ponència. Comunicacions.

Vespre:

Activitat complementària.

Matí:

Ponència. Comunicacions.

Tarda:

Comunicacions. Taula rodona.

Vespre:

Activitat complementària.

Matí:

Ponència. Comunicacions.

Tarda:

Conferència de clausura. Assemblea AILLC.

Vespre:

Activitat complementària.

Dimecres 7:

Dijous 8:

Divendres 9: Tot el dia:

Excursió.

Circulars
La segona circular del Col·loqui es trametrà el maig de 2020.

Dades de contacte
Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del
Col·loqui podeu adreçar-vos
vos a:
Secretaria del Comitè Organitzador: M. Àngels Verdaguer
Universitat de Vic-Universitat
Universitat Central de Catalunya
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura
Sagrada Família, 7, 08500, Vic (Barcelona)
Correu-e: aillc.vic@uvic.cat
ic@uvic.cat
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