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Us convidem a participar en el Congrés Internacional «Les portes del meu 

regne». Escriptures del cos en les poetesses espanyoles 

contemporànies (1900-1968), que tindrà lloc entre el 20 i el 22 d’octubre 

del 2021 a la Universitat d’Alacant en modalitat dual per a les i els ponents, i 

en modalitat presencial per a les i els oients, llevat que la situació sanitària 

ho impedisca.  

La poesia espanyola contemporània escrita per les dones entre 1900 i 1968 és el 

marc general d’aquest congrés internacional, que es proposa com un espai de 

trobada i diàleg entre totes aquelles línies d’investigació que s’estan 

desenvolupant en l’actualitat en aquest camp d’estudi. 

Estretament vinculat al projecte d’investigació «Observatorio de género en la 

poesía española (1900-1950). Cuerpo y sexualidad en la obra de las poetas del 

Mediterráneo» (GVA, AICO/2020/035), en aquesta trobada té un interès 

especial les investigacions centrades en les relacions entre la poesia i la 

configuració dels territoris corporals femenins, com també aquelles que 

preveuen la inscripció de la sexualitat en els versos de les dones i les 

repercussions en la conformació tant de la identitat de gènere com de la 

identitat de l’autoria.  



  

Per això, sense desatendre altres centres d’interès en el marc general de la 

poesia escrita per les dones entre 1900 i 1968, es proposen les següents línies 

d’investigació per a les comunicacions del congrés:  

 
Cos 
- Les escriptures poètiques del cos 
- Poesia, sexualitat/és i desig eròtic 
- Corporalitat vs. transcendència en la poesia femenina 
- Construccions, dimensions i límits del tropo poètic maternal 
- Figuracions del cos natural 
- Símbols i mites en la poesia escrita per les dones 
 
Idees i formes 
- Autorepresentacions poètiques 
- Imatges de gènere 
- Memòria i poesia 
- El compromís històric en els versos de les dones 
- Les poetes i el Mediterrani 
- Símbols i mites en la poesia escrita per les dones 
- L’existencialisme en els versos de les dones 
- Poesia femenina i compromís social 
- Poesia femenina i transgressió 
 
Cànon 
- Les poetes i les seues xarxes 
- Poesia femenina de l’Edat de Plata   
- Les poetes de postguerra 
- La poesia femenina de l’exili 
- Les “poètiques” femenines 
- Identitat femenina/identitat poètica 
 
PROPOSTES DE COMUNICACIÓ (atenció: termini per a enviar 
propostes ampliat): 

Les persones que vulguen participar com a ponents podran enviar abans del 
30 de juny un resum de la seua proposta de comunicació, de 300 paraules, 
acompanyat de les dades següents: 

-Nom de la investigadora/de l’investigador. 
-Institució. 
-Adreça de correu electrònic. 
-Títol de la proposta. 
-Paraules clau. 
 

Adreça de correu electrònic del congrés: 
laspuertasdemireino@gmail.com 
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INSCRIPCIÓ: 
 
Les taxes d’inscripció en el congrés són les següents:  
- Alumnat de la Universitat d’Alacant  que participa com a oient: 10 euros. 
- Oients externes i oients externs: 30 euros.  
-Comunicants: sense taxes d’inscripció. 
 
Terminis d’inscripció:  
- Per a alumnat i oients externes/oients externs/externs fins al 7 d’octubre del 
2021 

- Per a comunicants les propostes dels quals hagen sigut acceptades: fins al 7 de 
juliol del 2021 

 
Tant les persones que acudisquen com a oients com les que presenten una 
comunicació s’han d’inscriure (encara que les últimes no pagarien taxes 
d’inscripció). Per a fer-ho hauran d’emplenar un dels formularis següents: 
-Si són comunicants: 
https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=113815
&idioma=és 
-Si són oients: 
https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=113515
&idioma=és 
 
En el cas de les oients i els oients, s’efectuarà, en primer lloc, el pagament i 
després s’emplenarà el formulari d’inscripció, en el qual s’adjuntarà el 
justificant de pagament. Les dades del compte bancari de la Universitat 
d’Alacant són les que apareixen a continuació: 
- SabadellCAM: 
-  COMPTE: 0081-3191-43-0001030312 
-  IBAN: ES76 0081 3191 4300 0103 0312 
-  SWIFT: BSABESBB 
 
En el compte podran realitzar-se ingressos directes i transferències bancàries. 
En tots dos casos és imprescindible que la persona interessada consigne el seu 
nom i cognoms i el motiu de l’ingrés (títol del congrés) a l’efecte de la 
seua posterior localització en el corresponent compte bancari. 
 

PUBLICACIÓ  

Els treballs finals que siguen acceptats pel Comitè Científic es publicaran, amb 
procés previ de revisió per cegament doble, en forma de monogràfic en la revista 
Anales de Literatura Española de la Universitat d’Alacant.  
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