
  
 

PRIMERA CIRCULAR  

CONGRÉS INTERNACIONAL  

«LES PORTES DEL MEU REGNE» 

ESCRIPTURES DEL COS EN LES POETESSES 
ESPANYOLES CONTEMPORÀNIES (1900-1968) 

20, 21 i 22 d'octubre del 2021  

Universitat d'Alacant 

laspuertasdemireino@gmail.com 

 

 

 
Presidència d'honor: Amparo Navarro Faure (Rectora Magnífica de la 

Universitat d'Alacant) 
 

Direcció: Helena Establier Pérez 
 

Secretaria acadèmica: Laura Palomo Alepuz 
 

Comitè organitzador (Universitat d'Alacant): 
 

Helena Establier Pérez 
José María Ferri Coll 

Alejandro López Verdú 
Judit Martínez Climent 

Davide Mombelli 
Laura Palomo Alepuz 

Raquel Rocamora Montenegro

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere 
Grup d'investigació PoGEsp (Poesia Espanyola i Gènere) 

mailto:laspuertasdemireino@gmail.com
https://ieg.ua.es/
https://pogesp.herokuapp.com/#/


  
 

Comitè científic internacional: 
 

Christine Arkinstall (University of Auckland) 
Marina Bianchi (Università degli Studi di Bergamo) 

José María Ferri Coll (Universitat d'Alacant) 
Helena Establier Pérez (Universitat d'Alacant) 

Monica Jato (University of Birmingham) 
M. Isabel López Martínez (Universitat d'Extremadura) 

Isabel Navas Ocaña (Universitat d'Almeria) 
Julio Neira Jiménez (UNED) 

Laura Palomo Alepuz (Universitat d'Alacant) 
María Payeras (Universitat de les Illes Balears) 

Ángel Luis Prieto de Paula (Universitat d'Alacant) 
Juan Antonio Ríos Carratalá (Universitat d'Alacant) 

M. Dolores Romero López (Universitat Complutense de Madrid) 
Elia Saneleuterio Temporal (Universitat de València) 

Dolores Thion Soriano-Mollá (Université de Pau et des Pays de l’Adour ) 
Sharon Keefe Ugalde (Texas State University) 

 

 

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. La presencialitat quedarà 

subjecta als aforaments que les autoritats sanitàries hagen establit per a les 

dates de celebració del congrés. 

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 es desenvolupen 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 tenen 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 que tenen 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 línies 

d'investigació següents per a les comunicacions del congrés:  

 



  
 

Cos 
- Les escriptures poètiques del cos 
- Poesia, sexualitat/sexualitats i desig eròtic 
- Corporalitat vs. transcendència en la poesia femenina 
- Construccions, dimensions i límits del trop 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 poetesses 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 poetesses i les seues xarxes 
- Poesia femenina de l'edat de plata   
- Les poetesses de postguerra 
- La poesia femenina de l'exili 
- Les “poètiques” femenines 
- Identitat femenina/identitat poètica 
 
PROPOSTES DE COMUNICACIÓ: 

Les persones que vulguen participar-hi com a ponents podran enviar abans de 
l'1 de juny del 2021 un resum de la 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 

 

PUBLICACIÓ  

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