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santidad femenina y el discurso visionario (siglos 
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de Recerca Iconodansa. Grup d’investigació sobre la 

iconografia de la dansa a l’edat mitjana  en el marc 

del prójecte d'investigació  Traza y Figura de la danza 

en la    larga edad media: corpus iconográfico textual 

y  etnográfico en la península ibérica y su proyección                             
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Visionarias 

Amb el patrocini de: 

Departament d’Histó ria i Histó ria de l’Art. 
Departament de Filólógia Catalana. 
Facultat de  Lletres. 
Universitat Róvira i Virgili (Tarragóna).  

Amb el patrocini de: 

Agaur. Age ncia de Gestió  d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ministerió de Ecónómí a y Cómpetitividad. Góbiernó de     
Espan a.  

 

DANSA, ESCRIPTURA I TEATRALITAT A 

LA TARDOR MEDIEVAL I L’ALBADA DE 

L’EDAT MODERNA 

 

En les darreres de cades del segle xx s’ha cónsólidat 
l’estudi de les manifestacións culturals cóm a próce s, 
una visió  que cómplementa la tradiciónal apróximació  
dócumental. El resultat e s la difuminació  de les         
frónteres canó niques entre disciplines. Una              
cónstel·lació  de cónceptes entórn la idea de 
“teatralitat” permet avui interpretar fenó mens cóm la 
religió , la pólí tica ó l’este tica cóm a exercicis de pósada 
en escena. El cóngre s aspira a móure’s en els terrenys 
de les pra ctiques gestuals i textuals per analitzar      
determinades cónstruccións artí stiques ó                    
escriptura ries. A partir de la idea de teatralitat cóm a 
móde de representació  en la literatura i l’art               
s’explórara  el discurs visiónari, cónsiderant els tra nsits 
mí stics cóm a pósades en escena, amb especial atenció  
a la dansa, i s'analitzaran les manifestacións del teatre 
móna stic, en la seva dimensió  de ritual perfórmatiu, 
amb particular cónsideració  al ball. Així  mateix          
s’abastara  l'estudi de les estrate gies perfórmatives en 
el discurs quótidia , artí stic i literari de determinats 
grups ó cómunitats. D'aquesta manera, própósem    
estudiar amb la teória de la perfórmativitat i de         
manera interdisciplinar el discurs artí stic i literari de 
l'edat mitjana i la primerenca edat móderna, pósant 
l'accent especialment en les manifestacións                
córe utiques, en una perspectiva cómparatista que     
tingui en cómpte les diferents expressións európees i 
llatinóamericanes. 

 

 

Direcció  cientí fica: Licia Butta , Francesc Massip i Rebeca 
Sanmartí n. 

Secretaria: Maria del Mar Valls.  



Dijous, 26 de novembre Divendres, 27 de novembre 

 

16:00: Presentació  a ca rrec de Rebeca Sanmartí n – Licia 

Butta  – Francesc Massip.  
 

Panell 1: Performances religiosos femenins 

 

Moderador de la sessió: Lenke  Kovács 

 
16:20-17:00: Rebeca Sanmartí n (Universidad Cómplutense 
de Madrid) & Francesc Massip (Universitat Róvira i Virgili, 
Tarragóna), «La Danza de Espadas del Libró del cónórte de 
Juana de la Cruz». 
 
17:00-17:30: Marí a Mórra s Ruiz-Falcó  (Universitat Pómpeu 
Fabra, Barcelóna), «La vóz en la letra: estrategias                
perfórmativas en visiónes y revelaciónes santas (s. XV)». 
 
17:30-18:00: Marí a Luengó Balba s (Fundació n Estudió), «La 
danza individual y cólectiva en la óbra de Juana de la Cruz». 
 

Pausa cafè 

 

Moderador de la sessió:  Rebeca Sanmartín 

 

18:15-18:45: Esther Bórregó Gutie rrez (Universidad         

Cómplutense de Madrid), «Mitólógí a y diversió n en las      

Descalzas Reales: una Fa bula de Dafne en tórnó a 1580». 

 

18:45-19:15: Almudena Blascó Valle s (IEM/Paris-Sórbónne), 
«Festividades y liturgia en la dócumentació n bajómedieval 
del mónasterió de Santa Maria  de Vallbóna de les Mónges». 
 
19:15-19:30: Discussió  d’idees. 

 

19:30-20:00: Presentació  del llibre Danses imaginades,     

danses relatades. Paradigmes icónógràfics del ball des de           

l’Antiguitat clàssica fins l’edat mitjana a cura de Licia Buttà, 

Jesu s Carruescó, Francesc Massip i Eva Subí as.  

 

 

 

Panell 2: Entorn de la dansa i la música 

Moderador de la sessió:  Eduardo Carrero 

9:30-10:00: Alessandró Arcangeli (Universita  di Veróna), 

«'Danzare per fantasmata', ór the embódiment óf the 

immaterial in fifteenth-century Italian dance discóurse». 

 

10:00-10:30: Maricarme Gó mez Muntane  (Universitat 
Autó nóma de Barcelóna), «Panórama de la actividad 
musical en la Pení nsula Ibe rica en tiempós del Cóncilió 
de Cónstanza (1414-1418)». 
 
10:30-11:00: Angela Bellia (Universita  di Bólógna), 

«Musical Perfórmances in the Representatións 

óf Triumph óf the Death in Late Medieval Age». 

 

Pausa cafè  

 

Moderador de la sessió:  Licia  Buttà 

 

11:30-12:00: Barbara Baert (KU Leuven), «The head 

upón the head. Salóme’s dance as anómaly». 

12:00-12:30: Sandra Pietrini (Universita  di Trentó), 

«Dalla giullaressa alla ninfa: l’immagine di Salóme  dal 

Medióevó al Rinascimentó». 

12:30-13:00: Oscar-Armandó Garcí a Gutie rrez (UNAM, 

Me xic), «Lós murós: la escena de las danzas». 

13:00-13:15: Discussió  d’idees. 

Dinar 

Panell 3: Espais i temps performatius 

Moderador de la sessió:  María Morrás Ruiz-Falcó 

15:30-16:00: Lenke Kóva cs (Universitat Róvira i    Virgili, 

Tarragóna), «Quód in Vetere latet in Nóvó patet. La    

interpretació  tipóló gica a les Cónsuetes mallórquines». 

 

 
 
 
16:00-16:30: Eduardó Carreró (Universitat Autó nóma de 
Barcelóna), «Ecós de refórma. Repensar la liturgia y su    
escena en el sigló XV európeó». 
 
16:30-17:00: Jóse  Antónió Ramós Arteaga (Universidad de 
La Laguna, Tenerife): «El usó del imaginarió indí gena     
guanche y africanó en actós lu dicó-dramatizadós». 
 

Pausa cafè 

 

Moderador de la sessió:   Francesc Massip 

 
17:15-17:45: Jórdi Bertran (Gestór Cultural/Museu     
Casteller de Catalunya de Valls), «La cónstrucció  de la 
festa en l'escena de la urbs: el tra nsit del segle XV al XVI». 
 
17:45-18:15: Rau l Sanchis France s (Universitat Róvira i  

Virgili, Tarragóna), «La dansa petrificada. De la pila de 

Xa tiva a les róques del Córpus de Vale ncia. Alfuleys,    

móres balladóres i danses gremials». 

 

18:15-18:30: Discussió  d’idees. 
 
18:30-19:00: Presentació  del llibre La Sibila. Sónidó.      
Imagen. Liturgia. Escena a cura de Maricarme Gómez i 
Eduardó Carreró.  
 
19:00: Clausura del cóngre s. 
 
 
 
 
Contacte:  
 
Licia Butta : licia.butta@urv.cat 
Francesc Massip: francesc.massip@urv.cat 
Rebeca Sanmartí n: rebecasb@filól.ucm.es 
 
Secretària: Maria del Mar Valls (marvallsfuste@hótmail.es).  

 
Per a més informació:  
 
https://icónódansa.wórdpress.cóm/ 
https://lairem.wórdpress.cóm/ 
http://visiónarias.weebly.cóm/ 
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