
Circular 2: «La dansa dels altres» 

 

2a circular 
CONGRÉS INTERNACIONAL  

«LA DANSA DELS ALTRES»  
Alteritat i joc en la festa popular: moros, cristians i altres 
figures del diferent en el teatre, la música i la dansa de la 

tradició.  
7-9 de juliol de 2016 

 
PROGRAMA DE PONÈNCIES 

 
1 (inaugural): Francesc Massip i Raül Sanchis (Universitat Rovira i Virgili). 
 Orígens espectaculars de les festes de moros i cristians: del llegat andalusí a les festivitats tardomedievals i modernes.  
2: Josefina Roma (Universitat de Barcelona).  
 La visió dels altres en les danses de Carnaval i en els dances de moros i cristians a l'Aragó. 
3: Ahmed Shafik (Universidad de Oviedo). 
 Moros y cristianos en el marco del arte teatral en el Medioevo islámico. 
4: José Antonio González Alcantud (Universidad de Granada). 
 Una comedia de moros y cristianos desaparecida en la ciudad de Granada. Razones políticas y culturales. 
5: José Antonio Ramos Arteaga (Universidad de La Laguna). 
 La Ceremonia de los Guanches ante la Virgen de Candelaria: evangelización alterizadora del aborigen canario a través de la fiesta. 
6: Beatriz Aracil (Universitat d’Alacant).  
 Formas de alteridad en la tradición mexicana de moros y cristianos. 
7: Juan Antonio Urbeltz (Ikerfolk). 
 El «moro» folclórico en Vasconia: en la Arqueología y el Carnaval. 
8: Isaac Donoso (Universitat d'Alacant).  
 Danzas marciales en el moro-moro de las islas Filipinas. 
9: Eugenia Jurado (Mèxic).  
 La danza de Santiagueros entre los totonacos de Puebla (México). 
10 (cloenda): Joan Francesc Mira (Universitat Jaume I). 
 Festa i identitat. 

 
COMUNICACIONS  

 
Durant la celebració del congrés hi haurà diverses taules de comunicacions. El temps de lectura de cada 
comunicació no excedirà els 20 minuts. Els interessats a participar activament en l’esdeveniment hauran d’enviar un 
resum de la seua proposta d’acord amb les indicacions donades en la 1a circular. Sempre que els autors així ho 
desitgen, els resums i els articles definitius de les comunicacions acceptades seran publicats en un llibre d’actes, 
d’acord amb les normes editorials que marcaran els organitzadors. 

 

HORARIS I LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
7/7/2016 (dijous): de 16h a 19h. 
8/7/2016 (divendres): de 9:30h a 14h i de 16h a 19h. 
9/7/2016 (dissabte): de 9:30h a 14h i de 16h a 19h. 
Auditori de la Casa de Cultura, Plaça del Convent, s/n, Biar. 

 

TERMINIS I DATES RELLEVANTS 
 
31/5/2016: data límit per a la inscripció dels comunicants (instruccions en la 1a circular).  
1/7/2016: data límit per a la inscripció dels oients (s’ha d’enviar el full d’inscripció). 
7/7/2016 - 9/7/2016: celebració del congrés a Biar. 
1/11/2016: data límit per a l’enviament dels articles definitius (ajustats a les normes d’edició del llibre d’actes). 

 

COST DE LA INSCRIPCIÓ 
 
Totes les activitats científiques i divulgatives del congrés (inscripció, assistència a representacions i accés a les 
exposicions) són gratuïtes, excepte l’allotjament i els àpats, que correran a càrrec dels participants. 
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EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS 
 
Del 7 al 9 de juliol: exposició “Ballar el moro. Danses festives de moros i cristians a la Mediterrània 
occidental”, (comissariada per Raül Sanchis), a l’ Auditori de la Casa de Cultura (Plaça del Convent, s/n, Biar). 
Horari: durant la celebració del congrés. 
Del 7 al 30 de juliol: exposició “El teatre del cos. Dansa i representació a la Corona d'Aragó. Traces 
medievals i pervivències” (comissariada per Raül Sanchis, Licia Buttà i Francesc Massip), al Museu Diocesà de 
Tarragona (C/ Pla de Palau, 2, Tarragona). Horari: de dilluns a dissabtes no festius (de 10h a 19h). 
Pel que fa a les altres activitats complementàries, el dissabte es projectarà el documental etnogràfic Las mudanzas del 
diablo. Dance y Contradanza de Cetina del productor cinematogràfic Domigo Moreno. La nit del dijous s’escenificaran 
els balls locals dels Blavets i dels Espies, la del divendres Pep Gimeno el Botifarra i Ahmed Touzani oferiran un 
concert. Finalment, el dissabte es representarà l’Auto de Floripes de la població de Viana do Castelo (Portugal). 
 

RECONEIXEMENT DEL CONGRÉS COM A ACTIVITAT DE FORMACIÓ DOCENT 

PER AL PROFESSORAT DE LA XARXA XTEC (GENERALITAT DE CATALUNYA) 
 
El congrés “La dansa dels altres” ha estat reconegut com a activitat de formació permanent de 25 hores per 
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. El professorat d’educació infantil, primària o 
secundària en actiu o en borsa de treball del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que vulga 
que se li reconega l’assistència a aquesta activitat s’haurà d’inscriure (paral·lelament a la inscripció del congrés) al 
web http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/ amb el codi 
d’activitat: 9000010021. La resta de participants que ho desitgen rebran un certificat d’assistència i/o participació 
activa (ponències i comunicacions) emés per la Seu universitària de Biar de la Universitat d’Alacant. 

 

ALLOTJAMENT A BIAR 
 
HOTELS 

LA FAÇANA: http://www.lafasana.com/   
FINCA FANECAES: http://hotelruralcastillodebiar.es/   
HOTEL VILLA DE BIAR: http://www.hotelesposeidon.com/es/Hoteles-en-Alicante/Biar/Hotel-Villa-de-Biar 
MAS FONTANELLES: http://www.masfontanelles.com/   
 

CASES RURALS 
http://www.balcondebiar.es/    
http://www.fincalallum.com/   
http://casaruralfontanelles.com/   
http://www.jamarauja.com/   

http://www.casaruralelsespies.com/   
http://www.casatedeum.es/   
http://www.casarurallospasos.com/   
http://www.ruralbiar.com/   

 
ALBERGS 

ALBERG DE BIAR: http://www.quatrefulles.com/#!albergue-de-biar/c11yg  
 

PLÀNOL TURÍSTIC DE BIAR 
 

https://www.dropbox.com/s/icks451he1gmeeo/PL%C3%80NOL_TUR%C3%8DSTIC_BIAR.pdf?dl=0  
 

MÉS INFORMACIÓ 
 
-Seu Universitària de Biar (Universitat d’Alacant): http://web.ua.es/va/seus/biar/ 
-Departament de Filologia Catalana de la URV: http://www.urv.cat/dfilcat/ 
-Grup de Recerca LAiREM: https://lairem.wordpress.com/ 
-Grup de Recerca ICONODANSA: https://iconodansa.wordpress.com/ 
-Turisme de Biar: http://turismobiar.com/va/  
Si teniu qualsevol dubte o suggeriment, escriviu-nos a l’adreça electrònica: ladansadelsaltres@gmail.com. 

 
 
 
 
Nota: el programa definitiu del congrés es farà públic durant el mes de juny. 
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Direcció: 

Raül Sanchis Francés (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona) 
Francesc Massip Bonet (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona) 

 
Secretaria: 

 
Joan Lluís Escoda (Seu universitària de Biar, Universitat d’Alacant) 
 

Comitè científic: 
 
Beatriz Aracil (Universitat d’Alacant) 
Roger Bartra (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Licia Buttà (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona) 
Isaac Donoso (Universitat d’Alacant) 
José Antonio González Alcantud (Universidad de Granada) 
Joan Francesc Mira (Universitat Jaume I de Castelló) 
José Antonio Ramos Arteaga (Universidad de la Laguna) 
Josefina Roma (Universitat de Barcelona) 
Biel Sansano (Universitat d’Alacant) 
Ahmad Shafik (Universidad de Oviedo) 
 

Organitzen: 
 
Seu universitària de Biar de la Universitat d’Alacant 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
Grup de recerca internacional consolidat LAiREM (Literatura, Art i Representació a la llarga 
Edat Mitjana) - AGAUR (2014 SGR 894) 
Grup de recerca internacional ICONODANSA-DANAEM (Iconografia de la Dansa a l’Edat 
Mitjana) - FFI2013-42939-P 

 
Amb el suport de: 
 

Ajuntament de Banyeres de Mariola 
Ajuntament de Biar 

Ajuntament de Bocairent 
Ajuntament d’Ontinyent 

 
Col·laboren: 
 

Associació Cultural Joan Amades 
Museu Etnològic de Barcelona 

Institut de Ciències de l’Educació-URV 

 

 
  

  

    

 
 

 
 


