
III CONGRÉS DE L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL  
DE TEATRE DEL SEGLE XXI 

 

 
 

MIGRACIONS, DESPLAÇAMENTS I TRÀNSITS 
AL TEATRE DEL SEGLE XXI 

 
València, 15 al 17 d'abril de 2019 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Universitat de València 
 
Les alteracions de la societat contemporània -tecnològiques, 

econòmiques, ecològiques, socials- sol.liciten la construcció d'un nou 
pensament polític, que incopore milions d'éssers humans històricament absents, 
però que han fet acte de presència en aquest segle XXI des de la seua condició 
de víctimes del desequilibri econòmic mundial. En tot això ha influït el 
desenvolupament de la comunicació. La televisió, Internet, les xarxes socials, 
han afegit la possibilitat de "veure" la realitat, més enllà de les manipulacions 
amb les quals sovint s'intenta deformar-la des del Poder. De nou, pot més la 
imatge que la seua explicació, el rostre de la víctima que la falsa paraula del 
botxí. Conseqüència immediata ha sigut el desenvolupament de les migracions 
contemporànies. No hi ha raó per morir-se de fam en el lloc de naixement. La 
base de la piràmide sospita ja que tot el món és el seu món, perquè, al cap i a 
la fi, la riquesa s'acumula en determinats llocs a costa de la pobresa dels altres, 
i tot el que a uns els sobra, els manca als qui ni tan sols sobreviuen.  
 El vell concepte de l'exili, i fins i tot de l'emigració, està canviant. Ja no 
es tracta que la política et llance lluny de la teua pàtria, ni que, atret per les 
notícies del benestar, tractes de traslladar la teua vida a altres societats. Ara 
no, i eixa és la raó per la qual les zones riques se senten cada vegada més 
amenaçades. Policies, lleis, filats, tanques, murs, càstigs, són finalment 
inoperants front a la voluntat d'eixos nous okupes, que se senten amb dret a 
participar dels bens de la terra. 
 Educats moltes vegades en la idea de la incompatibilitat amb altres deus, 
altres religions, altres creences, hem d'intervindre en el procés amb imaginació 
solidària. Eixa és la gran tasca de l'art contemporani i, particularment, del 
teatre. Sense oblidar que eixos trànsits i desplaçaments no es donen només en 
aspectes temàtics, sinó, també, al si mateix de la creació escènica 
contemporània, en els seus mestissatges, en el seu trànsit pels límits sempre 
difusos de codis i llenguatges: dança, circ, teatre de carrer, performance, body 
art, instal.lacions... I, finalment, tenint en compte que aquest congrés 
s'organitza i realitza en una Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, hem 
d'atendre també tots aquells aspectes que tinguen a veure amb allò lingüístic, 
amb els idiomes, amb les paraules i les seues traduccions. 



Aquest és, així doncs, el propòsit d'aquest III Congrés de l'Associació 
Internacional de Teatre Segle 21: intercanviar criteris i experiències respecte a 
les mirades del teatre contemporani al voltant dels temes proposats i a les 
seues maneres d'abordar-los des de l'escena actual. 

 
En resum, aquestos seran els eixos temàtics del congrés: 
 
-Representacions teatrals d'aquestes migracions i desplaçaments en el 

segle XXI. 
-Representacions teatrals de les respostes a aquestos fenòmens 

migratoris en les societats d'acollida. 
-El migrant com a personatge teatral, al text i a l'escena: 

reinterpretacions i perspectives. 
-L'actor i l'actriu davant la representació del migrant o desplaçat. 
-Creació teatral i migració: autoria en un context global de 

desplaçaments. 
-Friccions dramàtiques/culturals: multiculturalitat, encontre i desencontre 

amb l'altre en un context de canvi. 
-Espais de la representació i escenografia per a la migració i el 

desplaçament. 
-Trànsits, migracions i mestissatges entre llengues, cultures i tradicions 

teatrals diverses. 
-Trànsits i mestissatges entre llenguatges escènics en el teatre del segle 

XXI: hibridació i zones de contacte amb altres gèneres: dança, circ, teatre de 
carrer, performance, body art, instal.lacions, perfopoesia i poesia escènica. 

 
 

Inscripció 
 
- Per participar en el Congrés, com a ponent o assistent, és necessari ser 

soci/a de la AITS21 (40 euros i 20 per a aturats i estudiants amb 
periodicitat triennal), com estableixen els seus estatuts. Per fer-se soci/a 
és necessari contactar amb la secretària-tresorera, Mónica Molanes, qui 
farà arribar el document i forma de pagament per transferència bancària. 
El correu de l'Associació de Teatre del segle 21: aiteatros@gmail.com. 

 
- A més serà necessari inscriure's en el congrés enviant al correu 

electrònic: 
transitosteatrosigloxxi@gmail.com 

 
els següents documents abans del 20 de gener de 2019: 
 

  - Títol i resum de la ponència (100 paraules) 
  - Dades personals i adscripció acadèmica 
  - Breu currículum (100 paraules) 
 



- Quan l'organització haja acceptat la ponència, serà necessari abonar la 
quota d'inscripció, que serà de 50 euros per a comunicants i 40 euros 
per a estudiants. 

 
- També serà possible assistir al congrés i rebre la corresponent 

certificació. En aquest cas, la quota d'inscripció serà de 15 euros a 
ingressar abans del 31 de març de 2019. 

 
En properes circulars informarem del número de compte on s'ha de realitzar 
l'ingrés corresponent a l'inscripció al congrés. 
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