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Curs: «Investigar migraciones con teatro» 

Duració: 4 hores 

Dates: 9 d’octubre de 2014    -    Horari: d’16:00 a 20:00 h 

Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en 

“Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)  

Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona. 

Professor: Dr. Enrique Santamaría 

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà) 

CAT / CAS 

En continuïtat amb la formació metodològica que des de l’ERAPI venim proposant ―i en particular 

pel que fa a investigar amb art―, en aquest curs ens endinsarem en els usos que les pràctiques teatrals 

poden tenir en els processos d'investigació social, focalitzant la mirada en l'estudi de les actuals 

migracions i dels fenòmens que els hi són connexos.  

Per això, a més d'assenyalar els encontres i desencontres entre teatre i ciències socials i de considerar 

l'estudi de les obres de teatre com a mitjà per elucidar els imaginaris i les representacions col·lectives 

sobre les migracions i els migrants, en el curs es tractarà amb especial deteniment , recorrent a 

l'anàlisi detallada d’algunes recerques concretes, el recurs metodològic a les dramatitzacions en la 

producció d'informacions i d’interpretacions. D'aquesta manera, es consideraran les seves 

fonamentacions epistemològiques, les seves aportacions metodològics, les seves posades en pràctica i 

els resultats específics als quals la investigació han donat lloc.  

Així mateix, en el curs farem també especial èmfasi en el possible encara que poc transitat ús 

expressiu que les dramatitzacions poden tenir en la presentació i divulgació de les troballes científico-

socials. 

 

En continuidad con la formación metodológica que desde el ERAPI venimos proponiendo ―y en 

particular por la que hace a investigar con arte―, en este curso nos adentraremos en los usos que las 

prácticas teatrales pueden tener en los procesos de investigación social, focalizando la mirada en el 

estudio de las actuales migraciones y de los fenómenos que les son conexos.  

Para ello, además de señalar los encuentros y desencuentros entre teatro y ciencias sociales y de 

considerar el estudio de las obras de teatro como medio para elucidar los imaginarios y las 

representaciones colectivas sobre las migraciones y los migrantes, en el curso se tratará con especial 

detenimiento, recurriendo al análisis detallado de algunas investigaciones concretas, el recurso 

metodológico a las dramatizaciones en la producción de informaciones e interpretaciones relativas, 

como decimos, a distintos aspectos asociados a los actuales procesos migratorios. De este modo, se 

considerarán sus fundamentaciones epistemológicas, sus aportes metodológicos, sus puestas en obra 

y los resultados específicos a los que la investigación han dado lugar.  

Asimismo, en el curso haremos también especial hincapié en el posible aunque poco transitado uso 

expresivo que las dramatizaciones pueden tener en la presentación y divulgación de los hallazgos 

científico-sociales. 
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Enrique Santamaría és director d’estudis de l’ERAPI – Laboratori Cooperatiu de 

Socioantropologia, així com co-coordinador del grup de treball en Socioantropologia dels mons 

contemporanis de l’Institut Català d’Antropologia. 

 

INSCRIPCIÓ 

Preus d’inscripció: 

 25 € (Socis i sòcies de l’ICA, estudiants, aturats i jubilats)  

 30 € (General) 

Inscripció: 

Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir i enviar la fitxa: http://goo.gl/POF04n 

El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte IBAN: 

CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del 

curs) 

També es por fer en efectiu a la secretaria de l’ICA: c/ Casp, nº 43, bajos 1ª - (ECOS Grup 

Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest cas es recomana trucar per tel. abans de passar.  

Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament. 

Places limitades. Matrícula per rigorós ordre d’inscripció. 

 

INFORMACIÓ 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 
grupo.erapi@gmail.com 
 
Institut Català d'Antropologia (ICA) 
Tel 93  410 37 77 
secretaria@antropologia.cat 

 

COL·LABORA 

Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
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