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1ª CIRCULAR INFORMATIVA
Aquest congrés vol situar i discutir, al mateix nivell, els diferents espais patrimonials,
anant més enllà dels camps disciplinaris que van configurar en la modernitat la
distinció entre patrimonis. Som conscients que avui el patrimoni s’ha convertit en una
demarcació en si mateixa confusa, contradictòria i essencialment política. Però, estem
convençuts que des d’una anàlisi de la política patrimonial i de la política en el
patrimoni és possible arribar a comprendre l’exercici de translocalització i
recontextualització de les geopolítiques dels processos patrimonials.
Durant les últimes dècades, gràcies a l’expansió del constructe vuitcentista de
‘patrimoni’, hem assistit al reconeixement global i globalitzat d’altres patrimonis que
fins a aquest moment eren o ben ignorats o ben menysvalorats. Amb tot, l’anomenada
democratització del patrimoni (posada en valor de nous referents i agents) no deixa de
ser un procés confús de reconeixements ja coneguts (pràctiques) i ben articulats
(atribucions i distribucions).
Aquest Congrés Internacional sobre processos patrimonials al segle XXI té com a
objectiu general analitzar i discutir en el marc de la modernitat avançada els nous
subjectes i objectes de les activacions patrimonials. Per això es concentrarà en tres
línies analítiques, en les quals conflueixen diversos enfocaments:
1ª les transformacions patrimonials en l’espai i en el temps. Anàlisi sobre la diversitat
de pràctiques i institucions patrimonials
2ª els processos d’activació patrimonial, particularment de les noves formes i agents
dinamitzadors com a vehicles de recreació i mutació dels límits patrimonials
3ª els discursos, imatges i identitats entorn de processos hegemònics de constitució
patrimonial; per la deconstrucció de les diferents formes patrimonials (natural, cultural i
immaterial)
L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA convida a antropòlegs i científics
socials en general a presentar Comunicacions i a reflexionar sobre aquestes
qüestions, i per això convoca el I Congrés Internacional del AVA que, sota el títol
"REPENSANT ELS LÍMITS DEL PATRIMONI CULTURAL-NATURAL", tindrà lloc al
Museu Valencià d'Etnologia (València) els dies 21, 22, 23 i 24 de novembre de 2012.

