
Institut de Recerca Històrica
}

{
Quatre dècades d’historiografia a l’Estat Espanyol 
(1979-2019)

PRIMERES JORNADES DE L’INSTITUT DE RECERCA HISTÒRICA

25 i 26 de setembre de 2019
Capella del Roser de la Facultat de Lletres



Quatre dècades d’historiografia a l’Estat Espanyol (1979-2019)
PRIMERES JORNADES DE L’INSTITUT DE RECERCA HISTÒRICA

Les primeres jornades de l’Institut de Recerca Històrica de la UdG, que tindran lloc els dies 25 i 26 de setembre 
i porten per títol «Quatre dècades d’historiografia a l’Estat espanyol (1979-2019)», reflexionaran sobre els canvis 
que ha experimentat la professió d’historiador en les quatre darreres dècades. Aquest període, que es va iniciar 
amb la transició cap a la democràcia –un procés que va representar tot un seguit de transformacions de gran re-
llevància en la societat espanyola–, s’ha caracteritzat per la tensió entre un model historiogràfic heretat del segle 
XX i els anhels modernitzadors dels historiadors formats en una universitat molt més professionalitzada. El re-
sultat d’aquesta tensió ha estat una renovació que ha aconseguit posar la historiografia espanyola en diàleg amb 
les seves homòlogues europees. 
Participaran en les jornades tant membres de l’IRH com noms molt rellevants en el camp de la historiografia 
espanyola.   

Dimecres, 25 de setembre de 2019

SESSIÓ DE MATÍ 
10:00 h. Dr. Ignacio Peiró Martín (Universitat de Saragossa), «Historia de la historiografía: memoria del gremio, 
historia de la profesión»
10:30 h. Dr. Narcís Soler Masferrer (Universitat de Girona), «L’evolució de l’arqueologia prehistòrica en les últimes 
dècades»
11:00 h. Dr. Francesc Gràcia Alonso (Universitat de Barcelona), «La concepció historiogràfica de la prehistòria a 
Catalunya 1900-1975»
11:30 h. Pausa
12:00 h.- 13:00 h. Debat-col·loqui
13:00 h. Dinar

SESSIÓ DE TARDA
15:00 h. Dr. Gerardo Boto Varela (Universitat de Girona), «Els girs historiogràfics en l’art medieval»
15:30 h. Dra. Núria Llorens Moreno (Universitat Autònoma de Barcelona), «La nova història de l’art: repàs i revisió»
16:00 h.-17:00 h. Debat-col·loqui

Dijous, 26 de setembre de 2019

SESSIÓ DE MATÍ
10:00 h. Dr. Josep Maria Nolla Brufau (Universitat de Girona), «La historiografia de l’arqueologia abans i després 
de la introducció del mètode Harris»
10:30 h. Dr. Eduardo Sánchez Moreno (Universitat Autònoma de Madrid), «Roma y los pueblos hispanos en pers-
pectiva historiográfica (1977-2019): enfoques, temas y debates en la Historia antigua peninsular»
11:00 h. Pausa
11:30 h. Dr. Pere Ortí Gost (Universitat de Girona), «Els remences i la historiografia: la lluita per la llibertat?»
12:00 h. Dr. Pere Verdés Pijuan (Institució Milà i Fontanals, Consell Superior d’Investigacions Científiques), «Quan 
l’impost és a tot arreu: els estudis sobre la fiscalitat medieval a Catalunya durant el darrer segle»
12:30 h. Dr. Ricardo García Cárcel (Universitat Autònoma de Barcelona), «Cuatro décadas de historiografía es-
pañola sobre la leyenda negra»
12:30 h.- 13:30 h. Debat-col·loqui
13:30 h. Dinar

SESSIÓ DE TARDA
15:30 h. Dr. Maximiliano Fuentes Codera (Universitat de Girona), «La guerra en el siglo XX: entre la historia cul-
tural y la historia social”
16:00 h. Dr. Fernando Molina Aparicio (Universitat del País Basc-Vitòria-Gasteiz), «¿La nación en la historia o la 
historia en la nación? Historiografías y nacionalismos en la España de la democracia (1978-2019)» 
16:30 h. Dr. Joaquim M. Puigvert Solà (Universitat de Girona), «Los historiadores en la España contemporánea: 
Una aproximación sociológica»

17:00 h.- 18:30 h. Debat-col·loqui
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