
This Seminar, as a projection of the work carried 
out by the research group Història i Poètiques de la 
Memòria (HISPOME) at the Universitat d’Alacant, 
is presented as a space for reflection and joint 
evaluation among various lines of interdisciplinary 
research, and in a format of work in progress, of 
sharing, of works that are being developed right 
now, by experts from different research centres 
and several countries. The specific period analysed 
starts with the implementation of the Law of Press 
and Printing of the year 1966 and arrives until the 
Law of Historical Memory in 2007. What it is of 
interest to us is to put together methodologies 
and partial results on a topic/frame, the democratic 
memory, which develops cohesiveness and tries 
to merge the individual work of each one of 
the specialists into a much bigger group project.

Aquest Seminari, en tant que projecció del 
treball desplegat pel grup investigador His-
tòria i Poètiques de la Memòria (HISPOME) 
de la Universitat d’Alacant, es presenta com 
un espai de reflexió i valoració conjunt entre 
diverses línies de recerca interdisciplinària, i 
sota un format de work in progress, de posada 
en comú, de treballs que s’estan elaborant ara 
mateix, entre experts de centres investigadors 
i països diferents. El període acotat, si fa no fa, 
queda justificat per la Ley de Prensa e Imprenta 
de l’any 1966 i arriba fins a la Ley de Memoria 
Histórica de 2007. El que ens interessa és po-
sar en comú metodologies i resultats parcials 
sobre un tema-marc, la memòria democràtica, 
que cohesiona i pretén fer convergir el treball 
individual de cadascun dels especialistes.



Programa:

9:00 Welcome

9:15
Alexis Grohmann, 
University of Edinburgh

“Todo pendía de un hilo”: Javier Marías y la memoria de la Transición

9:45
Santiago Bertrán,
University of Edinburgh

Desde los terrados: espacio y memoria histórica en la Barcelona de 
Manuel Vázquez Montalbán

10:15
Maribel Corbí,
Universitat d’Alacant

Democratic memory. Spain in the mirror of Simone de Beauvoir’s 
memoires and correspondences

10:45 Break

11:15
José Miguel Santacreu,
Universitat d’Alacant

El cinquanté aniversari de l’inici de la guerra civil a Espanya (1986): 
una espenta decisiva.

11:45
Catherine O’Leary, 
St Andrews University 

Censorship and memory: then and now

12:15
Andrew Dowling,
Cardiff University

La Lliga Regionalista i la seva recuperació als anys seixanta/ setanta, 
per part del regionalisme franquista

12:45 
Neus Roig&Modesta Salazar, 
(Observatorio de la Desaparición 
Forzada de Menores, ODFM)

La investigación sobre la búsqueda de la filiación biológica en España 

13:15 Lunch

14:30
Maria Llombart, 
Université d’Avignon

Barcelona i la memòria democràtica i republicana (2006-2011)

Isabel Marcillas,
Universitat d’Alacant

Entre la memòria i l’oblit: estratègies didàctiques per a la recuperació 
de la memòria democràtica d’Alacant

15:00
Presentació Càtedra Interuniversitària 
de Memòria Democràtica de la CV 

Presentació de publicacions

15:30
Sessió de treball coordinada per José 
V. Saval, I. Marcillas i Biel Sansano

La recerca interdisciplinària al voltant de la memòria democràtica, amb 
la participació dels ponents i membres de l’equip investigador. 

17:00 Closure

Organitza: 

• Grup de Recerca “Història i Poètiques de la Memòria (HISPOME), Universitat d’Alacant

Col· laboren: 

• Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, University of Edinburgh
• Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la C. V.
• Grups de recerca de la Universitat Memòdria, Identitat i Ficcions i España Contemporánea.
• Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV)


