Objectius:

Aquest Seminari va nàixer com a un espai de col·laboració i interacció entre diverses línies de
recerca i docència de la Facultat de Filosofia i Lletres, i des de la seua primera edició ençà ha conservat la seua vocació de transversalitat i el seu tarannà de working in progress, de posada en comú
de treballs que s’estan elaborant ara mateix. En aquesta edició hem volgut posar en comú algunes
metodologies i treballs centrades en la postmemòria i la preservació de la memòria.

Programa:
09:00 h.

Recepció

09:15 h.

Inauguració del III Seminari

09:30 h.

Dra. Maria Dolores Vargas (UA), “Potencialidades de la oralidad, memoria y
post-memoria. Una visión desde la antropología”

10:00 h.

Dra. Martine Camiade (ICRESS, Universitat de Perpinyà), “Memòria i exili: temps
de sofriment i repressió, 1939-1945”

10:30 h.

Dr. Lluís Quintana (UAB), “El fracàs del Valle de los Caídos: algunes hipòtesis”

11:00 h.

Dr. José Antonio Martínez (UA), “La preservación de la memoria a través de las
reconstrucciones arquitectònicas del franquismo: La iglesia de San Juan de Elche”

11:20 h.

Debat/Pausa

12:00 h.

Sr. Xavier Crespo, Dacsa Produccions, “Preservar (i donar a conèixer) la memòria
dels testimonis. Nous reptes”

12:20 h.

Dr. Joaquim Espinós (UA), “La memòria històrica de la guerra civil en la
narrativa catalana actual”

12:40 h.

Dr. José Miguel Santacreu (UA), “Consideracions al voltant del monuments als
màrtirs de la llibertat d’Alacant”

13:00 h.

Dr. Gabriel Sansano (UA), “Col·laboracionisme i resistència a través d’un joc
d’espills en l’escena actual”

13:20 h.

Debat/Cloenda

16:00 h.

Reunió de treball dels investigadors i ponents sobre els projectes immediats i noves
línies de recerca.
Director del III Seminari: Dr. Gabriel Sansano

Organitza:

Projecte emergent GRE13-29 i grups de recerca de la UA Memòria, Identitat i Ficcions
(MIF) (VIGROB-121), Espanya Contemporània (HC), Memoria e Identidades Literarias y
Culturales (MIDEL) i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV)

Col·labora:

Universitat d’Alacant. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament de Filologia Catalana.
Centre d’Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. Dacsa Produccions

