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II JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES ANIHO – IV SHRA 
ANTIGÜEDAD E IDENTIDADES COLECTIVAS: DESDE EL MEDIEVO HASTA AL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 (21-11-2018, Vitoria-Gasteiz, UPV/EHU) 

Aquesta jornada de joves investigadors sorgeix de la sinergia de dos 

projectes individuals, el projecte d’investigació ANIHO 

(https://aniho.hypotheses.org/) y el Seminario de Historiografía y Recepción de la 

Antigüedad (SHRA).1 El projecte ANIHO analitza l’ús de tòpics i referències 

provinents de l’Antiguitat clàssica en la construcció de les identitats nacionals 

durant els segles XIX i XX. Per la seva part, el SHRA, impulsat des de la Universidad 

Autónoma de Madrid, es concep com un punt de trobada i intercanvi d’idees per a 

doctorands vinculats a l’estudi del llegat i la recepció de l’Antiguitat a través de 

l’anàlisi multidisciplinària de la historiografia, l’art o el discurs polític. Aquesta 

quarta edició, igual que va ocórrer amb la tercera, se celebrarà en el context d’un 

nou seminari del projecte d’investigació ANIHO que portarà com a títol Antigüedad, 

progreso y cambio social: siglos XIX-XX.  

Sota el títol Antigüedad e identidades colectivas: desde el Medievo hasta al 

Mundo Contemporáneo, el IV SHRA – II Jornada de Joves Investigadors  ANIHO 

proposa analitzar el paper de l’Antiguitat, especialment la greco-llatina, però 

també pròxim oriental y protohistòrica, en la conformació política i cultural de les 

identitats col·lectives, tant en els processos de construcció de les nacions 

modernes com en la concepció i definició de les col·lectivitats prenacionals. En 

aquest sentit, la jornada se centrarà en la temàtica abordada pel projecte ANIHO, 

però sense limitar-se exclusivament al món contemporani, per la qual cosa 

s’acceptaran també propostes que abordin el recurs a l’Antiguitat en el procés de 

formació d’identitats en èpoques Medieval i Moderna. 

La trobada està prevista pel dia 21 de novembre, dimecres, a la Facultat de 

Lletres de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, situada a 

Vitoria-Gasteiz (Euskadi, España). La sessió IV SHRA – II Jornada de Joves 

Invetsigadors ANIHO serà seguida en els dos dies posteriors pel Seminari 
                                                           
1 A les anteriors edicions Seminario de Historiografía y Legado de la Antigüedad (SHLA). 
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Internacional Antigüedad, progreso y cambio social: siglos XIX-XX (22 i 23 de 

novembre, Vitoria-Gasteiz, UPV/EHU). 

Participació en la trobada: 

La participació en el IV Seminari d’Historiografia i Recepció de l’Antiguitat – 

II Jornada de Joves Investigadors ANIHO està oberta a investigadors novells que 

estiguin realitzant els seus estudis de postgrau, doctorat o postdoctorals. 

La participació consistirà en la presentació d’una comunicació de 15-20 

minuts de duració. Seran susceptibles de ser acceptades comunicacions en anglès, 

castellà o qualsevol de les llengües cooficials de l’Estat. Les propostes de 

comunicació seran enviades seguint el formulari adjunt degudament complimentat 

abans del 5 de setembre mitjançant un correu electrònic a l’adreça de contacte. El 

Comitè Organitzador comunicarà via e-mail l’acceptació o refús de les propostes el 

15 de setembre. 

L’organització està buscant fonts de finançament per una nit d’allotjament. 

Una vegada acceptada la comunicació s’oferirà més informació sobre aquest 

aspecte. 

 

Contacte i informació 

E-mail: shla.aniho@gmail.com 

Web: https://aniho.hypotheses.org/ 
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ADJUNT 1: FITXA D’INSCRIPCIÓ2 

Proposta de comunicació – pòster 

 

Nom i cognoms: 

Institució a la qual pertany: 

E-mail: 

Títol de la comunicació: 

Resum (300 paraules aprox.): 

Paraules clau (5 màxim): 

                                                           
2 Aquesta fitxa ha d’enviar-se a la direcció shla.aniho@gmail.com, junt amb el Curriculum 
Vitae, abans de 5 de setembre.  
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