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E

l projecte d’investigació Biografías marginales: violencia, sexo, género e
identidad. Edición y análisis de fuentes documentales valencianas de la
Época Foral (PGC2018-097011-B-I00) atorgat pel Ministerio de Cien-

cia, Innovación y Universidades del Gobierno de España organitza, amb la col·laboració del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana, el Dipartimento di Filologia Moderna de
la Università di Napoli «Federico II», el Dipartimento di Culture e Civiltà de la
Università di Verona i el Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, de la Università «Suor Orsola Benincasa» (Nàpols), un congrés internacional, interdisciplinar i
diacrònic sobre notícies personals, biogràfiques o autobiogràfiques de personatges
situats per qualsevol motiu als marges de la literatura, la historiografia i la documentació administrativa, és a dir, subjectes o col·lectius minoritzats o invisibilitzats
pels relats del poder o dels guanyadors. Ens referim a minories ètniques o religioses
perseguides per la justícia, històries de dones marginades pels relats masculins, els
assetjats per delictes relacionats amb la seua condició sexual o aquells que actuaven
al marge de la llei com a forma de vida. Són, a la fi, persones que trobem etiquetades
en els processos judicials, memòries, informes, confessions, cartes o epístoles, etc.
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i en alguns casos, per la informació que contenen aquells textos, es converteixen
en una font riquíssima per a la construcció de la història personal i la història de
les mentalitats i, més encara, per descobrir un seguit d’aspectes que sovint passen
desapercebuts o, simplement, no fan acte de presència en un altre tipus d’escrits, ni
documentals, ni literaris. La descoberta d’aquests textos marginals, ens permeten
fer visibles a aquells protagonistes de microhistòries que no han interessat al poder.
Així doncs, volem rescatar textos que ens aporten dades de la vida de dones i
homes anònimes i anònims per a la història però que, amb els seus comportaments o
amb les circumstàncies que els van tocar viure, posseeixen, sense dubte, ara, un interès
inequívoc per a la construcció de la història del nostre passat, com a fonaments per a la
reconstrucció de relats de vida quotidiana -per molt extraordinària que siga. Biografies invisibles, fruit del context social, econòmic i polític de la seua època, que ens permeten aproximar-nos als comportaments i passions, a les pulsions humanes —sense
temor a Déu ni al diable, de vegades, per seguir els esquemes d’aquells segles—de
gents que, en molts casos, vivien “sense llei ni rei” —com solien ser anomenats per
la literatura de l’època. Per mitjà de l’estudi de documentació relacionada amb la
violència de gènere, l’abús dels homes sobre les dones -violacions, estupres, bigàmia-; qüestions relacionades amb l’homosexualitat masculina i femenina, o la transsexualitat i altres opcions criminalitzades en aquell temps; la presència d’heretgies
-en relació als moriscos, als criptojudaïzants, les quadrilles de bandolers o els atacs
dels corsaris, i un llarg etcètera de marginats i marginals, pretenem apropar-nos a la
vida d’una part de la societat de l’antic règim que ara té un nou interés per descobrir
pinzellades de vides sovint violentes, però que formaren part de la realitat d’aquells
segles. Les fonts, així ho corroboren, i aquestes fonts són les que pretenem rescatar.
La nova realitat provocada per la pandèmia de la covid19, per altra banda, ens
impedeix de realitzar els tradicionals congressos o trobades que serien habituals en
aquesta mena de recerques i, doncs, ens veiem impulsats a convocar un Congrés Virtual, per tal de poder continuar avançant en la recerca i és per això que convidem als
investigadors i investigadores de totes les disciplines involucrades en aquestes recerques, a participar en aquest encontre internacional virtual i els animem a enviar una
ponència en format de vídeo, que s’emmarque dins de les següents línies temàtiques:
1. Dones i violència de gènere.
2. Minories ètniques i religioses.
3. Diversitat sexual i marginalitat.

Proscrits, marginats i minories a la Corona d’Aragó ss. XV-XVIII. Textos i vides / 3
Outlaws, marginalized and minorities in the Crown of Aragon (15th-18th centuries). Textes and lifes

4. Persones al marge de la llei.
5. Textos i documents invisibilitzats.
Si vols participar, envia, abans del dia 24 de juliol, una proposta de vídeo a
l’adreça info@biografiesmarginals.com, i on figure el títol de l›aportació, secció a
què s›inscriu, el teu nom, cognoms, filiació acadèmica i breu currículum —10 línies
màxim—, amb un resum de la teua intervenció en la llengua en què la faràs i un abstract en anglés —màxim 7-10 línies—, per tal que el comité científic l’avalue. Si resultes
acceptat, hauràs d’enregistrar un vídeo -amb l’ordinador o el mòbil-, d’una durada de
10 a 15 minuts i l’hauràs d’enviar al mateix correu (info@biografiesmarginals.com),
abans del dia 15 de setembre de 2020. Tots els vídeos seran pujats al web de projecte,
i, posteriorment, i amb l’autorització prèvia dels autors, a un canal de Youtube del
mateix equip de recerca, amb la finalitat de crear una mena d’arxiu permanent amb
els enregistraments sobre el tema, per tal que tothom tinga la possibilitat consultar-lo.
Els idiomes del congrés son: català, aragonés, italià, castellà i anglés. La inscripció es totalment gratuïta i s’expedirà el corresponent certificat de participació
com a ponent.
Els ponents que ho manifesten, podran, després, publicar el seu treball en
format article o capítol de llibre en les diferents revistes indexades i/o volums en
editorials de prestigi que es puguen generar amb les aportacions d’aquest congrés.

Per a més informació podeu contactar amb:
Vicent Josep Escartí (vicent.j.escarti@uv.es),
Rafael Roca (rafael.roca@uv.es),
Àlex Llinares (a.llinares@uma.es),
Jacob Mompó (jacob.mompo@ucv.es),
or info@biografiesmarginals.com.
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organització
Directors: Vicent Josep Escartí (Universitat de València), Rafa Roca (Universitat de València).
Secretaries: Àlex Llinares Planells (Universidad de Málaga), Jacob Mompó Navarro (Universitat Catòlica de València).
Vocals: Carme Barceló (Universitat de València), Anna Maria Compagna (Università Federico II - Napoli),
Antoni Ferrando (Universitat de València), Antoni Furió (Universitat de València),
Mari Luz Mandingorra (Universitat de València), Vicent Martines (Universitat d’Alacant),
Flocel Sabaté (Universitat de Lleida), Núria Puigdevall (Università Suor Orsola Benincasa - Napoli).

comité científic
Anna Maria Babbi (Università di Verona), Paola Bellomi (Università di Siena), Júlia Butinyà (UNED - Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona), Antonio Calvo (Universidad de Málaga), Rosanna Cantavella (Universitat
de València), Rafael Carrasco (Université de Montpellier), Emili Casanova (Universitat de València), Antonio Castillo
(Universidad de Alcalá de Henares), Chiara Concina (Università di Verona), Antonio Cortijo (University of
California, Santa Bárbara), Enric Mallorquí-Ruscalleda (Indiana University-Purdue University, Indianapolis),
Joaquim Martí Mestre (Universitat de València), Eulàlia Miralles (Universitat de València), Joan Peytaví (Universitat
de Perpinyà), Ramon Pinyol (Universitat de Vic), Hans-Ingo Radatz (Otto-Friedrich - Universität Bamberg),
Valentina Ripa (Università di Salerno), Albert Rossich (Universitat de Girona), Antoni Simon (Universitat Autònoma
de Barcelona), Verònica Zaragoza (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

organitza
PGC2018-097011-B-I00
“Biografías marginales: violencia,
sexo, género e identidad. Edición y
análisis de fuentes documentales
valencianas de la época foral”

col·laboren

Secció Històrico-Arqueològica

