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PRIMERA CIRCULAR 

JULIOL 2016 

 

I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE LA CORRUPCIÓ POLÍTICA A L’ESPANYA 

CONTEMPORÀNIA (SEGLES XIX  XXI) 

 

L’organització  d’un  Congrés  internacional  sobre  la  corrupció  política  a 

l’Espanya Contemporània (segles XIX ‐ XXI) és una  iniciativa del Grup d’Història 

del  Parlamentarisme  –GHP  (Universitat  Autònoma  de  Barcelona),  que  en  els 

darrers anys ha impulsat amb determinació aquesta línia d’investigació des d’una 

perspectiva innovadora i transnacional.  

El GHP cerca una reflexió oberta a diferents disciplines científiques per tal 

d’analitzar la corrupció política més enllà del present i de la política institucional. 

Avui més  que mai  sembla  pertinent  posar  el  focus  d’interès  en  la  història  de  la 

corrupció. Els escàndols polítics omplen les pàgines de  l’actualitat  i constitueixen 

una  de  les  xacres  de  la  nostra  societat.  Però  aquestes  males  pràctiques  no  són 

noves,  troben  les seves arrels en el  temps, prenent nous significats a partir de  la 

implantació  del  liberalisme  i  de  les  noves  assemblees  parlamentàries.  Els  canvis 

polítics, socials  i culturals que es produïren amb les revolucions liberals de finals 

del  segle  XVIII  i  principis  del  XIX  produïren  una  transformació  profunda  de  la 

societat i de la política, una nova definició de l’esfera pública i privada, dels valors i 

de les idees de virtut i de correcció política. 

Considerem que cal posar l’accent en la interpretació d’aquest fenomen des 

d’una perspectiva temporal i territorial prou àmplia. Una mirada atenta als canvis 

del  concepte de  corrupció,  que  integri  no només  les  actituds dels  corruptes  sinó 

també  la  sovint  bandejada  història  de  les  estratègies  dels  corruptors,  que 

contempli  les  fronteres  canviants  i  no  sempre  nítides  de  les  males  pràctiques  i 

l’emergència  d’una  consciència  cívica  crítica  amb  aquests  comportaments.  En 

definitiva, revisar com  les noves i velles formes de fer política van venir donades 

per  renovats  o  tradicionals  discursos  i  pràctiques  de  corrupció.  El  seu  estudi 

exigeix per tant la necessitat d’unir esforços entre disciplines diverses a partir de 

realitats  internacionals  comparables  que  permetin  escatir  la  naturalesa  i 

singularitat de cada cas.  
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Per aquesta raó, el GHP convida a acadèmics  i  investigadors de  la història 

contemporània,  de  la  ciència  política,  del  dret  i  de  la  història  econòmica  al  I 

Congrés  Internacional  sobre  la  corrupció  política  a  l’Espanya  contemporània 

(segles  XIX‐XXI),  que  tindrà  lloc  els  propers  14  i  15  de desembre de 2017  al 

Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona.  

El  Congrés  Internacional  sobre  la  Corrupció  política  a  l’Espanya 

Contemporània proposa  inicialment quatre  grans  eixos de  treball,  des dels  quals 

s’incentiva a presentar comunicacions relacionades amb aquestes  temàtiques. De 

tota manera, també seran ben rebudes altres visions relacionades amb la corrupció 

olítica a l’Espanya contemporània. p

 

1‐El concepte de corrupció 

Els fonaments ideològics i les pràctiques que han sustentat, en cada moment 

històric, el concepte de corrupció. L’anàlisi del  llenguatge  i  dels discursos polítics 

poden  donar  llum  als  significats  que  ha  pres  el  fenomen  al  llarg  del  temps.  Els 

arguments  que  legitimen  la  denúncia  o  la  defensa  d’una  determinada  pràctica 

política poden permetre,  tal vegada, definir els contorns precisos de  la semàntica 

política de la corrupció.  

 

‐2 ció i escàndols: les fronteres canviants entre els espais públics i privatsCorrup

  Mereix  una  especial  atenció  l’impacte  dels  escàndols  en  l’opinió  pública.  

S’analitzaran les formes de denúncia i  el paper actiu dels mitjans de comunicació, 

la premsa,  la  literatura,  el  teatre o el  cinema en  la  conformació d’hegemonies de 

discurs. La  pregunta a fer‐se és en quina mesura es va transformar allò que havia 

estat tradicionalment censurable en l’àmbit públic i privat, i la influència i l’impacte 

social  que van adquirir els mitjans  en l’adquisició de nous models socials a imitar 

 rebutjar.  o

 

‐3 ta parlamentària contra el frau electoral i la corrupció políticaLa llui

  L’objectiu és comprendre el paper polític dels espais parlamentaris en  la 

denúncia  i  persecució  del  frau  electoral  i  la  corrupció  política.  Mitjançant  els 

debats  parlamentaris,  les  comissions  investigadores  i  les  diverses  normatives 

legals es vol posar de manifest els debats més rellevants i el protagonisme de les 
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forces  polítiques més  incisives  a  l’hora  de  castigar  el  frau,  i  el  grau  d’aplicació  i 

’efectivitat de les mesures aprovades.  d

 

4‐ La corrupció al poder i a les diferents administracions públiques 

Aquest espai pretén oferir  informació  i obrir el debat sobre  la corrupció a 

les  més  importants  institucions  polítiques  de  l’Estat:  la  corona,  els  governs,  les 

forces  armades  i  els  ministeris,  entre  d’altres.    Igualment  seran  objecte  d’un 

especial  tractament  les  administracions  locals  –ajuntaments,  diputacions,  etc. 

Existeixen  determinats  nivells  de  l’administració  que  són  més  propensos  que 

d’altres  a  la  corrupció?  S’insta  a  aprofundir  en  l’anàlisi  d’alguns  àmbits,  com ara 

l’especulació urbanística, les concessions  de  serveis públics,  d’obres  –carreteres,  

ferrocarrils...‐,  de  monopolis,  de  subministraments  a  l’exèrcit,  de  recaptació 

d’impostos...  fetes  tant pel govern central  com per  les administracions  locals,  i  la 

seva relació amb el sistema de partits i el caciquisme. 

 

Les propostes hauran de ser enviades amb data límit de recepció el 27 de 

gener de 2017. Hauran d’incloure un títol, un resum amb les principals idees –de 

no  més  de  300  paraules‐  ,  així  com  una  breu  síntesi  curricular  de  l’autor/s,  el 

centre  i  grup de  recerca al qual pertany/en  i una adreça de  correu electrònic de 

contacte. S’acceptaran aportacions en català, castellà, anglès  i francès. L’adreça de 

contacte és:  

 

ongres.internacional.corrupcio@uab.catc

 

Després  de  la  data  de  venciment,  el  comitè  organitzador  valorarà  les 

propostes  rebudes,  d’acord  amb  la  seva  qualitat  i  interès  historiogràfic.  El 

veredicte s’anunciarà en una circular posterior, que es farà pública a la primavera 

de  2017.  Les  propostes  acceptades  hauran  d’enviar  una  primera  versió  de  la 

comunicació l’octubre de 2017. Hi haurà un preu d’inscripció de 35 euros, 25 euros 

per aquells que presentin comunicació. Se’n donaran més detalls en aquesta nova 

ircular. c
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Més informació a:  

http://grupsderecerca.uab.cat/ghp/content/congr%C3%A9s‐internacional‐corrupci%C3%B3‐

pol%C3%ADtica

 

Consell científic assessor  

·  Joan  Botella  Corral  (Catedràtic  de  Ciència  Política  de  la  Universitat 

u BA tònoma de  arcelona) 

·  Pablo  Díaz  Morlán  (Professor  d’Història  Econòmica  de  la  Universitat 

d’Alacant) 

·  Jens  Ivo  Engels  (Professor  d’història  contemporània  de  la  Universitat 

Tècnica de Darmstadt, Alemanya) 

·  Mercedes  García  Arán  (Catedràtica  de  Dret  Penal  de  la  Universitat 

Autònoma de Barcelona) 

·  Isidre  Molas  i  Batllori  (Catedràtic  emèrit  de  Ciència  Política  de  la 

Universitat Autònoma de Barcelona) 

·  Frédéric  Monier  (Professor  d’història  contemporània  de  la  Universitat 

d’Avignon, França) 

· María Antonia Peña Guerrero (Catedràtica d’història contemporània de la 

Universidad de Huelva) 

.  Paul Preston (Catedràtic d’Història Contemporània  de la London School of 

Economics and Political Science) 

·  Joan Josep Queralt  Jiménez (Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de 

Barcelona) 

·  Ferran  Requejo  i  Coll  (Catedràtic  de  Ciència  Política  de  la  Universitat 

Pompeu Fabra) 

·  Joan  Subirats  i  Humet  (Catedràtic  de  Ciència  Política  de  la  Universitat 

Autònoma de Barcelona) 

· Josep Maria Vallès i Casadevall (Catedràtic emèrit de Ciència Política  de la 

Universitat Autònoma de Barcelona) 

· Ricard Vinyes Ribas (Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat 

de Barcelona  i Comissionat de Programes de Memòria de  l’Ajuntament de 

arcelona ) B

 

http://grupsderecerca.uab.cat/ghp/content/congr%C3%A9s-internacional-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica
http://grupsderecerca.uab.cat/ghp/content/congr%C3%A9s-internacional-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica
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Comitè organitzador 

· Borja de Riquer i Permanyer (Catedràtic emèrit d’Història Contemporània 

de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

·  Maria  Gemma  Rubí  i  Casals  (Professora  agregada  d’Història 

taContemporània de la Universi t Autònoma de Barcelona) 

·  Lluís  Ferran  Toledano  Gonzàlez  (Professor  agregat  d’Història 

tContemporània de la Universi at Autònoma de Barcelona) 

·  Oriol  Luján  Feliu  (Doctor  europeu  en  Història  Contemporània  per  la 

Universitat Autònoma de Barcelona)    

 

 

Aquest  Congrés  compta  amb  el  patrocini  del  Comissionat  de 

Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona. 


