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Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) 

L’IEHM (Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat) és un centre d’estudi 
pertanyent a la UIB. La tasca fonamental de l’IEHM és l’estudi transversal i 
multidisciplinari de la història de les idees de la modernitat que defineixen el període 
que comprèn del Renaixement fins a la Il·lustració, recollint la història dels segles XVI 
al XVIII. La funció principal de l’IEHM consisteix en l’anàlisi de les claus del món 
modern hispà a través de perspectives literàries, històriques, culturals, filosòfiques, 
juridicopolítiques, institucionals i teològiques vehiculades mitjançant els grups de 
recerca Filologia i Humanisme en el Siglo de Oro (FILOHUMSIDOR) i Institucions i 
Societat en l'Edat Moderna (ISEM).  

Aquest institut universitari, creat l’any 2015, ha assolit durant el present curs 2018-19 
objectius rellevants per a la seva consolidació com a centre cabdal de l’estudi de les 
humanitats a les Illes Balears. Entre les actuacions desenvolupades es pot destacar, 
especialment, l'organització a Palma del col·loqui Las Noticias del Otro en el 
Mediterráneo (Siglos XVI-XVIII), en el qual participaren els membres de la unitat 
associada al CSIC de l'IEHM. A més, l’IEHM ha coorganitzat altres jornades nacionals i 
internacionals vinculades amb universitats i institucions estrangeres com el II Congrés 
Internacional "Ramon Llull i el lul·lisme" o el Congrés Internacional "Prédication et 
noblesse: réseaux, discours et stratégies de légitimation dans la monarchie hispanique 
(XVe-XVIIIe siècle)". A l’àmbit de la UIB, l’Institut ha organitzat conferències i 
seminaris impartits per investigadors provinents d’universitats espanyoles i 
estrangeres, contribuint a millorar la formació dels alumnes de grau de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. A més, com es pot observar a les dades, hi ha hagut un increment 
rellevant en la publicació de llibres, articles i capítols de llibre.  

Una altra de les accions empreses per l’IEHM és la tasca de divulgació del 
coneixement. Així, els membres de l'Institut han participat en activitats divulgatives, 
com La Nit de la Ciència, participen activament en institucions culturals i informen la 
comunitat educativa de les actuacions de l'Institut a través de la pàgina web i les 
xarxes socials. En aquesta feina, destaca la continuació de la Colección Instituto de 
Estudios Hispánicos en la Modernidad de llibres sobre l'edat moderna, editats per 
l’editorial internacional Sindéresis, dins la qual, de moment, s’han publicat sis títols, i 
on durant el que resta d'any es preveu publicar tres nous volums. Dels textos 
publicats durant el curs 2018-19, destaca l'obra Religión, política y moralidad en el 
Barroco. La predicación en la España del siglo XVII, llibre en el qual participen membres 
de l'IEHM de la UIB i d'universitats foranes i que és una fita rellevant en la 
investigació de la predicació religiosa.  
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Personal 13 investigadors de la UIB, 25 investigadors 
externs, 1 col·laborador doctor, 1 investigador 
postdoctoral, 3 estudiants de doctorat, 1 tècnic, 2 
alumnes col·laboradors 

Projectes d’investigació 1 projecte en actiu el 2018-19 amb investigadors 
UIB de l’IEHM 

Seminaris Durant l’any 2018 i el primer semestre de 2019 
els investigadors UIB de l’IEHM han participat en 
48 congressos, dels quals 11 varen transcórrer en 
universitats i centres de fora d’Espanya 

Publicacions Entre 2018 i el primer semestre de 2019 els 
membres de l’IEHM vinculats amb la UIB han 
publicat 85 obres, entre articles, llibres i capítols 
de llibres 

Congressos El desembre de 2018 l'IEHM va organitzar el 
col·loqui Las Noticias del Otro en el Mediterráneo 
(Siglos XVI-XVII) 

Activitats de divulgació científica Els membres de l’IEHM han participat en 
activitats de divulgació científica pròpies de les 
humanitats com: 

 Xerrades i conferències per a associacions 
culturals 

 Direcció i gestió d’entitats culturals 
 Publicació d’articles en mitjans de 

comunicació 

Més informació <http://iehm.uib.es/> 
 

Dades i gràfics. Memòria anual de l’IEHM publicacions. Any 2015 – 
primer semestre de 2019 
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Llibres, capítols de llibres i edicions 
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