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Publicacions recents

Olvido y memoria del siglo XVIII español (Cátedra, en prensa, 2022)
“¿Un historiador progresista? La evolución del liberalismo católico de Antonio Ferrer del Río”, ,Hispania
vol. LXXXI, nº 267 (enero-abril 2021), pp. 101-128.
"Sombras de Felipe II: la 'Leyenda Negra' y los usos de la historia en la crisis del moderantismo
(1867-1868)", , nº 42 (2020), pp. 173-195.Cuadernos de Historia Contemporánea
“De qué hablamos cuando hablamos de Leyenda Negra”, en Pasados y presente. Estudios para el

, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona, 2020, pp. 35-44.profesor Ricardo García Cárcel
“La polémica sobre la expulsión de los jesuitas por Carlos III en la España liberal (1856-1868): entre la
indagación histórica y el combate político”, , nº 95, 2019, pp. 3-20.Historia Social

Descaregar imagen

https://www.hahs.udl.cat/export/sites/Hahs/ca/.galleries/Imatges/foto-perfil-Alfonso.jpg


2

CV

Graduat en Història per la Universitat de Lleida (2012) i Màster en Història de la Monarquía Hispànica per la
Universitat Complutense. Doctor en Història amb Premi Extraordinari i menció internacional per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2019) amb la tesi La España del siglo XVIII según la historiografía de la revolución

 dirigida per Roberto Fernández Díaz i Bernat Hernández. Les seves activitats d'investigació iliberal (1808-1874)
docència a la UAB es van realitzar gràcies a el programa d'ajudes per a la formació de personal investigador
FI-DGR de la Generalitat de Catalunya, gràcies a el qual es va integrar dins el Grup de Recerca d'Estudis
d'Història Cultural (GREHC). Va realitzar una estada predoctoral a la Queen Mary University of London.
Actualment forma part d'el projecte d'investigació “Tradición y originalidad en la cultura humanística de indias.
Géneros, paratextos y traducciones en el mundo atlántico (siglos XVI-XVII)” (FFI2017-87858-P)
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