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Revoltes i repressions als territoris
de parla catalana als segles XVI i XVII

Dissabte, 27 de novembre de 2021
Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs
(Plaça de la Catedral, s/n, Lleida)
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1. . Repressions i violències (col lectives, individuals, de 

gènere). Elits i actors locals.

2. La transmissió dels greuges: com es transfereix el 

malestar, com es comunica, com quallen els aixecaments? 

Literatura, publicística i escrits personals: projecció, 

representació i propaganda (pública i privada) de la 

revolta i de l'anti-revolta.

3. Les arrels jurídiques i existencials dels 

enfrontaments: els raonaments de subsistència i els 

argumentaris jurídics que sostenen les revoltes.
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ÀMBITS



10.00 h  Benvinguda.

10.15 h  Homenatges a Eva Serra, Alícia Marcet i James Casey. A càrrec d’Òscar Jané. 
Universitat Autónoma de Barcelona.

10.30 h  Conferència inaugural. Vicent Escartí. Universitat de València. "La memòria 
de les Germanies a València".

11.00 h Àmbit 1. Daniel Muñoz. Universitat de València. "Conflictes, violències i 
resistències socials als espais fronterers de la València foral moderna. Un 
balanç historiogràfic des de la perspectiva local".

11.25 h  Àmbit 1. Verònica Zaragoza. Universitat de València. "Repressió i vigilància 
del poder visionari femení a l'època moderna. Balanç historiogràfic i noves 
perspectives".

11.50 h  Pausa–cafè.

12.20 h  .Àmbit 1. Margalida Bernat – Jaume Serra. Societat Arqueològica Lul liana.  
"Un tast historiogràfic sobre la Germania de Mallorca (1521-1523): De la 
criminalització binimeliana a la reivindicació postquadradiana (1593-2021)".

12.45 h  Debat conferència inaugural i àmbit 1.

13.15 h  Àmbit 2. Eulàlia Miralles. Universitat de València. Institut Interuniversitari de 
.Filologia Valenciana. "Veus de guerra. Aproximació a la propaganda bèl lica 

del segle XVII".

13.40 h  Debat àmbit 2.

14.00 h  Dinar.

16.00 h Àmbit 3. Ricard Torra. Alexander von Humboldt Fellow, Ludwig-Maximilians-
Universität München. "La pugna per l'observança. Una visió des del món 
local català, 1588-1705".

16.25 h Àmbit 3. Miquel Fuertes. Universitat de València. "Causes i fonaments 
jurídics de violències i revoltes al País Valencià a l'època foral moderna".

16.50 h  Conferència cloenda. Joan Peytaví. Universitat de Perpinyà. "La història en 
.primera persona expressa el trauma col lectiu: el cas dels conflictes catalans 

moderns".

17.20 h  Debat conferència cloenda i àmbit 3.

17.40 h Cloenda.

PROGRAMA

lleida, 27 de novembre de 2021



Revoltes, revolucions, aixecaments, avalots... són alguns dels termes que es refereixen a 

la reacció de la població de l'època moderna, especialment als territoris de parla catalana. Es 

pretén fer emergir tot allò que els estudis locals han analitzat entre la conformació d'un nou 

escenari polític amb la monarquia hispànica i abans de la Guerra de Successió. 

Durant dècades, l'anàlisi s'havia fet a escala nacional, i tot sovint referint-se només a 

elements polítics i esdevenimentals. Ara, s'erigeix l'interès per agrupar tot allò que s'ha 

treballat des de la història local, tant respecte d'elements transversals i universals com 

propis. La mirada que es vol captar és eminentment social, jurídica i política, tenint en 

compte tant les causes (en tots els sentits i nivells) com les conseqüències (assoliments, 

repressions, etc.). Alhora, té un interès primordial esbrinar quines són les revoltes que han 

tingut una repercussió major en la historiografia o com ha anat evolucionant en el temps la 

mirada sobre elles. També han de ser analitzades aquelles revoltes o confrontacions sovint 

més passives, com les que es refereixen a elements relacionats amb el gènere o les religions 

(heretgies). Les no acceptacions d'ordres, en forma de reacció passiva, també representen 

una mena de revolta i acció en contra de l'ordre establert, ja sigui polític, religiós o d’un altre 

origen. En aquests casos, el grau i l'abast de la repressió pot indicar la importància d'aquest 

moviment passiu i/o no violent.

COMITÈ CIENTÍFIC I ORGANITZADOR 
Ramon Arnabat, Llorenç Ferrer, Narcís Figueras, Òscar Jané, M. Carme Jiménez,                            

Carles Santacana, Josep Santesmases, Francesc Viso

Inscripció i dinar gratuïts, prèvia confirmació a:
ccepc@iec.cat o al telèfon 933 248 585 ext.131

Termini per a les inscripcions: 18 de novembre de 2021

ORGANITZA

NORMATIVA COVID-19
Serà obligatori seguir la normativa vigent pel que fa a les mesures de contenció de la Covid-19. 

Caldrà seguir en tot moment les instruccions de l'organització. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat.


