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La historiografia dels segles XX 
i XXI ha donat moltes voltes als 
conceptes de revolta i revolució. 
Després de la caiguda del mur de 
Berlín, aquestes manifestacions de 
violència, urbanes o agràries, s’han 
deixat d’interpretar definitivament 
a través de l’enfrontament entre 
grups marginals i privilegiats o el 
xoc entre classes.

De la mateixa manera els 
alçaments de caràcter antifiscal, 
així com els originats com a 
resposta a la dialèctica centre/
perifèria o colònia/metròpoli, 
han donat pas a concepcions més 
àmplies que tenen en compte 
altres factors: l’origen estamental 
transversal dels seus protagonistes, 
el grau d’assimilació en cada lloc 
de la pràctica política o les vies 
judicials disponibles a l’hora de 
canalitzar la violència privada.

Per a abordar aquestes i altres 
qüestions l’àrea d’Història 
Moderna del Departament 
d’Història Moderna i 
Contemporània ha reunit un 
grup d’experts que, a partir de 
diferents perspectives i espais, 
analitzarà un fenomen que 
ha generat un animat debat 
historiogràfic en els últims anys.

La historiografía de los siglos XX y 
XXI ha dado muchas vueltas a los 
conceptos de revuelta y revolución. 
Tras la caída del muro de Berlín, 
estas manifestaciones de violencia, 
urbanas o agrarias, se han dejado 
de interpretar definitivamente a 
través del enfrentamiento entre 
grupos marginales y privilegiados 
o el choque entre clases.

De la misma manera los 
alzamientos de carácter antifiscal, 
así como los originados como 
respuesta a la dialéctica centro/
periferia o colonia/metrópoli, han 
dado paso a concepciones más 
amplias que tienen en cuenta otros 
factores: el origen estamental 
transversal de sus protagonistas, el 
grado de asimilación en cada lugar 
de la práctica política o las vías 
judiciales disponibles a la hora de 
canalizar la violencia privada.

Para abordar estas y otras 
cuestiones el área de Historia 
Moderna del Departament 
d’Història Moderna i 
Contemporània ha reunido un 
grupo de expertos que, a partir 
de diferentes perspectivas y 
espacios, analizará un fenómeno 
que ha generado un animado 
debate historiográfico en los 
últimos años.

Miércoles 6 de Marzo

11:00 h: Yolanda Rodríguez Pérez 
(University of Amsterdam), 
Flandes: ¿Rebelión o resistencia? 
Perspectivas y estrategias 
neerlandesas del conflicto

16:00 h: Mafalda Soares de Cunha 
(Universidade de Évora), Cómo 
y por qué se debe estudiar la 
resistencia en los imperios ibéricos 
de la época moderna

18:00 h: Clausura

Martes 5 de Marzo

10:30 h: Inauguración

11:00 h: Francesco Benigno (Scuola 
Normale Superiore di Pisa), 
El modelo europeo de ministro-
favorito y las revoluciones de 
mediados del siglo XVII

16:00 h: Óscar Recio Morales 
(Universidad Complutense de 
Madrid), Las revoluciones inglesas 
del siglo XVII y su impacto en 
España

Dimecres 6 de Març

11:00 h: Yolanda Rodríguez Pérez 
(University of Amsterdam), 
Flandes: Rebel·lió o resistència? 
Perspectives i estratègies 
neerlandeses del conflicte

16:00 h: Mafalda Soares de 
Cunha (Universidade de Évora), 
Com i per què s’ha d’estudiar la 
resistència en els imperis ibèrics de 
l’època moderna

18:00 h: Clausura 

Dimarts 5 de Març

10:30 h: Inauguració

11:00 h: Francesco Benigno (Scuola 
Normale Superiore di Pisa), El 
model europeu de ministre-favorit 
i les revolucions de mitjan segle 
XVII

16:00 h: Óscar Recio Morales 
(Universidad Complutense de 
Madrid), Les revolucions angleses 
del segle XVII i el seu impacte a 
Espanya


