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Seminari internacional de recerca

Les altres guerres de religió: 
Catalunya, Espanya, Europa (segles xvi – xix)
Universitat de Girona, 22 – 23 de setembre de 2011

Habitualment, la historiografia modernista reserva el terme de «guerres de religió» per 
a designar un conjunt prou específic de conflictes que van enfrontar, dogmàticament i 
violentament, esglésies, governants i comunitats senceres. Tanmateix, a l’Europa moderna, 
les guerres de religió no restaren circumscrites únicament a aquesta mena de manifestacions. 
D’una banda, perquè, com és ben sabut, també hi hagué guerres de religió –o conflictes que es 
presentaven en aquests termes– entre governants i comunitats d’una mateixa confessió. I d’una 
altra, perquè els conflictes que involucraven la religió, directament o indirecta, per activa o per 
passiva, tampoc no es ventilaven únicament al camp de batalla, sinó que tenien, alhora, una 
inequívoca vessant política, social i cultural, no pas menys conflictiva. Dit d’una altra manera, 
perquè la religió –o allò que es feia passar com a tal– era en realitat un llenguatge susceptible de 
canalitzar o expressar antagonismes –i no només unanimitats– de tota mena. Si més no, aquesta 
és la hipòtesi que es vol explorar en aquest seminari interdisciplinari de recerca.

Seminario internacional de investigación

Otras guerras de religión: 
Cataluña, España, Europa (siglos xvi – xix)
Universidad de Girona, 22 – 23 de septiembre de 2011

Por lo general, la historiografía modernista suele reservar la denominación de «guerras de 
religión» para designar un grupo específico de conflictos que enfrentaron, dogmática y 
violentamente, a iglesias, gobernantes y comunidades enteras. Sin embargo, en la Europa 
moderna, las guerras de religión no se circunscribieron a este solo género de manifestaciones. 
De una parte, porque, como es bien sabido, hubo asimismo guerras de religión –o conflictos 
que se presentaban de esta suerte– entre gobernantes y comunidades de una misma confesión 
religiosa. De otra, porque los conflictos que involucraban a la religión directa o indirectamente, 
por activa o por pasiva, tampoco se ventilaban únicamente en los campos de batalla, sino que 
tenían, a su vez, una inequívoca y no menos conflictiva vertiente política, social y cultural. En 
otras palabras, porque la religión –o aquello que se ofrecía como tal– constituía en realidad 
un lenguaje susceptible de vehicular o moldear antagonismos –y no sólo unanimidades– de 
todo género. Por lo menos esta es la hipótesis que se pretende explorar en este seminario 
interdisciplinar de investigación.

 Dijous 22 de setembre / Jueves 22 de septiembre

 Sessió 1: Monarquies, repúbliques, religions / Sesión 1: Monarquías, repúblicas y religiones

9.30 h: Lliurament de la documentació / Entrega de la documentación
9.45 h: Inauguració / Inauguración
10.15 h: R. García Cárcel (UAB): El conflicto religioso en la España moderna. Algunas reflexiones.
11 h:  Pausa
11.30 h: A. De Benedictis (Univ. de Bolonya): “Libertas” e “res publica” tra potere temporale e  
potere spirituale. Bologna nel ‘500-‘600.
12.15 h: R. Descendre (E.N.S. - Lió i IUF) i J.-L. Fournel (Univ. París 8): Après la guerre civile: les 
guerres dites de religion et la redéfinition conflictuelle de la pensée politique en France et en 
Italie, fin XVIe - début XVII siècle.
13 h: Discussió / Discusión

 Sessió 2:  Altres guerres de religió / Sesión 2: Otras guerras de religión

16 h: J. Albareda (UPF): Dinasticismo, política y religión en la guerra de Sucesión de España.
16.45 h: R. M. Alabrús (Univ. Abat Oliba CEU): La dialéctica entre jesuitas y dominicos en la 
Cataluña del siglo XVIII.
17.30 h: Pausa
17.45 h: D. González Cruz (Univ. de Huelva): Los extranjeros durante las guerras de religión del 
siglo XVIII en España y América.
18.30 h: X. Torres (UdG) i R. Expósito (UdG), Contra l’heretgia: Els oratoris musicals a la 
Catalunya borbònica.
19.15 h: Discussió / Discusión

 Divendres 23 de setembre / Viernes 23 de septiembre

 Sessió 3: La religió, entre la cultura i la política / Sesión 3: La religión, entre la cultura y la 
política

9.30h: J. Garcia (UdG): La política de Dios en Diego de Saavedra Fajardo.
10.15 h: J. Solervicens (UB): Fortuna, Providència i Virtut a l’òpera i al teatre cortesà del Barroc.
11 h: Pausa
11.30 h: J. Valsalobre (UdG), La batalla de Lepant i Catalunya: literatura, patriotisme i religió.
12.15 h: F. Miralpeix (UdG): Pestes, plagues i guerres. L’encàrrec artístic votiu a la Catalunya de 
la segona meitat del segle XVII.
13 h: Discussió / Discusión

 Sessió 4: Les guerres del Francès / Sesión 4: Contra la Revolución

16 h: Ll. Roura (UAB): “In morte pagani Christianus gloriatur”: religió i patriotisme contra la 
Revolució.
16.45 h: G. Barnosell (UdG): La guerra del Francès i la religió: perspectives d’investigació.
17.30 h: Pausa
17.45 h: J. Bohigas (UdG) i Ll. Serrano (UdG): El doctor Rovira i la guerra del Francès. Història i 
llegenda.
18.30 h: J. Olesti (UdG): Ascens i caiguda del concepte filosòfic de tolerància.
19.15 h: Discussió / Discusión
19.45 h: Clausura del seminari / Clausura del seminario

Organització / Organización: Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, a través 
del Seminari d’Estudis Polítics i Culturals (SPEPC) i el grup de recerca del projecte «Religión, 
patriotismo y esfera pública (c.1640-c.1840)» (MICINN, HAR2008-04833/Hist).

Col·laboracions / Colaboraciones: Ministerio de Ciencia e Innovación (Acción Complementaria, 
HAR 2010-12085-E); «Grup d’Estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya Moderna 
(Segles XVI-XIX)», de la Universitat Pompeu Fabra, Grup de Recerca Consolidat 2009, SGR 00318; 
«Grup de Llengua i Literatura a l’Edat Moderna», de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la 
Universitat de Girona; grup de recerca del projecte «Diego de Saavedra Fajardo y las corrientes 
intelectuales y literarias del Humanismo» (FFI2008-01417-FISO); laboratori de recerca 
UMR 5206 Triangle: «Action, discours, pensée politique et économique», de l’École Normale 
Supérieure de la Universitat de Lió; Fundació «Girona: Universitat i Futur», Departament Història 
i Història de l’Art de la UdG

Coordinació / Coordinación: Xavier Torres i Ricard Expósito
Secretaria / Secretaría: Laura Romero i Esperança Correu

Lloc de realització / Lugar de celebración: Universitat de Girona. Facultat de Lletres. Sala de Graus.
Llengües del seminari / Lenguas del seminario: Català, castellà, francès, italià.
Matrícula / Matrícula: Gratuïta
Es recomana inscripció
Convalidació de crèdits de lliure elecció
Per més informació: Secretaria de l’Institut de Recerca Històrica (UdG). Facultat de Lletres. Pl. 
Ferrater i Mora, 1 – 17071 Girona.  Tel (+34) 972 418 945. dir.irh@udg.edu
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