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MIÉRCOLES 4 DE MARZO:

10:30: Presentación

11:00: Manuel Rivero Rodríguez
(Universidad Autónoma de Madrid- Instituto
Universitario La Corte en Europa): “Muera
el mal gobierno”: Crisis y transformación
del sistema virreinal hispánico (1621-1648)

16:00: Ana Isabel López-Salazar Codes
(Universidad Complutense de Madrid):
Cabildos e Inquisición en el Portugal
moderno: una convivencia difícil

JUEVES 5 DE MARZO:

10:00: Luis Salas Almela (Universidad de
Córdoba): La dimensión africana de la
conjura del duque de Medina Sidonia
(1639—1641)

12:00: David Bernabé Gil (Universitat
d’Alacant): Pugnas por el poder municipal y
reforzamiento de la autoridad regia en la
Valencia foral moderna

13:30: Clausura
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Este ciclo de conferencias plantea
una reflexión coral acerca del papel
desempeñado por el conflicto y,
sobre todo, por las vías ar�culadas
para su resolución como un motor
de transformación polí�ca e
ins�tucional en las sociedades
modernas.

Las posibilidades de aproximación a
esta compleja temá�ca son
ilimitadas. En esta ocasión, se
ofrece una visión plural tanto desde
la perspec�va de los espacios de
poder implicados en el conflicto -la
propia administración regia,
ins�tuciones eclesiás�cas, la
nobleza o los municipios-, como
desde el punto de vista geográfico.
La dispersión y complejidad
territorial de la Monarquía hispánica
queda en buena medida reflejada
en este análisis.

Cuatro expertos de reconocido
pres�gio profundizan en diferentes
�pologías de conflicto y las
consecuencias de ellos derivadas en
estos variados escenarios polí�cos.
Nos presentan así las más
relevantes conclusiones de sus
úl�mas inves�gaciones y nos dan a
conocer objetos de estudio que han
atraído enormemente la atención
de la historiogra�a en los úl�mos
años.

Este cicle de conferències planteja
una reflexió coral sobre el paper
exercit pel conflicte i, sobretot, per
les vies ar�culades per a la seua
resolució com un motor de
transformació polí�ca i ins�tucional
en les societats modernes.

Les possibilitats d'aproximació a esta
complexa temà�ca són il·limitades.
En esta ocasió, s'oferix una visió
plural tant des de la perspec�va dels
espais de poder implicats en el
conflicte -la pròpia administració
règia, ins�tucions eclesiàs�ques, la
noblesa o els municipis-, com des del
punt de vista geogràfic. La dispersió i
complexitat territorial de la
Monarquia hispànica queda en gran
manera reflec�da en esta anàlisi.

Quatre experts de reconegut pres�gi
aprofundixen en diferents �pologies
de conflicte i les conseqüències
d'ells derivades en estos variats
escenaris polí�cs. Ens presenten així
les més rellevants conclusions de les
seues úl�mes inves�gacions i ens
donen a conéixer objectes d'estudi
que han atret enormement l'atenció
de la historiografia en els úl�ms
anys.
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