
Imatge de la portada: El comte d’Urgell en poder dels homes del rei 
Ferran d’Antequera de Josep Maria Tamburini Dalmau. Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. Colección Junta de Andalucía.

III JORNADA D’ESTUDIS 
REI PERE
EL CERIMONIÓS
Presos i represaliats
polítics durant l’Antic Règim

Divendres 17 i dissabte 18 
de setembre de 2021



DIVENDRES 17 

DISSABTE 18 

Plaça del Mercadal

El conflicte ha estat un element constant al 
llarg de la humanitat i ha engendrat una realitat 
bipolar formada per vencedors i vençuts. Aquest 
any la Jornada d’Estudis Rei Pere el Cerimoniós 
pretén estudiar diferents casos en què el poder 
hegemònic es va acarnissar amb els vençuts, una 
repressió aplicada tant sobre persones concretes 
com sobre col·lectius. Arran del conflicte les 
veus dels perdedors es van silenciar o tergiversar 
i cal reconstruir-les amb criteris científics per 
comprendre les realitats polièdriques passades, 
sovint simplificades per visons excessivament 
partidistes, que han construït el present.

MATÍ
Sala d’actes de la Paeria de Balaguer

9.00 - 9.15 h Inauguració

9.15 - 10.15 h Josep Maria Sans i Travé
Els templers, presoners de l’església o del rei?

19.30 h Lectura de la ficció històrica 
“La fi del comte d’Urgell” a càrrec de la 
companyia de comèdies Crisi Perpètua.



TARDA
Història sota els porxos
Porxada sud del Mercadal de Balaguer

16.30 - 16.45 h Presentació

16.45 - 17.15 h Virgínia Costafreda
Xantatge i engany en la separació de les filles del 
comte d’Urgell de la seva família.

17.15 - 17.45 h Jaume Fernàndez
Hug Roger III, senyor de les muntanyes i enemic 
del rei.

17.45 - 18.15 h Francesc Canosa
Jaume d’Urgell, el primer pres polític català.

18.15 h Cloenda

10.15 - 11.15 h Teresa Vinyoles 
Les dissortades dones de l’entorn del “Dissortat”. 
Les germanes i la muller de Jaume d’Urgell.

11.15 - 11.45 h Pausa

11.45 - 12.45 h Joan J. Busqueta       
Pere el Cerimoniós: subtilesa política i represàlia 
cruel a la Corona d’Aragó.

12.45 - 13.45 h Maria José Vilalta
Danys col·laterals. Les persones i els estralls de la 
guerra en temps medievals i moderns.




