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Docència

100076- Història Moderna II. Política i Cultura [ https://guiadocent.udl.cat/pdf/ca/100076-2021 ]

100081- Història Moderna de la Monarquia Hispànica [ https://guiadocent.udl.cat/pdf/ca/100081-2021 ]

100127- Història del Pensament Social medieval, modern i contemporani [ 
https://guiadocent.udl.cat/pdf/ca/100127-2021 ]

(UdL-UOC) 21.620- Història Moderna (Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art. [ 
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20172&cod_asignatura=21.620&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE&cache=S
]

 

Línies de recerca

1- Història social de les institucions dins l’àmbit català. Corona d’Aragó i Monarquia Hispànica, segles XVI-XVIII.
2- Estudis d'història social de la cultura, religió i literatura.

Publicacions recents

Antoni Passola Tejedor:  “Panorámica sobre la historiografía del municipio catalán del siglo XVIII”, dins R.M
Alabrús et alii (Coords.): ; 2020, pp.Pasados y presente: estudios para el profesor Ricardo García Cárcel
179-190. ISBN 978-84-121566-1-4
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Antoni Passola Tejedor:  “Guerra de Successió, Nova Planta i municipi a la Catalunya del segle XVIII”, dins
Josep SERRANO DAURA (coord): Jornades Internacionals destudi. El municipi al segle XVIII. El cas d’Arnes

; Tarragona, Diputació de Tarragona, collecció Ramon Berenguer IV, 2018, pp. 143-191. ISBN:(Terra Alta)
978-84-15264-63-7
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GIEDEM (Grup Interdisciplinari d’Estudis de Desenvolupament i Multiculturalitat) (2017 SGR 246)

Biografia completa

Professor titular d’Història Moderna (UdL). Llicenciat en Història format en les aules de l’Estudi General de
Lleida i la UB, Doctor en Història per la Universitat de Lleida amb la tesis Doctoral   “Oligarquía, municipio y
Corona en la Lleida de los Áustrias. Una élite municipal catalana en la formación del Estado Moderno” (1995)
amb la que obtingué el Premi Extraordinari de doctorat. Exerceix la docència universitària a Lleida des del 1992,
impartint assignatures de llicenciatura i grau com Història Moderna universal, Història Moderna d'Espanya,
Història Moderna de Catalunya i Història del pensament Polític medieval i modern així com assignatures a
diferents màsters i en cursos de doctorat. Els seus treballs se centren en la història política i social, en les elits i
també en la cultura, preferentment en l'àmbit geogràfic català i espanyol. Ha estat director del Departament
d'Història de l'Art i Història Social i és l’actual Coordinador del Grau d’Història de la Universitat de Lleida.
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