Curs: El segle de les Grans
Guerres (I)
La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
Presentació

Coneguda com a la "Gran Guerra", la Primera Guerra Mundial va
suposar un canvi dràstic en la manera de concebre el món de
l'època, els canvis provocats en el mapa d'Europa encara arriben
fins als nostres dies. El que és suposava que seria una guerra de
curta durada, com les de l'Europa del segle XIX, es va convertir
en un sanguinari conflicte que va durar quatre anys i va posar fi
a imperis i dinasties centenaris. Les conseqüències d'aquesta
guerra portarien a la situació social i política que afavoriria els
feixismes i el comunisme i portaria a la Segona Guerra Mundial.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada SepúlvedaViladomat

Professor

Francesc Carol
Llicenciat en Antropologia i Dret, D.E.A. en Antropologia Aplicada
i Postgrau en Egiptologia.

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Programa
1. El món abans de la gran guerra
La "Belle Epoque"; l'època dels grans canvis. La ciència com a nova
religió. La segona Revolució Industrial i els avanços tecnològics;
l'automòbil, l'electricitat, l'avio. Els grans canvis socials; anarquisme,
socialisme i moviment obrer. El feminisme i el dret de sufragi,
l'expansió de la democràcia.
2. L'imperialisme i el camí cap a la guerra
Els Imperis Colonials al segle XIX. El repartiment d'Àfrica. Àsia i
l'expansionisme europeu; la guerra dels bòxers. Japó, l'excepció que
confirma la regla de l'imperialisme. Els E.U.A. i l'inici de la seva
expansió fora del continent americà. Els nous nacionalismes; Itàlia i
l'Imperi Alemany, l'Imperi Austrohongarès.
3. El compte enrere
La política d'aliances; la Triple Entente contra la Triple Aliança.
Rússia i l'Imperi Austrohongarès; el conflicte pels Balcans. La crisi
del Marroc. La carrera armamentística; Gran Bretanya i Alemanya, la
lluita pel control del mar. L'Imperi Otomà; "l'home malalt" d'Europa.
L'atemptat de Sarajevo.

Data i hora i sessions
Els dijous, de l’11 d’octubre al 29 de
novembre de 2018 (l’1 de novembre
no hi haurà classe)
De 18,00h a 19,30h.
Preu
Curs sencer: 110 €
Sessions soltes: 18€ / sessió
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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4. Comença el conflicte
La "Crisis de Juliol"; l'activació de la política d'aliances. Els primers mesos de la guerra, la guerra de moviments i
la infanteria. La invasió de Bèlgica i l'entrada de Gran Bretanya a la Guerra. L'Imperi Austrohongarès i els
Balcans. Itàlia, Romania i Bulgària entren en joc.
5. L'expansió del conflicte
La guerra de trinxeres. Els nous armaments; metralladores i carros de combat, l'ús dels gasos, el final de la
guerra tradicional. L'ús del ferrocarril com a element militar. Les batalles de Verdum i Somme. El front oriental.
L'Imperi Otomà i Rússia. La batalla de Gallipoli. La guerra a les colònies.
6. La guerra i la societat civil
Els primers bombardejos a ciutats. Les polítiques davant la població civil. Els moviments nacionalistes àrabs i
Lawrence d'Aràbia. El bloqueig de Gran Bretanya; els atacs a vaixells civils i l'entrada en guerra dels E.U.A. Els
conflictes socials a Rússia; la Revolució d'Octubre. La pau de Brest-Litovsk i la fi del front oriental.
7. El final de la guerra
La intervenció nord-americana a Europa. La segona batalla del Somme. La caiguda de Bulgària i de l'Imperi
Otomà. L'ofensiva aliada contra Alemanya. Les revoltes internes dins del Reich. El col·lapse d'Àustria-Hongria.
La caiguda dels Hohenzollern i els Habsburg. L'armistici de Compiègne. El Tractat de Versalles i els canvis
territorials. Els costos de la guerra.
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