Curs

La Belle Époque (1871-1914)
Presentació
La “Belle Époque” fou el període que va comprendre des de el
final de la guerra Franco-Prussiana (1871) fins a la Primera
Guerra Mundial (1914). Un període de pau tensa a Europa que
va permetre els avanços socials i tecnològics que marcaran el
mon fins al nostres dies. Una període que va veure néixer noves
potencies que marcarien el futur del mon com els E.U.A., el Japó
o Alemanya. En aquest curs farem un repàs a aquesta
apassionant època tant des de el punt de vista polític com cultural
i científic.

Professor

Francesc Carol.
Llicenciat en Dret i en Antropologia per la UAB i D.E.A. en
Antropologia Aplicada.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions per videoconferència es
faran en directe. Un cop fetes, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.

Accessibilitat

Data i hora
Els dimecres, del 20 de gener
al 7 d’abril de 2021
De 16,00h a 17,30h
11 sessions. Cal inscripció prèvia.

Programa

Preu distància
170 €
Sessions soltes:
15 €

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer aquests
anys tant decisius de la història des de tots els punts de vista:
històric, polític, cultural.

1. Orígens polítics de la Belle Époque. Les unificacions d’Itàlia i
Alemanya. La Guerra Franco Prussiana; el II Reich, una nova
potencia en joc. La creació del Imperi Austrohongarès. La
Europa de la pau armada.
2. Europa; la pau tensa. Els darrers anys de la Gran Bretanya
Victoriana. La Tercera República francesa. Itàlia i Alemanya,
dues noves potències en joc. La Espanya de la restauració. Els
canvis polítics a la Europa Oriental; Grècia i els Balcans, el
polvorí europeu.
3. Rússia i el final dels Romanov. Alexandre II i les grans
reformes lliberals. L’expansió als Balcans i a Àsia. Alexandre
III i el retorn al absolutisme. Nicolas II, l’últim tsar. El camí a
la Revolució.

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 qual us voleu
inscriure, el nom i els cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 o 667013352

4. El repartiment colonial; Àfrica. L’exploració del continent
africà. Les primeres colònies; el cas d’Argèlia. El Congrés de
Berlin i el repartiment d’Àfrica. L’Estat Lliure del Congo.
Exploradors, exercits i diplomàtics; la carrera per l’expansió.
França i Gran Bretanya, la gran rivalitat. La guerra dels Bòers.
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5. El repartiment colonial; Àsia. França, de la Coxinxina a la Indoxina. La Indonesia Holandesa. Gran
Bretanya i la Índia, la joia de la corona. L’imperialisme japonès, un nou rival en joc. La carrera per Xina
i la Guerra dels Boxers. El conflicte rus-japonès. EE.UU. i la el colonialisme accidental.
6. Els Estats Units; el naixement d’una potencia. La guerra de secessió i la postguerra. La conquesta del
oest i les darreres expansions continentals. Els inicis del colonialisme americà; de Midway a les “portes
obertes” a la Xina. El camí cap a la potencia mundial.
7. El Japó de la era Meiji, una nova potència en joc. La revolució Meiji i la fi del Shogunat. La
industrialització i les reformes constitucionals. Emperador, Daimios i Samurais, un nou equilibri de
poder. L’inici de l’expansió colonial; les intervencions a Corea i la Xina. Japó, una potencia no occidental;
la excepció a la regla.
8. La Segona Revolució Industrial. Els inicis de la segona revolució industrial. La revolució elèctrica. Adéu
al vapor; l’inici del regnat del petroli. La química es la reina; del cautxú a als avenços agrícoles. La era
de la comunicació; telègraf, radio, telèfon, fotografia. Els nous sistemes de transport i la conquesta del
aire. El nou mon de la ciència.
9. Art i literatura de la Belle Époque. “Art Nouveau” i Modernisme. Els “ismes”; de l’impressionisme al
cartellisme. Les noves expressions artístiques; el naixement de la dansa moderna, el teatre
experimental, els inicis del cinema. Literatura a la “Belle Époque”; del realisme a les novel·les de Jules
Verne. El moviment “Fin de Siecle”.
10. Moviments socials a la Belle Époque. Freud i els inicis del psicoanàlisis. Anarquisme i socialisme, els
inicis de les reclamacions socials. El feminisme i els moviments sufragistes. Els moviments obrers i els
primes drets socials. Monarquies absolutes i Repúbliques democràtiques, una Europa dividida.
11. La Primera Guerra Mundial i el final de la Belle Époque. La política d’aliances i el camí cap a la “Gran
Guerra”. Les diverses crisis dels Balcans i l’augment de la tensió. L’atemptat de Sarajevo i l’esclat de la
guerra. Adéu, “Belle Époque”, adéu.
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