Curs online

Dones oblidades
Presentació

Curs en què farem un repàs de la història des d'un punt de vista
femení. En concret, ens centrarem en una sèrie de dones que, ja
sigui en l'àmbit científic, polític, social, econòmic han estat les
grans oblidades dels llibres d’història, tot i la seva gran aportació
a l'evolució de la humanitat en qualsevol de les seves facetes.
També abordarem aquells casos de dones conegudes, però de
les que s'ha donat un perfil completament diferent de la realitat,
donant una imatge de manera sempre negativa.

Professor

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

Accessibilitat

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

Programa

1. Reines ignorades, Anna de Gran Bretanya i Maria
Teresa d'Àustria.
Anna de Gran Bretanya, la monarca oblidada. El final dels
Estuard i la creació de Gran Bretanya. La Guerra de Successió
Espanyola i el naixement d'una gran potencia. El procés
d'expansió colonial. Maria Teresa d'Àustria, l'emperadriu no
emperadriu. La guerra de Successió Austríaca. La guerra dels
Set Anys. Maria Teresa, la gran reformadora. El Despotisme
Il·lustrat a Àustria.
2. Les primeres feministes.
Olimpia de Gouges. La Revolució Francesa i la dona; la
llibertat no és per a tothom. "La Declaració de Drets de la
Dona i la Ciutadana". L'inici de la lluita pels Drets Civils. Mary
Wollstonecraf, "Vindicació dels Drets de les Dones". Els inicis
del feminisme militant. La mirada feminista a inicis del segle
XIX; l'univers de Jane Austen.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou
les gravacions.
Data i hora
Els dimecres, del 2 de juny al 21 de
juliol de 2021.
(El 23 de juny no hi ha classe).
De 16,00h a 17,30h
7 sessions.
Preu
Curs sencer: 105 €
Sessions soltes: 15 €/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

3. L'aventura te nom de dona.
Gertrude Bell; el cervell darrere Lawrence d'Aràbia. La Primera
Guerra Mundial i la revolta àrab; una espia en un món
d'homes. L'acord de Sykes Picot i la derrota de l'Imperi Otomà. El geni polític de Gertrude; la creació
dels regnes d'Iraq i Jordània. La reina sense corona d'Iraq. Anne Bonny, la dona pirata. La deixebla
de Barbanegre; una vida de novel·la. La pirateria al mar Carib.
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4. Dones de ciència.
Lady Montagut i els inicis de la vacunació. La verola, la pesta del segle XVIII. Els estudis de Lady
Montagut a l'Imperi Otomà, el mètode científic. Els intents a Gran Bretanya i l'oblit. Ada Lovelace; la
filla desconeguda de Lord Byron. La creació del primer llenguatge informàtic, la revolució que no va
poder ser. Hedy Lamarr, la intel·ligència d'una diva. D'estrella de Hollywood a enginyera en
telecomunicacions. La fugida del règim nazi i la col·laboració amb els aliats.
5. Reines vilipendiades, Caterina de Rússia i Elisabet d'Àustria.
De princesa alemanya a Emperadriu de totes les Rússies, Caterina la Gran, estadista, reformadora,
conqueridora. La falsa imatge de Caterina, la devoradora d'homes. La Rússia del segle XVIII. Elisabet,
emperadriu d'Àustria. De Baviera a Viena. Sissí i la falsa imatge de la princesa de conte de fades. La
Elisabet estadista i el compromís austro-hongarès. L'emperadriu rebel i la poetessa. La creació d'una
llegenda.
6. La conquesta dels drets polítics.
El naixement del moviment sufragista a finals del segle XIX. Emmeline Pankhurst i les reivindicacions
activistes; "Trenqueu els vidres abans que us trenquin els ossos". L'expansió del sufragi femení. Clara
Campoamor i l'ètica anti partits. Golda Meir, i la conquesta femenina dels governs.
7. Dones exploradores, més enllà del desconegut.
Jeanne Baret: la primera volta al món femenina. Amelia Earhart, la solitud dels aires. Una estranya
desaparició. Emma Eliza Coe, la reina dels mars del sud. Valentina Tereshkova, la primera dona
astronauta. Altres dones exploradores.
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