Hª Moderna i Contemporània (II): El
segle de les nacions i els imperis: política i
diplomàcia al segle XIX
Amèrica al segle XIX: el llarg camí cap a la llibertat
Informació pràctica

Presentació

Aquest curs pretén donar a conèixer els diversos moviments
polítics i diplomàtics que van marcar la creació de molts dels
estats actuals. El segle XIX va ser el segle que va marcar la
consolidació del canvi de l'Antic Règim i el poder de la monarquia
a un sistema polític basat en la sobirania popular i l'aparició i
extensió dels moviments democràtics. Les diverses revolucions
del segle XIX, extensions de la Revolució Francesa, van implicar
l'aparició i reforçament d'una nova classe social, el proletariat,
que amb la cada cop més poderós burgesia van ser els puntals
dels grans canvis socials del segle que marcarien la forma política
i social del segle XX i l'actual segle XXI.
Aquest període històric també va veure el naixement d'un nou
moviment polític; el nacionalisme. L'aparició de la sobirania
popular amb la Revolució Francesa va crear el concepte d'estatnació en contraposició als països propietat personal de les
monarquies. Això va potenciar el reafirmament nacional dels
diversos pobles d'Europa que van portar a l'aparició de nous
estats, ja sigui per nacionalisme Centrífug (Bèlgica) o Centrípet
(Itàlia i Alemanya).
Aquest és, també, un segle on el continent americà assoleix la
seva majoria d'edat política i es produeixen els moviments
d'emancipació que portaran a la independència de gairebé tota
Amèrica. Seguint el model dels E.U.A., les diverses colònies
espanyoles i portugueses assoleixen la seva independència de la
corresponent metròpoli. Un procés que crearà estats molt
diversos amb recorreguts dispars. Al mateix temps, la resta de
colònies britàniques a nord-americà acaben estructurant-se en un
nou país; Canada.
Per últim, si hi ha un tema que també va marcar políticament el
segle XIX, és l'aparició dels nous imperis colonials. Les potències
europees es llencen al repartiment de la part del món que encara
no havia rebut la influència europea; Orient Llunyà i, sobretot,
Àfrica. Serà una època en què el continent més petit, Europa,
tindrà el control de la majoria del món.

Professor

Francesc Carol
Llicenciat en Dret i en Antropologia per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i Diploma d’Estudis Avançats en Antropologia
Aplicada.

Lloc

Presencial i online (retransmissió en
directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la gravació.
Data i hora
Els dimecres, de l’1 de desembre de
2021 al 9 de febrer de 2022, de 16h
a 17:30h.
*El 08 i 15/12/2021 i el 05/01/2022
no hi ha classes.
*El 29 de desembre la classe serà
online
Preu
120 €
Preu classes soltes
18 €
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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Mòdul 2: Amèrica al segle XIV: el llarg camí cap a la llibertat.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E.U.A. i Canadà (I): els pioners de la independència.
E.U.A. i Canadà (II): el naixement d’una potència i la creació de Canadà.
Mèxic i Amèrica Central.
El Carib.
Brasil (I): de la independència a l’imperi.
Brasil (II): de l’imperi a la república.
El con sud.
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