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Presentació
Curs on farem un repàs a la historia del Pròxim Orient des de l’inici de l’edat
moderna fins a l’actualitat, centrant-nos en la trajectòria de l’Imperi Otomà, des
de la seva aparició fins a la seva dissolució i l’aparició de la Turquia Moderna.
Posarem èmfasis també en els dos grans enemics de l’Imperi Otomà; l’Àustria
dels Habsburgs que de ser la frontera que atura l’expansió otomana a Europa
passa a estendre el seu domini a traves del Danubi empenyent l’Imperi turc
cada cop més fora d’Europa, i la Rússia dels Romanov que sortint de l’edat
fosca del final de la dinastia Rurik, inicia la seva expansió exterior que li portarà
a l’enfrontament amb l’Imperi Otomà pel control del Mar Negre i els estrets del
Bòsfor. Per últim dedicarem un mòdul a la trajectòria del pròxim orient des de
la primera guerra mundial i el procés de descolonització fins als conflictes
actuals.

Organització
El curs està organitzat en quatre mòduls:
•
•
•
•

De l’Imperi Otomà a la Turquia moderna
L’Àustria dels Habsburg: de la monarquia universal a l’imperi transdanubià
Rússia; la llarga expansió cap al sol
El Pròxim Orient actual

Cada mòdul consta d’un determinat número classes ordinàries fins a un total de
20, cada un d’una hora i mitja de durada. Es pot cursar tot els curs de forma
conjunta o per mòduls de forma independent. Podeu trobar les diferents
opcions a l’apartat ‘Opcions, preus i formes de pagament’.
Cada mòdul comptarà amb un material didàctic format per un dossier i les
presentacions en PDF que es projectaran a classe, a les quals es podrà accedir
a partir d’una clau que es donarà un cop feta la inscripció. Aquests materials es
penjaran setmanalment el dia de la classe al Campus Virtual d’Arqueonet.
Aquells que ho desitgin, a final de curs poden optar a un diploma d’assistència
d’acord amb el tipus de curs que hagin realitzat

Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries
teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la
participació activa de l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier
que, per un costat, els servirà de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les
eines i els instruments necessaris per ampliar la informació obtinguda en les
sessions presencials i poder així aportar opinions i idees al curs, generant debat
i enriquint els coneixements de tothom.
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Professorat
Francesc Carol
Llicenciat en Dret i en Antropologia per la UAB i D.E.A. en Antropologia Aplicada.

Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352

Classes ordinàries. Calendari i horari
Els dies de les activitats són els dijous, de 16.00h a 17.30h i la durada del
curs va del 3 de novembre de 2022 al 4 de maig de 2023. 20 sessions en total.
Mòduls

Mòdul 1:
De l’Imperi Otomà a la Turquia
moderna
Mòdul 2:
L’Àustria dels Habsburg: de la
monarquia universal a l’imperi
transdanubià

Professor

Calendari

Francesc Carol

Els dijous, del 3 de novembre al
15 de desembre de 2022, de
16.00h a 17.30h

Francesc Carol

Els dijous, del 12 de gener al 9
de febrer de 2023, de 16.00h a
17.30h

Mòdul 3:
Rússia; la llarga expansió cap al
sol

Francesc Carol

Mòdul 4:
El Pròxim Orient actual

Francesc Carol

Els dijous, del 23 de febrer al 23
de març de 2023, de 16.00h a
17.30h
Els dijous, del 13 d’abril al 4 de
maig de 2023, de 16.00h a
17.30h

És possible cursar:
•
•
•

el curs sencer
mòduls solts
i també assistir a sessions soltes.

Activitats complementàries
Les activitats complementàries relacionades amb aquest curs, en cas que n’hi
hagi, s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant a mesura
que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a
aquestes activitats amb un descompte aproximat del 10% i tindran dret
preferent d’inscripció.
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Modalitats, lloc de realització i funcionament
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming).

Nota important
En cas que el nombre de persones matriculades en la modalitat presencial no
sigui suficientment alt, el curs es farà íntegrament online. Igualment, si durant
el curs es detecta una disminució significativa de l’assistència presencial, també
passarà a realitzar-se íntegrament online. En tots els casos, ho comunicarem a
l’alumnat amb la suficient antelació.
Les classes ordinàries presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona (08015).

La retransmissió en directe via streaming consisteix en la visualització d’allò que
passa a l’aula en directe, de manera que s’assembli al màxim a la modalitat
presencial. Per fer-ho possible les aules estan equipades amb una càmera i
micròfon que retransmeten la classe i també amb unes grans pantalles on
apareix l’alumnat que està a casa, així el professorat pot veure’l i interactuar
amb ell en tot moment. Per tal que la classe sigui el màxim de participativa
preguem que els/les alumnes que esteu a casa tingueu la càmera
connectada tota l’estona, de forma que el professorat tingui un bon feedback. Així mateix, mantingueu el micròfon apagat per evitar sorolls de
fons, però enceneu-lo lliurement en el moment de fer alguna pregunta
o intervenció. Entre tots podem fer possibles unes classes ben àgils,
participatives i el màxim de semblats a les presencials!
Després de cada sessió ordinària, totes les persones inscrites (tant en la
modalitat presencial com en l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja
que facilitarem l’enllaç per tenir-hi accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres
dies després de la classe i estarà disponible unes quatre setmanes. Les
gravacions no seran descarregables, per una qüestió de drets d’autor del
professorat.
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Els apunts, dossiers, PowerPoint’s, etc, complementaris al curs, en cas que n’hi
hagi, els entregarem en format PDF a través del Campus Virtual de la web
d’Arqueonet (https://www.arqueonet.net/C-Campus-virtual). Al final de cada
mòdul aquests materials es despenjaran per economitzar espai
d’emmagatzematge; per tant recomanem que us els aneu descarregant a
mesura que es fan les classes. Tot i això, si ja han estat despenjats i encara no
us els heu descarregat, ens podeu avisar i us els farem arribar quan la càrrega
de feina ens ho permeti.
El dossiers i apunts només s’entregaran en paper als alumnes presencials en el
moment d’entrar a la classe. Si algun alumne de la modalitat online desitja
tenir-los impresos ens ho pot demanar. En aquests casos els facilitarem sota
petició i amb cita prèvia per a la recollida a Arqueonet. Els PowerPoint’s, en cas
que el professorat permeti que s’entreguin, només es facilitaran en format PDF
al campus virtual.
Les activitats complementàries podran ser visites a museus o exposicions,
tallers, màster-classes, etc., per tant no tenen un lloc de realització determinat i
es faran a un lloc o un altre en funció del disseny cada activitat. En cas que en
aquest curs se’n facin, en el moment que les tinguem dissenyades us farem
arribar el programa de l’activitat amb tota la informació.

Opcions, preus i formes de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.
Curs complet
Terminis
Opció

Curs complet

Preu

300 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2022

(fi nov 2023)

(fi gen 2023)

(fi mar 2023)

120 €

60 €

60 €

60 €

Mòduls solts i sessions soltes
Mòdul

Títol mòdul

Sessions

Preu

Mòdul 1

De l’Imperi Otomà a la Turquia moderna

6

100 €

Mòdul 2

L’Àustria dels Habsburg: de la monarquia
universal a l’imperi transdanubià

5

85 €

Mòdul 3

Rússia; la llarga expansió cap al sol

5

85 €

Mòdul 4

El Pròxim Orient actual

4

70 €

*Els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis.
Preu sessions soltes: 18 €.
Pàgina 6 de 10

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

L’Imperi Otomà. La lluita pel Pròxim Orient.

Preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça
arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
• Títol del missatge: “Inscripció al curs Història contemporània III. 20222023”
• Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
• Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en
el camp “Missatge”, especificar la següent informació:
• En primer lloc incloure el text “Inscripció al curs Història contemporània
III. 2022-2023”
• Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de
dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les
sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots
els preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En
aquell moment comunicarem les vies per a poder-la realitzar.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es
podrà dur a terme.
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Programa del curs

Sessions: 6

Mòdul 1: De l’Imperi Otomà a la Turquia moderna
Durada del mòdul: del 3 de novembre al 15 de desembre
de 2022 (el 8 de desembre no hi ha classe)
Horari: els dijous, de 16.00-17.30h
Professor: Francesc Carol

1. Els orígens dels pobles turcmans. El Caucas. L’expansió turca. Els primers
conflictes amb l’Imperi Bizantí. L’expansió per Anatòlia. El regnat d’Osmà I i
el naixement de l’imperi Otomà.
2. L’imperi bizantí i els Balcans al final de l’edat mitjana; estructura política i
social. Les primeres conquestes otomanes a Europa. La batalla de Kosovo i
la Caiguda de Sèrbia. La conquesta de Bulgària.
3. Mehmet II el conqueridor. Las caiguda de Constantinoble. L’expansió per
Grècia i els Balcans. Les conquestes del mar negre. Els intents d’expansió a
Itàlia. Europa i el perill turc. Solimà el magnífic. El primer setge de Viena.
4. L’expansió pel nord d’Àfrica. La Batalla de Lepant i la fi de l’expansió
mediterrània dels otomans. L’expansió al Caucas i conflicte amb Pèrsia. Els
altres setges de Viena. El tractat de Karlowitz i l’inici del retrocés.
5. L’estructura política i social de l’imperi Otomà. Els sistemes de successió dels
sultans i les lluites internes. L’harem i els Jenízars, el poder darrera del tron.
Estructura econòmica de l’Imperi Otomà.
6. La decadència de l’Imperi Otomà, “l’home malalt d’Europa”. L’Imperi Otomà
al segle XVIII. El segle XIX i la independència de Grècia. El retrocés al nord
d’Àfrica i als Balcans. La pressió colonial i l’expansió d’Egipte. Les guerres
balcàniques i l’expulsió otomana d’Europa. La Primera Guerra Mundial i la fi
de l’imperi otomà i el naixement de la Turquia moderna.

Sessions: 5

Mòdul 2: L’Àustria dels Habsburg: de la Monarquia
Universal a l’Imperi Transdanubià
Durada del mòdul: del 12 de gener al 9 de febrer de
2023
Horari: els dijous, de 16.00-17.30h
Professor: Francesc Carol

1. Suïssa i l’origen dels Habsburg. L’expansió dins del Sacre Imperi Romà
Germànic. El segle XV i l’inici del poder dels Habsburg. Maximilià i la seva
política matrimonial.
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2. Els Habsburg i la monarquia universal. Carles V i les dues branques
Habsburg: Espanya i Àustria. Ferran i la separació de les dues branques
familiars. Àustria com a barrera dels turcs. Les polítiques matrimonials i
l’expansió a Hongria i Bohèmia.
3. L’expansió al Sacre Imperi Romà Germànic i la Guerra dels Trenta Anys.
L’inici de l’expansió al Danubi i la reconquesta d’Hongria. Els Habsburg al
segle XVII i la seva estructura política. La societat i l’economia austríaca.
4. El segle XVIII i la Guerra de Successió Espanyola. Àustria a Itàlia. Els països
Baixos austríacs. Maria Teresa i la Guerra de Successió Austríaca. Les grans
reformes i el camí cap a l’Àustria moderna. La política exterior i el conflicte
amb Prússia.
5. El segle XIX i les Guerres Napoleòniques. El congres de Viena i el triomf
dels Habsburgs. L’expansió pels Balcans, els nous conflictes amb Prússia i
l’aparició de l’Imperi Alemany. La creació de L’Imperi Austro-húngar. La
Primera Guerra Mundial i la fi dels Habsburgs.

Mòdul 3: Rússia; la llarga expansió cap al sol
Durada del mòdul: del 23 de febrer al 23 de març de
2023
Horari: els dijous, de 16.00-17.30h
Professor: Francesc Carol
Sessions: 5
1. Els orígens de Rússia; Novgorod, Kiev i Moscovia. Els Varegos i la dinastia
dels Rurik. L’horda d’or mogola i els conflictes amb els cavallers teutònics.
Ivan el Gran, l’hereu de l’imperi Bizantí Ivan el Terrible, el primer tzar, i
l’expansió cap a Sibèria. La fi dels Rurik i l’època dels disturbis.
2. Els Romanov, una nova dinastia. La societat de la Rússia del segle XVII. Els
primers Romanov, Miquel i Alexis. Els Strelsit i el poder dels patriarques. Els
inicis del regnat de Pere el Gran.
3. Pere el Gran i la modernització de Rússia. El naixement d’una potència. Els
Romanov al segle XVIII; el segle de les dones. Les reformes de Caterina la
Gran. El conflicte amb l’Imperi Otomà. Pau I i la fi del segle d’or dels
Romanov.
4. Rússia i les Guerres Napoleòniques. El segle XIX i l’expansió pels Balcans;
de la Gran Bulgària a la Gran Sèrbia. L’enfrontament amb l’Àustria dels
Habsburgs. Societat i política a la Rússia decimonònica.
5. Les polítiques d’aliances i la Primera Guerra Mundial; el paper de Rússia. La
Revolució d’Octubre i la fi dels Romanov. El naixement de la URSS i la seva
relació amb Turquia i el Pròxim Orient.
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Mòdul 4: El Pròxim Orient actual
Durada del mòdul: del 13 d’abril al 4 de maig de 2023
Horari: els dijous, de 16.00h a 17.30h
Professor: Francesc Carol
Sessions: 4
1. El Pròxim Orient colonial. La Fi de l’Imperi Otomà i el tractat de Sykes-Picot.
El repartiment colonial del Pròxim Orient: Gran Bretanya i França. El sistema
de mandats de la Societat de Nacions. Els primers assentaments jueus a
Palestina. El naixement del Líban i Transjordània.
2. La Segona Guerra Mundial i la França de Vichy. El procés de descolonització.
La independència de Jordània; la dinastia Haiximita. Síria i el Líban, el camí
cap a la llibertat. La divisió de Palestina i els acords de l’O.N.U. La creació de
l'Estat d'Israel.
3. Israel i Palestina; la guerra d’independència d’Israel i el final de la Palestina
del mandat. La creació de Jordània. Jerusalem, la ciutat en discòrdia. La
Guerra dels Dis Dies i la consolidació d’Israel. Els refugiats palestins. La
Guerra del Iom Kippur i el canvi d’estratègia. Els acords de Camp David.
4. El Pròxim Orient al segle XXI. El conflicte del Líban. La Intifada i l’autoritat
nacional palestina. La Palestina autònoma. Jordània; la política de l’equilibri.
Síria, el camí cap a la guerra.
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