Hª Moderna i Contemporània (III):
L’Imperi Otomà. Dels seus orígens i les
relacions europees fins la seva dissolució
Rússia; la llarga expansió cap al sol.
Informació pràctica

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.

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

Programa
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. Pere el Gran i la modernització de Rússia. El naixement d’una
potència. Els Romanov al segle XVIII; el segle de les dones.

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 dijous, del 23 de febrer al 23 de
març de 2023.
De 16h a 17:30h.
Preu
85 €
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 3: Rússia; la llarga expansió cap al sol.

Les reformes de Caterina la Gran. El conflicte amb l’Imperi Otomà. Pau I i la fi del segle d’or dels
Romanov.
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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