Presentació i objectius formatius
Una vegada va acabar el terror provocat pels normands, el cors i la pirateria van continuar tenint un paper
destacat a la història de les costes atlàntiques d’Europa. Expansions econòmiques com la castellana i la hanseàtica,
així com la Guerra dels Cent Anys van fomentar activitats piràtiques que ensangrentaren aigües i costes en els
temps medievals. En el decurs dels segles XVI, XVII i XVIII totes les potències europees es serviren de corsaris i
flotes regulars per a afeblir el comerç dels seus enemics. El curs proposa un recorregut històric sobre el paper de la
pirateria a la guerra i l’economia, i aporta tot un seguit de biografies de capitans de diferents nacionalitats que es
dedicaren al saqueig de naus i ports.
Professor/a
Professor
Xavier Martínez Babón
Doctor en Història.
Accessibilitat
El curs està obert a qualsevol persona interessada en el coneixement de la història de la pirateria i els
enfrontaments navals.
Programa
1. Importància estratègica del Canal de la Mànega. Eustaqui el Monjo: un dels primers pirates medievals. Jeanne
de Belleville: mítica dona pirata. La Hansa i el llegendari Klaus Störtebeker. Batalles navals, cors i pirateria a la
Guerra dels Cent Anys. Ferotges atacs de castellans i francesos al litoral anglès. Pedro Niño, el gran corsari
castellà.
2. Grace O’Malley: folklore o realitat? Els “gueux de la mer” holandesos i els “gossos del mar anglesos”: atacs
contra estols i ports espanyols. John Hawkins i els seus amics hispànics. La famosa “Armada Invencible” i la
desconeguda “Contra-Armada Anglesa”: dos grans desastres militars d’uns i d’altres.
3. Les guerres de la primera meitat del segle XVII. Els temuts “Dunkirkers” espanyols i les respostes
d’holandesos, anglesos i francesos. Jan Jacobsen i Jacques Collaert. Berberescs a l’Atlàntic. Organització
d’estols corsaris i repartiments de botí. El famós atac de l’esquadra de Blake a la Flota de Indias ancorada a
Santa Cruz de Tenerife.
4. El cors francès de la segona meitat del segle XVII: els ports de Dunquerque i Saint Malo. Grans batalles navals
entre anglesos, holandesos i francesos. Els corsaris francesos com a complement molt adequat de la flota
reial. Trets biogràfics de dos corsaris de gran èxit: Jean Bart i René Duguay-Trouin.
5. Guerres navals al segle XVIII: el gran potencial de la marina britànica. Activitats corsàries d’anglesos,
francesos i espanyols a les costes europees. Els ports del Cantàbric com a grans bases dels corsaris espanyols.
Les guerres Napoleòniques i el cors internacional. Exemples històrics de captures.
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Lloc
Seu Arqueonet
c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona
Metro Línia 1 Rocafort
Bus: H-16; parada Sepúlveda-Viladomat




Calendari i horari
Dia: Els dimecres, del 24 de maig al 21 de juny de
2017
Hora: De 17:30h a 19:00h
Nº sessions: 5
Preu
Curs sencer: 75 €
Sessions individuals: 18 €




Inscripció
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les següents
vies:
Per la web: accedint al següent enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.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’e-mail i el telèfon
de contacte.
Per telèfon: a través dels telèfons 937423014 ó
667013352.
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