Curs: El segle de les Grans
Guerres (II)
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
Presentació

Entre els anys 1939 i 1945 va tenir lloc el conflicte armat més
brutal de la història de la humanitat, pel seu abast mundial i pel
número de víctimes, tant civils com combatents; pel nivell de
mobilització, desplaçament i espoli de recursos materials i
humans sense precedents; pel grau de violència, la potència
destructiva de l’armament i les diferents estratègies militars
desplegades pels contendents; i, per descomptat, per les
ambicions i objectius dels estats i actors en lluita, que van fer
d’aquesta una guerra per la reconfiguració del món seguint
formes d’organització política, social, econòmica i cultural
radicalment noves. Tot això fa de la Segona Guerra Mundial la
guerra total per excel·lència, també per la seva capacitat per
tensar o trencar els equilibris interns de totes les societats
implicades, fins al punt d’acabar convertint la conflagració
mundial en el paraigües sota el qual esclatarien guerres civils
impulsades per projectes polítics nacionals i revolucionaris de tota
mena. Aquest curs planteja un anàlisi del conflicte integrant
diferents veus, factors i dimensions, al mateix temps que manté
l’equilibri entre l’estudi de les operacions militars, la política i la
història social de la guerra, tot des de les perspectives
historiogràfiques més innovadores i trencant alguns dels mites
més arrelats al voltant del conflicte. És per això que no només es
centrarà en la guerra mateixa, sinó també en les seves causes, la
vida quotidiana de civils i combatents als fronts i la rereguarda,
els projectes polítics en pugna i l’allargada ombra del conflicte
més enllà de l’any 1945.

Professor

David Alegre Lorenz
Dr. en Historia Contemporània, Política, Social i Comparada
(Director del Centro de Estudios de la Guerra-RUHM i coeditor de
la Revista Universitaria de Historia Militar)

Accessibilitat

El plantejament del curs, els seus enfocaments i temàtiques
parteixen de la convicció de que existeix un públic amb un bon
nivell de coneixement de la Segona Guerra Mundial. És per això
que l’objectiu és oferir una visió complexa del conflicte a tothom
qui vulgui aprofundir en aquest punt d’inflexió clau de la història
del segle XX. No obstant, el número de sessions i el plantejament
d’aquestes fan que el curs estigui obert també a tots i totes
aquelles que no tinguin uns coneixements previs exhaustius. La
idea és fer les sessions el més dinàmiques possible, combinant

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Dates, hora i sessions
Els dijous, del 17 de gener al 21 de
març de 2019.
De 17,45h a 19,15h.
10 sessions
Preu
155 €
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
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les explicacions amb preguntes, debats i treball puntual amb documents. Pel seguiment del curs i com a
eina per afavorir futures exploracions dels i les alumnes el professor prepararà i farà arribar als i les
participants un dossier amb les idees clau de cada sessió, però també amb una bibliografia bàsica i
avançada en català, castellà i anglès; un recull de la millor narrativa al voltant del conflicte; i una
completa filmografia.

Programa

1. Les causes de la guerra (1919-1939):
L’impacte real del Tractat de Versalles, la crisi econòmica del 29 i el suposat “miracle” econòmic del
nazisme. Actors polítics internacionals. L’Europa d’entreguerres, des de la crisi del sistema liberal
fins a l’emergència del comunisme i el feixisme.
2. El temps de les victòries de l’Eix (1939-1942)
Les maquinàries de guerra alemanya i japonesa, les claus i límits dels seus èxits i els seus enemics.
3. El Front Oriental com a escenari decisiu del conflicte (1941-1942)
Guerra d’extermini, necessitat militar, exigències de l’esforç bèl·lic i canvis en les polítiques
d’ocupació.
4. L’última fase del conflicte (1943-1945)
Les particularitats dels diferents escenaris europeus, africans i asiàtics.
5. Polítiques d’ocupació alemanyes a l’Europa occidental (1940-1945)
Espoli econòmic i social i col·laboracionisme polític, econòmic i militar.
6. Polítiques d’ocupació alemanyes a l’Europa Centro-Oriental (1939-1945)
Assajos per a la creació d’un imperi racial continental. Les polítiques eliminacionistes i els seus
múltiples protagonistes. Individus, moviments polítics, estats titella, projectes nacionals i imperials
enfrontats, víctimes i botxins.
7. Polítiques d’ocupació japoneses al Sud-Est asiàtic (1941-1945)
L’explotació d’Àsia sota el pretext de l’alliberament de les colònies.
8. Les guerres civils dins la guerra total (1939-1945)
Resistència vs. col·laboracionisme, conflictes nacionals i la lluita per l’hegemonia dins d’un Nou
Ordre.
9. La guerra després de la guerra (1944-1950)
Polítiques d’ocupació, construcció dels blocs, neteja ètnica, consolidació dels estats-nació a Europa
centro-oriental i refundació de l’Europa occidental. Cap a una nova forma de fer la guerra: Little Boy
o l’era nuclear.
10. La lluita per la supervivència en un món en runes (1945-1950)
Conflictes i relacions socials, fam, violència i reconstrucció.
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