Seminari

Pirates, corsaris, filibusters i bucaners
a Amèrica
Presentació

El curs proposa un recorregut històric per les aigües americanes
des de del segle XVI fins a començaments del segle XIX. Les
lluites pel control comercial facilitaren la pirateria entre les
diferents potències europees. En el decurs de les quatre sessions
es parlarà dels orígens de la pirateria francesa i anglesa a
Amèrica en el segle XVI, els sistemes defensius espanyols, els
èxits dels holandesos, els famosos “Germans de la Costa”
aplegats a l’illa de la Tortuga en el segle XVII, els pirates de
bandera negra i els temuts guardacostes espanyols del segle
XVIII, i els darrers moments de la pirateria a començaments del
segle XIX amb l’execució d’un pirata d’origen català a Boston.

Professor

Xavier Martínez Babón
Llicenciat en Egiptologia per la Eberhart-Karls Universität de
Tübingen i Dr. en Història per la UAB.

Programa

Divendres 10 de maig:
 1ª sessió: El segle XVI
Jean Florin i el tresor de Moctezuma. Atacs de Leclerc i de
Sores a ciutats cubanes. La Flota de Indias i el sistema
defensiu espanyol. Ribault i Menéndez de Avilés. Les
incursions de Drake i altres “gossos de mar” anglesos a les
costes americanes.
 2ª sessió: el segle XVI
Els Bucaners i els conflictes europeus a Amèrica. Filibusters de
la illa de la Tortuga. El codi dels “Germans de la Costa” La
conquesta anglesa de Jamaica i la pirateria de Port Royal.
L’Olonés, Morgan i altres sanguinaris criminals. Principals atacs
a illes i ciutats americanes.

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

Data i hora
Divendres 10 de maig, de 17:00 a
20:30h.
Dissabte 11 de maig, de 10:00h a
13:30h.
4 sessions.
Preu
75 € (inclou coffe-break el dissabte)
Cal inscripció prèvia.
Places limitades.
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

Dissabte 11 de maig:
 Per telèfon: als números
 1ª sessió: El segle XVIII
937423014 ó 667013352
Els pirates de bandera negra. Dones embarcades en vaixells
de lladres. Els mítics Barbanegra i Roberts. Pirates anglesos al
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
servei de governadors espanyols. Els temibles guardacostes.
Corsaris en temps de guerra: el temut “Don Pedro” i d’altres.
 2ª sessió: Inicis del segle XIX
José Gaspar i Jean Lafitte, entre el mite i la realitat. Pirates i corsaris en les guerres americanes.
Conflictes entre traficants d’esclaus, pirates i flotes regulars. El terrorífic Benito de Soto. I un dels
últims fou d’origen català...
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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