Curs

Dinasties Britàniques. Dels Tudor
als Windsor
Presentació

En aquest curs parlarem de la història de les diverses dinasties
que s'han assegut als trons d'Anglaterra i Escòcia primer, i
després al del Regne Unit de la Gran Bretanya. Des del final de
l'edat mitjana i l'adveniment dels Tudor fins als actuals Windsor,

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/Sepúlveda 79
08015 Barcelona

passant pels Estuard i els Hannover. Explicarem el regnat dels
principals reis, i sobretot reines, que han marcat el destí de la
Gran Bretanya moderna.

Professor

Francesc Carol
Llicenciat en Antropologia i Dret, D.E.A. en Antropologia Aplicada
i Postgrau en Egiptologia.

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer
la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Programa

1.- Els Tudor, l'inici de l'Anglaterra moderna.
La guerra de les Dues Roses i la fi de l'Anglaterra Medieval. Els
Tudor i l'absolutisme anglès. Enric VIII i el Cisma Anglicà. Maria
I; catòlics contra protestants , la religió com a arma política.
Isabel Tudor i l'inici de la potència anglesa. L'Escòcia de Maria
Estuard.
2.- Els Estuard, l'inici del parlamentarisme.
Jaume I i la unió d'Anglaterra i Escòcia; dos regnes amb un
mateix rei. Carles I i la revolució de Cromwell. Carles II i la
restauració monàrquica. Jaume II; les rebel·lions jacobites. Anna
I; la gran reina desconeguda.
3.- Els Hannover, nova dinastia, nous horitzons
Jordi I, un rei a la distància. L'origen del Primer Ministre. Jordi
III, el rei boig; la pèrdua d'Amèrica. Les guerres napoleòniques.
Jordi IV i el període de la regència. Els fills de Jordi III, una
dinastia dissoluta.

Data i hora
Els dimecres, del 13 de maig al 17
de juny (el 3 de juny no hi ha classe)
De 17,45h a 19,15h
5 sessions
Preu
80 €
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_cont
acte.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: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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4.- Els Hannover-Saxònia-Coburg-Gotha.
Victòria I i el naixement de l'Imperi més gran de la història. Les reformes polítiques; el camí cap a la
monarquia parlamentària. Reina de Gran Bretanya i Emperadriu de la Índia. El paper del príncep regent.
Victòria, l'àvia d'Europa. Eduard VII, el "bon vivant". L'època eduardiana.
5.- Els Windsor, la monarquia moderna.
Jordi V i la Primera Guerra Mundial. Eduard VIII, abdicació per amor o per política? Jordi VI, el rei que
ningú esperava. Isabel II, el llarg regnat i la fi de l'Imperi. El príncep Carles i la Princesa Diana, una
història plena d'interrogants. Els prínceps Guillem i Enric, un futur ple d'incerteses.
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