Curs

Pirates, corsaris i traficants
d’esclaus a Amèrica (s. XVI-XIX)
Informació pràctica

Presentació

La pirateria es situa dins de l'imaginari popular com un seguit
d'aventures navals exòtiques que han arribat gairebé sempre a
través de la literatura i el cinema. Novel·les convertides en obres
cinematogràfiques clàssiques com L'Illa del Tresor de R.L.
Stevenson o el Capità Blood de R. Sabatini, així com alguna saga
de pel·lícules més contemporània han contribuït al fet que molta
gent identifiqui el pirata com un personatge anglosaxó que va
navegar pel Carib, saquejant vaixells espanyols i enterrant
tresors apartades i desèrtiques illes. Òbviament, semblants
continguts no s'ajusten de el tot a la realitat. Les aigües
d'Amèrica Central van ser un important focus de bandidatge
durant més de tres segles, però les sagnants activitats de
filibusters i bucaners, els cèlebres "Pirates de el Carib", amb
prou feines van arribar als cinquanta anys. Més enllà d'aquelles
organitzacions criminals assentades en llocs com l'illa de la
Tortuga o Port-Royal, hi va haver nombrosos pirates de bandera
negra pertanyents, en origen, a moltes nacionalitats diferents.
De fet, alguns dels més representatius de l'última fase de tan
execrable pràctica pertanyien a l'àmbit espanyol.

Professor

Javier Martínez Babón
Dr. en història per la UAB
Magister d’Egiptologia per la Universitat de Tubingen.
Autor del llibre sobre pirateria: “Mares de sangre” (Ed. Dstoria)

Accessibilitat

L’activitat està oberta a qualsevol persona interessada en
conèixer la verdadera història de la pirateria a partir de les fonts
i els documents originals. No calen coneixements previs.

Programa

1. El descobriment d'Amèrica. Repartiments territorials entre
espanyols i portuguesos. La situació geopolítica europea
durant la primera meitat de segle XVI i els atacs piràtics
francesos contra interessos espanyols: el robatori de el tresor
de Moctezuma, el primer pirata "Pota de Pal" caribeny i un
fanàtic calvinista.

Lloc
Arqueonet
C/Sepúlveda 79
08015 Barcelona

Data i hora
Els dimecres, del 22 d’abril al 27 de
maig de 2020
De 17,30h a 19,00h
Preu
95 €
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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2. Rebel·lions i guerres en el Flandes espanyol durant la segona meitat de segle XVI. Els "captaires de la
mar" holandesos i la seva projecció. Els "gossos de mar" anglesos. Drake i Hawkins: de traficants
d'esclaus a corsaris de la reina Isabel I. Sistemes defensius espanyols: de la Flota d'Índies a les grans
fortaleses.
3. El transcendent segle XVII. La presa de la Flota d'Índies per part de Piet Heyn La destrucció de la
flota espanyola en la batalla naval de les Dunes i les seves conseqüències en el trànsit naval. Els
bucaners i els filibusters: de Tortuga a Port-Royal. El sanguinari Olonés i el brutal Morgan. Efectes
devastadors de la pirateria. Intents de reacció espanyols.
4. Canvis en el paradigma en la primera meitat de segle XVIII: pirates de bandera negra i antics
filibusters a el servei de governadors espanyols. Barbanegra i Bartolomew Roberts. Dues dones
llegendàries: Anne Bonny i Mary Read. Els temibles guardacostes espanyols i les seves tripulacions. El
creixent tràfic d'esclaus i les seves destinacions principals.
5. La supremacia de la marina reial anglesa. El cors francès i espanyol contra els interessos comercials
britànics durant la segona meitat de segle XVIII. Els traficants d'esclaus de diferents nacionalitats i les
rutes que seguien. La terrible duresa de l'esclavitud colonial.
6. El declivi definitiu al segle XIX: la persecució organitzada contra pirates i traficants d'esclaus. Els
últims pirates llegendaris: Gasparilla, Lafitte i Benito Soto. Exemples paradigmàtics del tràfic d'éssers
humans en diferents parts d'Amèrica. Pedro Blanco i Francisco "Pancho" Martí i Torrens: dos
subjectes que es van enriquir amb les desgràcies alienes a la Cuba colonial.

Entrevista al Dr. Martínez sobre el tema del curs:
https://www.ivoox.com/357-mares-sangre-historia-de-audios-mp3_rf_47012227_1.html
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