Aprofundiment en l’estudi de la Història
Professors

Drs. Àngel Casals (A.C.), Giovanni Cattini (G.C.), Diego Solà
(D.S.), Miguel Garau (M.G.) i Jordi Roca (J.R.)
14è Curs dAprofundiment en lestudi de la Història

Tema Totalitarismes, absolutisme i dictadures al llarg de la Història

Dates

Si diem que en la major part de la seva història la humanitat ha estat
governada per sistemes no democràtics, no descobrim res de nou. Ara bé,
els sistemes de domini no sempre han estat els mateixos. Usem paraules
com absolutisme, totalitarisme o tirania com sinònims sense que ho siguin.
En aquest curs explicarem totes les distincions i diferències que al llarg de
la Història han tingut els sistemes de govern i els mecanismes culturals i
polítics que han fet servir per assegurar el seu control sobre les societats. La
Ponent intenció és que es puguin distingir els tics dictatorials dels governs actuals.

09/10/2018

A.C.

Les primeres monarquies i imperis de la humanitat: les bases del seu
funcionament.

23/10/2018

A.C.

De les monarquies aquees a lImperi dAlexandre.

06/11/2018

A.C.

LImperi Romà: les influències orientals a partir de lAlt Imperi.

20/11/2018

A.C.

La Religió absoluta: el pensament político-religiós en lEuropa medieval.

18/12/2018

A.C.

Del Papa al rei: la formació de lestat modern.

08/01/2019

A.C.

LAbsolutisme europeu dels segles :811 i :8111.

22/01/2019

A.C.

La Rússia dels tsars: dels seus orígens a la seva consolidació.

05/02/2019

D.S.

Lestat imperial xinès a partir dels Ming.

19/02/2019

D.S.

El Japó del Shogunat.

05/03/2019

J.R.

Absolutisme, conservadorisme i totalitarisme a lEuropa del segle :1:.

19/03/2019

J.R.

El sistema del caudillisme llatinoamericà.

02/04/2019

G.C.

El feixisme.

30/04/2019

G.C.

El nazisme.

14/05/2019

M.G.

El comunisme.

28/05/2019

M.G.

Els totalitarismes dels nostres dies.

Horari Dimarts alterns, de 10:30 a 12:30
Lloc Auditori del Museu dHistòria de Catalunya. Palau de Mar, plaça Pau Vila, 3,
4t pis
Preu 135 euros (15 sessions de dues hores)
Forma de pagament 50% en el moment de la inscripció i el 50% restant la primera quinzena de
gener de 2019 (domiciliant el pagament bancari)
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