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Fou la Setmana Tràgica, ara fa un segle, un fenomen específicament
barceloní o bé era part d’un malestar social més general a Europa? Quin
paper hi va tenir el rebuig a la guerra del Marroc i a un servei militar que
reclutava de manera injusta i classista? Quins van ser els detonants de
la revolta, els objectius polítics o la fam? Per què l’anticlericalisme es
mantenia tan arrelat entre les classes populars barcelonines? Com
entomaren els fets els intel·lectuals de l’època? Fou realment una
insurrecció sense nord ni polítics disposats a liderar-la? Quin paper va
tenir en el decantament de les classes populars barcelonines cap a
l’anarquisme? El seminari abordarà aquestes i altres qüestions des d’una
perspectiva històrica innovadora, amb el propòsit de contribuir a situar
els fets més enllà del marc local i temporal en el qual es van desenvolupar.
El seminari, coordinat per la historiadora Soledad Bengoechea,
constarà de tres sessions dobles.
El malestar social a l’Europa del nou-cents i la Setmana Tràgica
Ángel Smith (University of Leeds).
El rebuig a la guerra del Marroc i al servei militar imperant
Gabriel Cardona (Universitat de Barcelona).
Dimarts 21 d’abril, a les 18 h i a les 19.30 h.
Les bases socials de la revolta
José Álvarez Junco (Universidad Complutense de Madrid).
El paper de l’anticlericalisme
Jordi Figuerola (Universitat Autònoma de Barcelona).
Dimarts 28 d’abril, a les 18 h i a les 19.30 h.
La Setmana Tràgica segons els intel·lectuals.
La visió d’Eduard Ferrés
Xavier Ferrés, arquitecte.
Després de la Setmana Tràgica. Camins cap a l’anarquisme
Pere Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona).
Dimarts 5 de maig, a les 18 h i a les 19.30 h.
Lloc: Sala Carreras Candi, Plaça del Rei
(entrada per Baixada de Llibreteria, 7).
Preu: 18 € (9 € per estudiants) o 6 € per cada sessió amb dues
intervencions. Places limitades. Imprescindible reserva prèvia.

INFORMACIÓ I RESERVES
Tel.: 93 256 21 22
Reserves: mhcb@bcn.cat
Horari d’atenció:
de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 10 a 14 h.
www.museuhistoria.bcn.cat
Patrocinen
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