
  

Unitat 4. Nacions i imperis 
(1850-1914)



  

Nacions i imperis (1850-1914)

● QUÈ VEUREM?
– Nacionalisme a Europa

● Unificacions: Itàlia i 
Alemanya

– Els Estats Units

– Sistemes polítics 
europeus

● Liberalisme
● Autocràcia

– L'imperialisme
● Origen
● Imperis
● Colònies

– La Belle Époque
● Impressionisme
● Arquitectura



  

El triomf del nacionalisme

● Fins el s.XIX el terme NACIÓ tenia un caràcter 
geogràfic i cultural. (Grup de persones a un 
territori sota el govern d'un rei)

● A partir del s.XIX, NACIÓ passa a ser un terme 
polític.

                Fronteres havien de coincidir amb els 
territoris nacionals. (Ex: Guerra d'independència 
grega)



  

El triomf del nacionalisme

1) Romanticisme 
alemany:
– Nació com a èsser viu 

(Ànima)
– Llengua, cultura i 

història comuna

– Dret a esdevenir un 
Estat

– Nació sobre l'individu

– Folclore

● A partir de finals del s.XVIII sorgeixen dues 
concepcions de nació:

Herder, Fichte i 
els germans 
Grimm



  

El triomf del nacionalisme

2) Nacionalisme 
liberal:
– Nació formada per la 

voluntat dels individus
– Drets individuals 

sobre els nacionals
– Ciutadans d'una nació 

comparteixen lleis

● A partir de finals del s.XVIII sorgeixen dues 
concepcions de nació:

Mazzini, 
Revolució 
de 1848 a 
França.



  

El triomf del nacionalisme

● Polítiques nacionalitzadores dels Estats:
– Foment del sentiment nacional

● Educació            Llengua, història, tradicions...
● Símbols nacionals         Bandera, himne.



  

El triomf del nacionalisme

● Moviments 
independentistes
– Bèlgica (1830) es va 

separar dels Països 
Baixos

– A Irlanda va sorgir 
l'independentisme al 
s.XIX, però fins el 
1922 no es va 
independitzar del 
Regne Unit.

1830 1831



  

El triomf del nacionalisme

● Als grans Imperis multinacionals van sorgir 
moviments nacionalistes:
– Imperi Austrohongarès: va resistir fins la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918)



  

El triomf del nacionalisme
● Imperi Otomà (Turc):

Grècia (1829)

Sèrbia, Bulgària, Romania i Montenegro (1879)



  

El triomf del nacionalisme

● La unificació d'Itàlia:
– Estava dividida en diversos 

Estats, però compartia 
llengua i cultura.

– El Piemont (Cavour de 
Primer Ministre) va liderar el 
procés.

– Garibaldi va conquerir el 
Sud.

– Víctor Manuel II (Piemont) 
va ser proclamat Rei d'Itàlia.

– La unificació va concloure el 
1871 (Estats Pontificis i 
Venècia)



  

El triomf del nacionalisme

● La unificació d'Alemanya:
– Hi havia 39 Estats 

alemanys, però tenien la 
mateixa llengua i cultura.

– 1834: Unió duanera. 
(Àustria exclosa)

– Procés liderat per Prússia 
(Guillem I i Bismarck).

– 1848: Revolució liberal. El 
Parlament li ofereix la 
corona al rei de Prússia, 
però la rebutja.



  

El triomf del nacionalisme

● La unificació alemanya:
– 1866: Prússia derrota 

Àustria. Crea la 
Confederació de 
l'Alemanya del Nord.

– 1870: Prússia derrota a 
França. Els Estats del 
Sud s'uneixen.

– 1871: fundació de 
l'Imperi Alemany. (Kàiser 
Guillem)



  

La construcció d'una nació

● Els Estats Units:
– Eren independents des del 

1776. (Declaració 
d'Independència)

– Durant el s.XIX es va produir 
la “conquesta de l'oest”

– A la primera meitat del s.XIX 
van arribar milions 
d'immigrants als EEUU, 
sobretot procedents 
d'Europa (Regne Unit i 
Alemanya)



  

La construcció d'una nació
● Van anar incorporant nous territoris

● Lousiana (1812, França), Florida (1821, Espanya)
● Guerra amb Mèxic          Texas (1845), Nou Mèxic i 

Califòrnia (1848)
● La resta va ser una conquesta: Genocidi dels pobles 

indígenes.



  

La construcció d'una nació

● 3 grans regions:
– Nord-est: indústria i grans ciutats. Nova York, 

Boston, Philadelphia...
– Sud: esclavisme i plantacions (cotó i tabac). Nova 

Orleans, Mississipi, Alabama...
– Oest: petits propietaris de terres



  

La construcció d'una nació

● Sistema polític: 
– República presidencialista
– Federal: cada Estat tenia competències exclusives.

● Esclavitud: abolida al Nord i a l'oest; però 
permesa al Sud (base de l'economia).

● El 1860 és escollit president Abraham Lincoln, 
declarat abolicionista.

● 11 Estats del Sud es van separar dels Estats 
Units i es van confederar.



  

La construcció d'una nació

● Guerra de Secessió 
(1861-1865): guerra 
civil americana

● Victòria del Nord 
sobre el Sud

● Abolició de 
l'esclavitud

● Mig milió de morts i 
molta destrucció 
material



  

La construcció d'una nació
– La reconstrucció després de la guerra:

● Abolició de l'esclavitud. Però la discriminació envers la 
població negra es va mantenir fins els anys 70 del s.XX. 
(Encara avui hi ha desigualtat)

● Gran prosperitat econòmica: primera potència econòmica 
a inicis s.XX.

● Inici del bipartidisme: Demòcrates i Republicans



  

El liberalisme a Europa

● Gran Bretanya i 
França:
– Avenços democràtics a 

la segona meitat del 
s.XIX

● Sufragi Universal 
Masculí

● Llibertat d'expressió
● Llibertat religiosa
● Partits polítics moderns 



  

El liberalisme a Europa

● Gran Bretanya i 
França:
– Participació política 

dels obrers

Partits socialistes
– Estratègies modernes: 

cartells, mítings...
– Inici Estat social: atur i 

pensions



  

El liberalisme a Europa

● Aquests països no eren veritables democràcies:
– Les dones estaven discriminades

● No tenien drets polítics (Dret de vot) i estaven sotmeses 
als homes. Moviment sufragista

– La manipulació electoral era molt freqüent

http://historiaicultura.wordpress.com/2012/09/21/el-llarg-cami-del-sufragi-femeni/


  

L'autocràcia a Europa

● Rússia:
– Sistema polític 

absolutista 
(Autocràcia): Tsar

– Esclavitud fins el 1861
– Economia agrícola: 

serfs
– Noblesa, Esglèsia 

(Ortodoxa) i Exèrcit 
eren les institucions 
més poderoses

El Tsar Alexandre I



  

L'autoritarisme a Europa

● Alemanya:
– Sistema polític 

autoritari: l'Emperador i 
el Primer Ministre 
estaven per sobre del 
Parlament

– Sufragi universal 
masculí

– Estat social força 
avançat

El Kàiser Guillem II



  

L'autoritarisme a Europa

● Imperi Austrohongarès:
– S.XIX: 

● Absolutisme
● Suport de l'Esglèsia 

(Catòlica), de la noblesa i 
de l'exèrcit.

– S.XX:
● Incipient liberalisme
● Sufragi universal masculí 

(1906)

Francesc Josep I d'ÀustriaL'emperadriu Sissi



  

L'Imperialisme

● Domini d'un país sobre uns altres:
– Metròpoli: el país que colonitza
– Colònia: el territori colonitzat

● Des de l'antiguitat existien imperis: Imperi 
Romà, Egipte, Alexandre el Gran...

● Als segles XVI i XVII els imperis més 
importants eren els d'Espanya i Portugal



  

L'Imperialisme

● Al segle XIX els protagonistes són altres:
– Regne Unit i França (els més importants)
– Altres països europeus (Alemanya, Itàlia, Bèlgica)
– Països no europeus (EEUU i Japó)
– Espanya va perdre el seu imperi



  

L'imperialisme

● Va ser un procés molt ràpid per la superioritat 
tecnològica i militar dels colonitzadors.

1800: 35% del món era 
controlat per Europa i 
EEUU

1914: 84% del món era 
controlat per Europa i 
EEUU



  

Causes de l'Imperialisme

● Econòmiques:
– Nous mercats
– Matèries primeres a 

preus baixos
– Mà d'obra barata
– Inversió de capitals 

● Polítiques:
– Prestigi i orgull 

nacionals 
(Nacionalisme)

– Territoris estratègics 
(Ex: possessions 
britàniques al 
Mediterrani)



  

Causes de l'Imperialisme
● Demogràfiques:

– Augment població

– Atur
– Emigració per reduir 

malestar social

● Ideològiques:
– Racisme (Civilitzar els 

altres pobles)
– Cristianisme

– Curiositat científica 
(Grans exploracions)



  

Les causes de l'Imperialisme



  

Els grans imperis colonials

● La gran època de l'imperialisme va tenir lloc entre el 
1870 i el 1914.

● Des del 1830:
– Regne Unit: la Índia

– França: Argèlia

● A partir del 1870 comença una cursa entre els països 
europeus per conquerir nous territoris. 

Conquesta d'Àfrica

http://geacron.com/home-es/?lang=es&sid=GeaCron339980


  

Els grans imperis colonials
● Conferència de Berlín (1885):

– Repartiment d'Àfrica

– Objectiu: evitar conflictes entre els europeus.
– Estableix:

● Requisits legals per colonitzar un territori
● Regula el comerç colonial
● Lliure circulació pels grans rius



  

Els grans imperis
● Imperi britànic:

– El més gran (a tots els continents)
– Control dels mars i oceans
– La Índia era la colònia més important
– Àfrica: de Nord a Sud (Xoc amb França)



  

Els grans imperis

● Imperi francès:
– El segon més gran
– Nord d'Àfrica (Marroc i Algèria) i Indoxina
– Àfrica d'Oest a Est (Xoc amb el Regne Unit)



  

Els grans imperis

● Bèlgica: el Congo belga
● Alemanya: 3 colònies petites a Àfrica 

(Camerun, Namíbia i Tanganika). Va arribar 
tard

● Itàlia: Líbia, Somàlia i derrota amb Etiòpia
● Imperi rus: Sibèria
● Estats Units: Cuba, Filipines i Puerto Rico
● Japó: Corea i Formosa (Taiwan)



  

Els grans imperis



  

Les colònies

– Dominis: 
● Població blanca
● Autogovern interior
● Ex: Austràlia, Nova 

Zelanda

– Colònies d'explotació:
● Control total de la 

metròpoli
● Majoria de països 

africans i asiàtics 

– Protectorats:
● Es mantenia un 

govern local
● La metròpoli 

controlava l'economia i 
la política exterior

● Tipus de colònies:



  

Les conseqüències dela 
colonització

● Polítiques:
– Fronteres artificials (conflictes fins l'actualitat)
– Canvis de formes de govern
– Modernització de l'administració



  

Les conseqüències de la 
colonització

● Econòmiques:
– Plantacions (Monocultiu de productes tropicals: 

café, cacau, té, sucre o cautxú)
– Mines (or, carbó, diamants...)
– Mà d'obra barata (Treballs forçats, condicions molt 

dures, esclavitud...)

– Dependència econòmica de la metròpoli



  

Les conseqüències de la 
colonització

● Socials:
– Racisme:

● Població local marginada i en alguns casos pràcticament 
exterminada (Ex: Aborígens australians)

● Població europea: posició privilegiada (Càrrecs a 
l'administració, propietaris de terres...)

● Població colonitzada: no tenia gairebé drets i en general 
vivia en la pobresa



  

Les conseqüències de la 
colonització

● Culturals:
– Imposició de la llengua del colonitzador 

(Ensenyament)
– Canvi en les formes de vida. Imposició dels costums 

occidentals
– Canvi en la religió predominant (Difusió del 

cristianisme)



  

La cultura (1870-1914)

● Belle Époque: època de gran creativitat, moltes 
innovacions

● Primera meitat s.XIX: invenció de la fotografia.
● Canvi en la pintura: no tenia sentit tractar de 

representar fidelment la realitat.

L'atelier de l'artista, Louis Daguerre (1837)
Vista des de la finestra a Le Gras, 
Nicephore Niepce (1826)



  

La pintura

● Impressionistes: expressar els sentiments o la 
visió subjectiva de la realitat.
– Monet:

Impressió, sol 
naixent



  

La pintura

Nenúfars



  

La pintura

● Degas

Les ballarines



  

La pintura
● Manet

Olympia

Esmorzar sobre l'herba



  

La pintura

● Renoir

Ball al Moulin de la Galette



  

La pintura a inicis del s.XX

● L'expressionisme:
– Transmetien angoixa, 

por i violència
– Context: als voltants 

de la Primera Guerra 
Mundial

– El crit, Munch



  

La pintura a inicis del s.XX

● El fauvisme:
– Formes simples
– Colors brillants

– La dansa, Matisse



  

La pintura a inicis del s.XX

● El cubisme:
– Representació de la 

realitat des de 
diferents angles

– Distorsió de la realitat

– Les senyoretes 
d'Avinyó, Picasso



  

L'escultura

● Rodin:

El pensador El petó



  

L'arquitectura

● Nous materials:
– Ferro i vidre
– Acer i formigó

● Modernisme (Art 
Noveau)
– Línies corbes
– Natura
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