
NACIONS I IMPERIS   

1.NACIONS  

 

1.Naixement del nacionalisme 

 S.XVIII:  
o romàntics alemanys:   cultura, llengua,  història  comunes  
o teòrics francesos: lleis, drets,  deures  comuns 

 S. XIX    nació  Estat 
 

   
 

2.Processos nacionalistes 
      
1.Estats:  política  nacionalitzadora: 

o Cohesió dels habitants 
o Sentiment nacional 

 
2.Moviments nacionalistes:   
 

 Disgregadores: 
 

o Imperi Austrohongarès (unit fins finals del s. XIX) 
o Imperi Turc (Otomà): Grècia, Sèrvia, Montenegro, Bulgària, Albània. 
o Països Baixos: Bèlgica 
o Gran Bretanya: Irlanda, 1922 

 

 Unificadores: 
 

o Itàlia: 
 Divisió múltiples Estats: Àustria, Estats Pontificis, Piemont... 
 Guerra Francopiemont: 

   Magenta/       Solferino cessió d’Àustria 
 Unió militar (Piemont) 
 Garibaldi  lidera aixecament popular. Control centre i sud d’Itàlia. 
 Rei: Víctor Emmanuel II, dinastia Savoia. 
 Capital: Roma 

o Alemanya: 
 Prússia: 

 Potencia la “Unió duanera”, Zollverein amb Àustria. 

 Unió per via militar.   

 Guerra dels Ducats, 1864:  
o Control sobre Schleswig i Holstein 

 Guerra autroprussiana o de les set setmanes, 1866:  
o   Sadowa 
o Schleswig i Holstein annexionats per  Prússia. 

 Guerra francoprussiana, 1870-71:  
o   Sedan  
o Alsàcia i Lorena sota domini prussià. 

 Bismarck- rei Guillem I II Reich , 1871 



2. LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NACIÓ: ESTATS UNITS 
 

1. L’expansió per l’Oest americà 

 Immigrants: Alemanya/G. Bretanya 

 Incorporacions:  .Proporcionarà terres 

                .Forjarà la identitat dels EUA  

    .Conquesta de l’Oest 

o Compra: 

 Louisiana 

 Florida 

 Alaska… Rússia, 1867 

o Cessió: 

 Oregonde G.Bretanya 

o Annexió:  

 Texas 

o Guerra: 

 Califòrnia i Nou Mèxic 

 Distingim tres zones: 

o NE industrial i urbà 

o S    agrícola----> plantacions/esclavitud 

o O  grangers i ramaders. 

 

2. L’esclavitud i la guerra de Secessió 

 

 Enfrontament abolicionistes vs esclavistes. 

 1860, Abraham Lincoln, president. 

 11 estats Sud Confederació (separa dels EUA) 

 Guerra de Secessió, 1861-1865 victòria del N. 

 Abolició de l’esclavitud. 

 

3. Reconstrucció 

 

 Prosperitat econòmica 

 1a potència inici s. XX 

 Organització política: .Demòcrates i Republicans. 

 

 

 

 

 

 



4. LIBERALISME I AUTOCRÀCIA A EUROPA 

 

 

1.Liberalisme a Europa 

 

França i Gran Bretanya: 

 Sufragi universal masculí: 

 Els partits socialistes representació parlamentària. 

 Estratègies polítiques modernes: 

 Mítings 

 Cartells 

 Llibertat religiosa. 

 Llibertat expressió. 

 Partits polítics moderns. 

 

Obstacles a la democràcia: 

 Les dones: 

o No tenen vot   moviment sufragista 

o Sotmeses legal als homes. 

 Manipulació electoral: control de resultats. 

Progrés de la democràcia: 

 Protecció als desafavoritscap a l’estat social 

 Subsidi d’atur 

 Pensions de jubilació 

 

2. Sistemes polítics autocràtics 

 Rússia: 

 Absolutisme 

 Esclavitud, fins 1861 

 Noblesa, Església i exèrcitcàrrecs importants 

 Economia: agrícola 

 

 Alemanya: 

 Autoritarisme 

 Reichstag controlat per l’emperador 

 Política social avançada 

 

 Imperi Austrohongarès: 

 

 Emperador control del poder: 

 Aristocràcia, exèrcit i Església. 

 Obertura cap al liberalisme. 



4.L’IMPERIALISME. 

 

1.Origens 

 

 Segona Revolució industrial transforma l’economia  de potències europees: 

o G. Bretanya, França, Alemanya... 

 Causes de la transformació: 

Innovacions tècniques     Augment de la producció i el comerç i  

Organització del treball     desenvolupament del transport 

Creixement de la banca   

 La superioritat tècnica, financera i militar facilita l’ocupació i domini de la resta del món. 

 Veure: http://www.slideshare.net/manelcorrea/imperialisme-colonialisme?ref=https://retallsdhistoria.wordpress.com/4t-

eso/nacions-i-imeris-1850-1914/  

 

 

2. Causes 

 

 Factor econòmic: 

 

o Cerca de nous mercatsvenda d’excedent 

o Compra de primeres matèries 

o Inversió excedents de capitals 

 

 Factor demogràfic: 

 

o S. XIX augment de la població a Europa 

o Emigració= millora condicions de vida i treball 

 

 Factor polític: 

 

o S. XIX estabilització fronteres d’Europa 

o Competència política i militar per controlar àrees d’interès 

 

 Factor ideològic: 

 

o Nacionalisme conservador defensa:  -  la superioritat d’algunes nacions   

              - el dret d’imposar-se sobre altres pobles 

o “Missió civilitzadora d’Europa” 

o Racisme: l’home blanc superior a altres ètnies. 

o Veure: https://www.youtube.com/watch?v=g9eFsUpu8cM 

 

 

http://www.slideshare.net/manelcorrea/imperialisme-colonialisme?ref=https://retallsdhistoria.wordpress.com/4t-eso/nacions-i-imeris-1850-1914/
http://www.slideshare.net/manelcorrea/imperialisme-colonialisme?ref=https://retallsdhistoria.wordpress.com/4t-eso/nacions-i-imeris-1850-1914/
https://www.youtube.com/watch?v=g9eFsUpu8cM


5. ELS GRANS IMPERIS COLONIALS 
 

1.,El repartiment del món, Àfrica: 

 

 1870 inici de la colonització d’Àfrica. 

 Domini del continent excepte Abissínia i Libèria. 

 Britànics, francesos competeixen directament pel control del territori. 

 G.Bretanya  imperi d’oest a est: França de nord a Sud 

 Leopold II de Bèlgica Congo Belga 

 Alemanys i Italians arriben tard al repartiment. 

 Conferència de Berlin, 1885: 

 Convocada pel canceller Bismarck 

 Normes i zones d’ocupació  de cada potència i explotació. 

 Repartiment d’Àfrica. 

 L’Imperi italià ocupà Trípoli (Líbia) , Eritrea i Somàlia. 

 Alemanya:  

 Camerun, Sudàfrica Occidental i Tanganyika 

 Reivindica controlar nous territoris d’acord amb la seva importància. 

 Portugal: Moçambic i Angola 

 Resistència pobles africans. Veure:  https://www.youtube.com/watch?v=Okz-UTA9OoE  

 

2, Ocupació d’Àsia: 

 Ocupada per les potències occidentals. 

 Entren en escena nous països: Rússia, Estats Units, Japó. 

 G. Bretanya: 

o Des de l’Índia s’annexiona Birmània 

o Enfrontament amb Rússia per Afganistan. 

o Des de Singapur ocuparen Malàisia 

 França: 

o Ocupa Indoxina (Vietnam, Laos, Cambodja) 

 Rússia: 

o Expansió cap a l’est: Sibèria 

o Expansió cap al sud: fins a l’Índia 

 Japó:  

o Corea, Taiwan i illes Kurils 

o Protectorat sobre Manxúria 

 Estats Units d’Amèrica: 

o Ocupació de les Filipines i illes del Pacífic 

 Xina: 

o Víctima de la colonització. 

o Les principals potències colonialistes  volien fer-se presents a la Xina. 

o Guerres de l’opi, 1840-58 : obertura del comerç i entrada de les potències 

occidentals.  

o Veure:  https://www.youtube.com/watch?v=i__cQzRVB-0   

o Revoltes dels bòxers, 1899-1901 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Okz-UTA9OoE
https://www.youtube.com/watch?v=i__cQzRVB-0


3. Els grans imperis: 

 

 Gran Bretanya: 

o Des de l’Àfrica fins a l’Índia 

o Objectiu principal: control de les rutes comercials marítimes: 

 Control de bases a l’Atlàntic, Índic, Pacífic i Mediterrani. 

o La “joia de la Corona” (Índia): 

 Explotada per la Companyia de les Índies Orientals: te, seda, cotó. 

 1876 convertida en colònia britànica i la reina Victòria 

l’emperadriu. 

o Mercat de productes britànics i proveïdora de primeres matèries. 

o Recolza Japó per frenar Rússia en la seva expansió cap a Manxúria. 

 

 França 

o Ocupava l’Àfrica del nord i el sud-est asiàtic. 

o Competeix amb G.B. i amb la guerra dels 7 anys perd Índia i Canadà. 

o Conflictes amb G.B. per l’Àfrica (Fashoda, Sudan) 

 

4.La nova potència, els Estats Units: 

 

 Expansió cap al Pacífic i al Carib. 

 1898: Filipines, Cuba i Puerto Rico 

 Ocupació d’una franja de Panamà construiran el canal de Panamà. 

 Expansió i predomini del poder durant tot el s. XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ADMINISTRACIÓ I EXPLOTACIÓ A LES COLÒNIES 



1. Exploració i conquesta: 

 

o Mitjans s XIX l’interior d’Àfrica, Àsia i els oceans eren desconeguts pels europeus. 

o Viatges científics  i exploracions geogràfiques: Livingstone i Stanley 

o Fàcil conquesta: superioritat tècnica i militar. 

o Ús de les rivalitats internes entre tribus i ètnies rivals. 

 

 

2. Administració i explotació: 

 

o Controlat des de la Metròpoli distingim quatre classes de colònies: 

 

 1.Colònies d’explotació: 

 

 No tenien govern propi. 

 Política d’ocupació: governador, comandaments militars, funcionaris. 

Els soldats solien ser indígenes. 

 Grans plantacions cafè, sucre, cacau, té, cautxú. 

 Jaciments de coure, or, carbó i diamants. 

 Els propietaris eren colons blancs o companyies amb seu a Europa. 

 

 2.Colònies de poblament (dominis): 

 

 Rebien un gran nombre de població blanca. 

 Autonomia en el govern interior. Política exterior depenia de la 

metròpoli. 

 Dins de l’imperi britànic rebien el nom de “dominis”: 

o Austràlia, Nova Zelanda, Canadà i Sud-àfrica 

 França considerà Algèria com una província francesa d’ultramar. 

 

 3.Protectorats: 

 

 Territoris que mantenen un govern indígena. 

 La metròpoli acabarà creant un govern paral·lel que controlarà el 

govern local. 

 Exemple: Marroc, Egipte (Canal de Suez) 

 

 4.Concessions: 

 

 Territoris de país independent de cessió temporal a potències per a 

control econòmic. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conseqüències de la colonització: 

 

 

 

 

 Avenços europeus a les colònies: 

 

 Introducció d’infraestructures a les colònies: 

o Ports, carreteres, ferrocarrils, ponts... 

 Conreu de noves terres i creació d’indústries per a benefici propi. 

 Introducció de mesures higièniques i nous hospitals 

 Construcció d’escolesaculturació. 

 Terra de missióimposició cristianisme i valors occidentals. 

 

 Les transformacions econòmiques: 

 

 Abandonament conreu tradicional a favor de les plantacions 

 Grups privilegiats natius col·laboracionistes. 

 Implantació d’una economia monetària i de mercat desconegut pels 

natius. 

 Decadència de l’artesania local a favor de la indústria de la metròpoli. 

 

 Canvis socials i culturals: 

 

 Canvi de l’estructura social per imposició dels nous models colonials. 

 SegregacióSud-àfrica 

 Pèrdua de la identitat de les cultures indígenes a l’Àfrica  

 Explotació de la població nativa amb situacions properes a 

l’esclavitud. 

 Política d’extermini en algunes colònies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. LA BELLE ÉPOQUE 
 

 Període de progrés social, econòmic, tecnològic i polític. 

 S'estén des de les acaballes del segle XIX al començament de la Primera Guerra Mundial el 1914. 

 

Els postimpressionistes: 

 

o Pintors: 

 Paul Gauguin 

 Vincent van Gogh 

 Henri de Toulosse-Lautrec 

 Paul Cezane 

 George Seurat 

o Característiques: 

 Superació de l’Impressionisme. 

 Art més subjectiu i ple d’emoció: fauvisme i expressionisme. 

 La racionalització: cubisme 

o Veure: https://www.youtube.com/watch?v=u-HB0dJ3eXw&index=2&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-

7TWekQfRhTqhSp0  

 

Fauvisme, 1905-1907 

 

o Fauve: salvatge. 

o Pinzellada directa per plasmar l’emoció i la subjectivitat de l’artista. 

o Color pur i vigorós. 

o Interès per l’art primnitiu. 

o Artistes. 

 Henri Matisse 

 Derain 

 Dufy 

 Braque 

o Veure: https://www.youtube.com/watch?v=BwbsIRMTw3g&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-

7TWekQfRhTqhSp0&index=3  

 

Expressionisme, 1905-1925: 

 

o Reacció a l’Impressionisme i a l’opressió e Guillem II i la industrialització accelerada. 

o L’artista exterioritza l’angoixa, tensió i premonició d’una catàstrofe: 1a GM. 

o Expressió de sensacions interiors. 

o nfluència de Kierkegaard i dels pintors Van Gogh, Gauguin, Munch i Ensor 

o Corrents: 

El pont: die brücke 

 1905-1913 

 Dresden 

 Influenciats per l’escultura del Pacífic, l’escultura negra i Munch, Ensor i 

Klimt 

 Temes: paisatges i interiors amb nus, escenes de carrer, de circ... 

E.L. Kirchner, 1910 

Henri Matisse, 1906 
Retrat de la ratlla verda 

Paul Gauguin, 1902 
Genets a la platja 

Paul Cézanne, 1906 
Les grans banyistes 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
http://ca.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://ca.wikipedia.org/wiki/1914
https://www.youtube.com/watch?v=u-HB0dJ3eXw&index=2&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0
https://www.youtube.com/watch?v=u-HB0dJ3eXw&index=2&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0
https://www.youtube.com/watch?v=BwbsIRMTw3g&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BwbsIRMTw3g&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0&index=3


 Estil: abstracció de formes naturals, colors violents i plans. 

 Artistes:Kirchner, Emil Nolde 

 

El genet blau: der blaue reiter 

 

 1912 

 Munich 

 Influenciats per  Greco, Goya, Matisse, Gauguin 

 Artistes: Kandinski, Franz Marc, Klee... 

 A Àustria: Oscar Kokoschka, Egon Schiele. 

 

o Escultura expressionista: 

 Ernst Barlach: treball en fusta i bronze 

o Arquitectura expressionista: 

 Predomini de formes orgàniques, concavitats i convexitats. 

 Autors: Gropius, Van de Rohe... passaran al racionalisme alemany. 

o Veure: https://www.youtube.com/watch?v=C4xIvhz7yhI&index=4&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-

7TWekQfRhTqhSp0  

 

El cubisme: 

 

o 1907 

o Allunyament de la pintura d’imitació de la realitat. 

o Descomposició d’objecte i espai per igual. 

o Tipus: 

 Primitiu:  

 Simultaneïtat de visions en una sola imatge 

 Incidència de l’art africà. 

 

 Analític: 

 Es parteix de l’anàlisi d’un motiu. 

 Severitat cromàtica, grisos i ocres. 

 Estructures geomètriques fragmentades, cristal·lines. 

 

 Sintètic: 

 El color és més ric. 

 S’afegeixen texturescollages. 

o Veure: https://www.youtube.com/watch?v=Rn8UFDKUoRc&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-

7TWekQfRhTqhSp0&index=5  

 

 

 

 

 

 
M. Correa i Masip 

La Salle Comtal 

Barcelona 

Juan Gris, 1913 
Guitarra i pipa 

Ferdinand Leger, 1912 
Dona en blau 

Franz Marc, 1911 
Cavalls blaus 

Pablo Picasso, 1907 
Les damisseles d’Avinyó 

https://www.youtube.com/watch?v=C4xIvhz7yhI&index=4&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0
https://www.youtube.com/watch?v=C4xIvhz7yhI&index=4&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0
https://www.youtube.com/watch?v=Rn8UFDKUoRc&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Rn8UFDKUoRc&list=PLMqSMS8mXi2XUuVde-7TWekQfRhTqhSp0&index=5

