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TEMARI 
 
1.- Estats i nacions de l’antic Imperi dels Habsburg avui (2004). Àustria, Hongria, 
 Txequia, Eslovàquia, Eslovènia, Croàcia,... 
2.-  La dinastia dels Habsburg (900-1918) i els conflictes territorials i nacionals 
 La dinastia i els territoris. Absolutisme germànic, rebel·lió eslava i magiar i  
 presència otomana.Els permanents conflictes territorials i nacionals.   
3.- Govern absolutista i administració de l’Imperi (1815-1848). Les institucions de  
 la monarquia absolutista. L’Imperi i la Confederació germànica. L’administració  
 austríaca dels territoris italians.  El domini dels territoris eslaus. El nacionalisme  
 magiar. 
4.-  Els esclats revolucionaris (1846-49). Liberalisme i nacionalisme .  De les  
 revoltes poloneses a la República hongaresa. Les revolucions de 1848 a Praga,  
 Viena, Pest, Milà. Entre el “neoabsolutisme” i la independència del Regne  
 Llombard-Vènet. 
5.- Compromisos d’estat i constitucions.. El Compromís austrohongarès i la  
 Monarquia dual. Desenvolupament capitalista i economia dual.  Liberalisme,  
 parlamentarisme i nacionalisme. Els jueus. 
6.- L’esclat cultural. El debat socialista sobre el fet nacional. Del vals i el  psicoanàlisi 
vienès al nacionalisme musical txec i hongarès. Del modernisme  
 austríac a les escoles de Lògica i d’Economia. L’austromarxisme i l’estudi del  
 fet nacional.  
7.- L’enfonsament de l’Imperi. Intervenció política i econòmica en els Balcans. La  
 Primera guerra mundial, la desfeta política i territorial de l’Imperi i els nous  
 Estats multinacionals. 
8.- Els últims vuitanta anys dels nous estats. Entre Txecoeslovaquia  o Iugoslàvia a  
 Txequia o Eslovènia. 
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AVALUACIÓ 
 
1) Avaluació continua a través de la participació activa en grups de debat durant tot el curs. 
2) Exàmens finals a juny i a setembre de 2007. 
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