Grans Batalles de la Història (II)
GRANS ACCIONS MILITARS DE L’ÈPOCA
IMPERIAL (ss. I-V dC)

Presentació

Aquest és el segon curs d’una sèrie més extensa destinada a
analitzar les batalles més importants de la Història, des de
l’antiguitat fins a l’època contemporània. En el curs que
presentem aquí presentarem, de manera monogràfica, una
selecció de les principals batalles de la història de la Roma
clàssica (des dels temps monàrquics fins a la davallada del règim
imperial). Això ens permetrà estudiar el pensament militar
(estratègic i tàctic) i les característiques tecnològiques (tipus
d’armament i equipament militar) de cadascuna de les batalles
escollides.
A més, la presentació d’aquests episodia bèl·lics ens permetrà
també conèixer els contextos polítics que motivaren els
enfrontaments i, sobretot, les conseqüències, de nou polítiques,
que se’n derivaren a curt, mig i llarg termini.
D’igual manera, i d’acord amb les tendències més recents en
història militar, també pararem atenció a determinats aspectes
que van més enllà dels estrictes enfrontaments armats i que
s’endinsen dins els àmbits de la història social i cultural, com són
el tracte que es donà als exèrcits vençuts i a les poblacions
sotmeses, les formes de celebració de les victòries militars, la
commemoració de les mateixes, les retòriques de legitimació del
poder, etc.

Professor

Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departamant de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions online es faran en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Els divendres, del 30 d’abril al 21 de
maig de 2021.
De 17.15h a 18.45h
4 sessions
Preu
60 €
Classes soltes
18 €
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs. Cal inscripció
prèvia

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

Programa

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Accessibilitat

1.
2.
3.
4.

La batalla de Teutoburg: “Varus, retorna’m les meves
legions!”
Decèbal i les guerres de Trajà per a la conquesta de la Dàcia
La batalla del Pont Milvi i els fonaments de l’Imperi cristià
El cant del cigne d’un imperi en crisi: la derrota d’Àtila als
Camps Catalàunics

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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