D’Ibèria a Hispania: la península ibèrica
a l’antiguitat. La Hispània romana
Presentació

Els orígens de la civilització a la península Ibèrica tenen a veure
amb Tartessos, un regne famós a la Bíblia i a les fonts gregues
per la seva abundància de plata. Aquesta riquesa va atreure
fenicis i grecs que van instal·lar les seves colònies a Ibèria per tal
de lucrar-se comerciant a Orient amb la plata peninsular. D’entre
totes elles, van destacar la fenícia Gadir (Cadis) i la grega
Empúries, que es van convertir en les primeres gran metròpolis
peninsulars.
Més endavant, en el 218 aC, els romans, preocupats per l’imperi
cartaginès que Aníbal Barca havia instaurat a Hispània, van
desembarcar a Empúries i van decidir quedar-se i gaudir de la
nostra fertilitat agrícola i la riquesa de les nostres mines. Ara bé,
la conquesta no fou fàcil, doncs el romans van haver de sotmetre
els líders de la resistència peninsular, cas d’Indíbil i Mandoni,
Viriat o la irreductible Numància.
Ara bé, un cop conquerida la península, Roma hi va deixar una
transcendental herència cultural que, de manera genèrica,
anomenem “romanització”. La implantació de la ciutat i de les
sofisticacions de la vida urbana, l’extraordinària difusió dels
conreus de vinya i d’olivera, o l’adopció de les divinitats
“praxitel·lianes” en són els símbols més evidents.
A partir del segle IV, el cristianisme va introduir noves
dinàmiques històrico-polítiques que duran a Hispània del món
antic al medieval.

Professor

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

Accessibilitat

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

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Els dilluns, del 22 de febrer al 7 de
juny de 2021 (el 8 i 30 de març, el 5
d’abril i el 24 i 31 de maig no hi ha
classes)
D’11.30h a 13.00h
10 sessions
Preu presencial
160 €
Preu a distància
145 €
Preu 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
 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
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Hispània romana

Programa
1.

El reflex de les guerres civils de Roma: Sertori i Pompeu el Gran.

2.

Les guerres càntabres d’August, la fi del període de guerres i l’organització d’Hispània.

3.

L’organització social i els avenços de la romanització.

4.

Les religions d’Hispània i l’adopció de les divinitats “praxitel·lianes”.

5.

L’explotació de les riqueses d’Hispania.

6.

Sèneca, Lucà i el clan dels hispans.

7.

La crisi del segle III i l’Imperi de les Gàl·lies.

8.

Hispània en temps de la Tetrarquia i de la dinastia constantiniana.

9.

Cauca, solar de la família de l’emperador Teodosi I el Gran.

10. Els indicis del primer cristianisme peninsular.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 2 de 2

