Curs online

A l’altra banda de les fronteres de
l’Imperi romà
Presentació

L’atenció dels historiadors del món clàssic tot sovint s’ha focalitzat
en les dues civilitzacions mare del període: els grecs i els romans.
No obstant, més enllà de les fronteres de l’Imperi romà es van
desenvolupar altres civilitzacions que, en bona mesura, es van
caracteritzar, precisament, per suposar un mode de vida alternatiu
al representat per Roma. Així doncs, al Nord del Mur d’Adrià
trobem els temibles caledonis que, per causa dels seus paorosos
tatuatges, ens són més coneguts amb el nom de “pictes”. A
l’Europa Central, les fronteres de l’Imperi, establertes per August al
Rin i al Danubi, a penes van aconseguir contenir els germànics i els
dacis, dues civilitzacions en què els nobles havien de demostrar el
seu lideratge encapçalant les ràtzies a l’altra banda de les
fronteres. No obstant això, l’enemic més temible per a Roma
sempre provingué de les desèrtiques contrades més enllà de
l’Eufrates: Pèrsia, llar de nombrosos imperis, d’entre els quals el
dels Sassànides, el més ric i influent en la història de l’Imperi
romà. Durant segles, les legions romanes van contenir –i
subjugar– tots aquests poderosos enemics fins que, acoblades per
les innovacions tècniques, finalment, van sucumbir davant tots
ells. En aquest curs, per tant, no parlarem de romans, sinó dels
seus perillosos i tot sovint poc coneguts veïns.

Professor

Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga (Professor a la
Universitat de Barcelona)

Accessibilitat

Obert a qualsevol persona interessada a adquirir nocions
generals i bàsiques sobre les bel·licoses poblacions contra les
quals es va haver de barallar Roma per a imposar la seva
hegemonia entorn el Mediterrani. No calen coneixements previs.

Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou
les gravacions.
Data i hora
Dimarts, del 29 de juny al 27 de
juliol de 2021 (amb excepció del 20
de juliol de 2021)
De 17.00 h a 18.30 h.
Preu
Curs sencer: 55 €
Sessions soltes: 15 €/sessió
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

Programa
1.
2.
3.
4.

Informació pràctica

Al Nord del Mur d’Adrià: el món dels pictes
Més enllà del Rin: la Magna Germània
A l’altra riba del Danubi: els dacis de Decèbal
En els confins de l’Orient: l’Imperi dels perses
Sassànides
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