Grans batalles de la història (III): Les
grans batalles i accions militars de l’imperi romà
La crisi del segle III i la restauració del potencial militar
de l’Imperi romà (235-305)
Informació pràctica

Presentació

En l’època de l’Imperi trobem tres fases històriques ben definides
que presenten marcs geopolítics, campanyes i batalles
representatives. És una època fascinant, en la qual l’exèrcit va
tenir un destacat paper, fins a l’extrem que alguns generals van
arribar a emperadors. A més a més, es produïren canvis sociopolítics i en la manera de lluitar que afectaren notablement les
estructures de les forces armades romanes.
En aquest segon mòdul ens endinsarem en la coneguda com a
crisi del segle III que tindria com a protagonistes tot un seguit
d’homes que venien de l’estament militar. Alguns d’ells arribarien
a emperadors i, val a dir, que no tots tindrien una plàcida mort.
Entre els emperadors que cal subratllar per la seva procedència
militar o els fets bèl·lics que protagonitzaren podem assenyalar a
Valerià, el qual seria derrotat per les tropes perses de Sapor I a
Mesopotàmia, i les fonts històriques no es posen d’acord sobre
quina va ser la seva fi. En aquells temps la part més occidental
de l’Imperi s’independitzà sota el govern d’un general anomenat
Pòstum i es produïren invasions de gots, alamans i vàndals.
Emperadors com Galiè, Claudi II i Aurelià van haver de fer front
a aquella panoràmica amb progressives victòries i recuperacions
territorials. En temps d’Aurelià la reunificació es completà i fou
conquerit el regne de Palmira, la reina del qual, Zenòbia, seria
exhibida pels carrers de Roma. Aquesta fase s’acabaria en temps
de Dioclecià i la famosa Tetrarquia. Es van succeir campanyes
contra diferents pobles germànics i una expedició contra rebels a
Egipte, molt important en aquella època la signatura d’una pau
duradora amb els perses sassànides.

Lloc

Professor

 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

Dr. Javier Marínez Babón
Llicenciat en Egiptologia per la Eberhart-Karls Universität de
Tübingen. Dr. en Història per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).

Programa
1. Primers enfrontaments amb l’Imperi Persa Sassànida: Gordià
III i la dramàtica mort de Valerià a Carres (260).

Presencial i online (retransmissió en
directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la gravació.

Data i hora
Els divendres, del 14 de gener a l’11
de febrer de 2022, de 18h a 19:30h.
Preu
95 €
Preu classes soltes
18 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Mòdul 2: La crisi del segle III i la restauració del potencial militar de l’Imperi romà (235-305).

2. Les conseqüències de la guerra gòtica (248-253): les reformes militars de Galiè (260-268) i la victòria
de Claudi II (268-269).
3. Aurelià (270-275): la conquesta de Palmira i la reunificació de l’Imperi romà.
4. Dioclecià (248-305) i el paquet de reformes militars impulsat per la Tetrarquia.
5. Les victòries militars de la Tetraquia: adéu al legionari, ave al genet cuirassat!
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