Curs EPOMA
Els grecs que seguiren el sol
Presentació
En el transcurs del primer mil·lenni aC, l’arribada al Mediterrani
Occidental de colons fenicis i grecs portà a l’expansió d’aquestes
dues civilitzacions a les ribes africanes i europees, així com a les
illes interiors d’aquest espai. Enllà, els processos autòctons
d’implantació agrícola i domini metal·lúrgic que es venien
experimentant resultaren estimulats i conduïren a l’aparició
d’originals civilitzacions abans del domini romà. Els etruscos i els
ibers, entre d’altres, foren les més destacades, dotats
d’organització urbana i escriptura; els cartaginesos, descendents
de fenicis, crearen també una peculiar cultura. Del Tirrè a
Gibraltar, i més enllà encara, noves ciutats competien, i alhora,
intercanviaven productes i idees. Unes civilitzacions que no
constituïren el centre d’interès primordial dels historiadors grecs i
romans, rescatades primer per una antiquària que creà tòpics i,
més recentment, per una recerca arqueològica que aplica una
multitud de recursos d’estudi que estan revolucionant el nostre
coneixement.
El curs cerca mostrar el punt en el que es troba la recerca
d’aquestes civilitzacions: els seus orígens, el desenvolupament
dels elements culturals més representatius i traçar un esbós
històric. El plantejament s’ha estructurat en 4 mòduls de caire
geogràfic per tractar amb més profunditat la personalitat de cada
regió.
El tercer mòdul es entra en les transformacions en la península
Ibèrica, amb l’aparició de civilitzacions envoltades de llegendes,
com la Tartèssia i amb els primers prínceps d’Occident que foren
els ibers.

Professors

Ignasi Garcés
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat a la Secció Història
Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona (UB).

Programa
1.
2.
3.
4.
5.

Les ciutats de la Magna Grècia.
Grecs i indígenes a Sicília.
Siracusa, la senyora d’Occident.
Grecs al Golf de Lleó.
Els grecs a la Península Ibérica.

Informació pràctica
Lloc

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 dijous, del 13 de gener al 10 de
febrer de 2022, 17:45h a 19:15h.
Preu
85 €
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 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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