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Presentació
En els temps republicans, la dona romana no tenia cap possibilitat legal de dur una
vida pública, tot i que podia influir en la política a través del seu marit... o amant! Això
va canviar a l’època imperial i les emperadrius van aconseguir participar en el poder de
manera més directa. Aquest fou el cas de personalitats polítiques com Lívia Augusta,
Messal·lina o Agripina, que van compartir la responsabilitat de regir l’Imperi amb els
seus marits i van influir en ells una benèfica influència.
El curs que proposem s’organitzarà en dos mòduls independents i que es poden cursar
junts o separadament. En el primer mòdul estudiarem la submissió i anonimitat de la
dona tradicional i veurem com evoluciona fins que es produeix el seu alliberament a
finals de la República. A continuació, analitzarem el paper polític desenvolupat per
cadascuna de les dones de la primera família imperial: la dels Juli-Claudis.
Al segon mòdul, continuarem analitzant el protagonisme polític de la resta de les
emperadrius de l’alt imperi: les dissortades consorts de la dinastia Flàvia; les discretes,
però molt influents, princeses de la dinastia Antonina; i les dones de la família dels
Severs, que van arribar a constituir una dinastia paral·lela per a vehicular la
transmissió del poder imperial.

Organització
El curs està organitzat en dos mòduls:
 Les dones de la dinastia d’August
 Els models d’emperadrius alt imperials Amèrica al segle XIX: el llarg camí cap a la
llibertat
Cada mòdul consta d’un determinat número classes ordinàries fins a un total de 20,
cada un d’una hora i mitja de durada.
El curs està muntat de forma totalment modular, de manera que es pot cursar tot de
forma conjunta o per mòduls de forma independent. Podeu trobar les diferents opcions
a l’apartat ‘Programa del curs’.
Cada mòdul comptarà amb un material didàctic format per un dossier i les
presentacions en PDF que es projectaran a classe, a les quals es podrà accedir a partir
d’una clau que es donarà un cop feta la inscripció. Aquests materials es penjaran
setmanalment el dia de la classe al Campus Virtual d’Arqueonet.
Aquells que ho desitgin, a final de curs poden optar a un diploma d’assistència d’acord
amb el tipus de curs que hagin realitzat
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Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries
teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la
participació activa de l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier
que, per un costat, els servirà de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les
eines i els instruments necessaris per ampliar la informació obtinguda en les
sessions presencials i poder així aportar opinions i idees al curs, generant debat
i enriquint els coneixements de tothom.

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

Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352

Classes ordinàries. Calendari i horari
Mòduls

Professor

Mòdul 1:
Les dones de la dinastia d’August

Dr. Carles Buenacasa

Mòdul 2:
Els models d’emperadrius alt
imperials

Dr. Carles Buenacasa

Calendari
Els dilluns, del 18 d’octubre de 2021 al
17 de gener de 2022 (amb excepció de
l’1 de novembre i del 6 de desembre
de 2021), d’11.30 h a 13.00 h.
Els dilluns, del 14 de febrer al 2 de
maig de 2022 (amb excepció de l’11 i
el 18 d’abril), d’11.30 h a 13.00 h.

Modalitats i lloc d’impartició
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming).

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en la modalitat
presencial com l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem
l’enllaç per tenir-hi accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres dies
després de la classe.
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Les classes ordinàries presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona (08015).

Les activitats complementàries es faran a un lloc o un altre en funció del
disseny cada activitat.

Opcions, preus i formes de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.
Curs complet
Terminis
Opció

Curs complet

Preu

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2021

(fi nov 2021)

(fi gen 2022)

(fi mar 2022)

120 €

60 €

60 €

60 €

300 €

Mòduls solts
Mòdul

Títol mòdul

Sessions

Preu

Mòdul 1

Les dones de la dinastia d’August

10

165 €

Mòdul 2

Els models d’emperadrius alt imperials

10

165 €

*Els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis.
Preu sessions soltes: 18 €.
Trobareu el temari del curs al punt ‘Programa del curs’.
En tots els casos les inscripcions es faran segons els passos explicats al punt ’Procés de
preinscripció i matriculació’.
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Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció al curs Emperadrius romanes”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció al curs Emperadrius romanes”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.
Matriculació

Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots
els preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En
aquell moment comunicarem les vies per a poder-la realitzar.
Notes importants referents al nombre d’inscripcions i a les modalitats
triades per les persones inscrites
En cas que el nombre de persones inscrites en la modalitat presencial no sigui
suficientment alt, el curs es farà íntegrament online.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es
podrà dur a terme.
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Programa del curs
Mòdul 1: Les dones de la dinastia d’August
Durada del mòdul: del 18 d’octubre de 2021 al 17 de gener de
2022 (l’1 de novembre i el 6 de desembre no hi ha classes)
Horari: els dilluns, d’11.30h a 13.00h
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez
Sessions: 10
1.
2.
3.

Estructura de la família romana: la diferència entre néixer noi o noia
El retrat de la dona tradicional: Lucrècia, Virgínia i Cornèlia, la mare dels Gracç
El retrat de la dona alliberada: Lèsbia i les protagonistes femenines de la Baixa
República
4. Les dones preferides d’August: Àcia, la mare, i Octàvia, la germana
5. Lívia Augusta: el poder rere les bambolines
6. Les dones més díscoles de la família d’August: les dues Júlies, la filla i la neta
7. La dissortada vida d’Agripina Major, esposa de Germànic i mare de Calígula
8. Calígula: un regnat breu, però fecund en matrimonis
9. La vida dissoluta de Messal·lina i la passió de Claudi per les dones
10. Les ambicions polítiques d’Agripina Menor, la mare de Neró

Mòdul 2: Els models d’emperadrius alt imperials
Durada del mòdul: del 14 de febrer al 2 de maig de 2022
Horari: els dilluns, d’11.30h a 13.00h
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez
Sessions: 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vespasià i Tit, experts en tenir amants amb discreció
Domicià i l’assetjament sexual de les dones de la seva família
Plotina, esposa de Trajà: un matrimoni per guardar les aparences?
Les tensions dins el triangle amorós d’Adrià, Sabina i Antínous
Faustina Major i Antoní Pius, un matrimoni ben avingut
Faustina Menor, la conspiradora esposa del “beneït” Marc Aureli
Lucil·la i els matrimonis de Còmmode, l’emperador gladiador
Júlia Domna, esposa de Septimi Sever: una princesa siriana culta i sofisticada
Júlia Mesa, la matriarca de la família, i l’ascens d’Heliogàbal
Júlia Mamea, mare d’Alexandre Sever, ideòloga del Senat “femení”
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