Les emperadrius de l’antiga Roma:
Una història de sexe i poder?
Els models d’emperadrius alt imperials
Informació pràctica

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 aquest 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.

Professor

Dr. Carles Buenacasa
Dr. en Història Antiga i professor agregat al Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la UB. Ha realitzat nombrosos viatges com
a professor acompanyant a l’entorn Mediterrani.

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

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 dilluns, del 14 de febrer al 2 de
maig de 2022, d’11:30h a 13:00h.
Preu
165 €
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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