Curs d’estiu

Les colònies gregues de l’Àsia Menor. 3.000
anys d’història escapçats ara fa 100 anys
(1.400 aC– 1922 dC)
Informació pràctica

Presentació

L’any 1922, tot just ara fa 100 anys, marca un punt i a
part en la Història de Grècia. Aquell any, arrel de
l’enfrontament amb Turquia, Grècia va perdre per sempre
més tots els territoris de parla grega que des del II
mil·lenni aC havia ocupat a la península anatòlica. Primer
els micènics, després eolis, jonis i doris havien poblat tota
la costa i part de l’interior des de l’extrem est del Mar
Negre a l’extrem sud del Mediterrani Oriental. Les ciutats
fundades van prosperar i van esdevenir grans centres
polítics i culturals, sobretot en època hel·lenística i
romana. La majoria van continuar la seva trajectòria sota
l’imperi Bizantí i l’Otomà, mantenint sempre una marcada
identitat grega. Tot això va acabar quan l’any 1922 la
població grega es va veure obligada a abandonar la terra
de la qual en formaven part des de feia 3000 anys. El
curs que us presentem vol fer un repàs a aquesta
trajectòria truncada i explicar les causes que van
provocar la “Gran Catàstrofe” (Megáli Simforà), expressió
que en grec designa el que va passar el 1922.

Professora
M. Teresa Magadán
Doctora en Arqueologia Grega i Llicenciada en Filologia
Semítica. Investigadora de l’Institut del Pròxim Orient
Antic (IPOA-UB) i de l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica (ICAC). Professora-Col·laboradora de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements
previs.

Programa
1. La colonització grega de l’Àsia Menor en el II i I
mil·lennis aC
2. Les grans ciutats gregues de l’Àsia Menor en època
hel·lenística i romana
3. De l’Imperi Bizantí a la conquesta otomana
4. De l’otomanització a la catàstrofe de 1922

Modalitats i lloc

Presencial i online.
Classes presencials a Arqueonet
(C/Sepúlveda 79 de Barcelona) i online a
través de retransmissió en directe via
streaming (accés amb aplicació Zoom).
Després de cada sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat) podran
visualitzar de nou la gravació.
Data i hora
Els dimarts 5, 12, 19 i 26 de juliol de 2022.
De 17:00 a 18:30.
4 sessions.
Preu
Curs sencer: 65 €.
Sessions soltes: 18 €/sessió.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.ht
ml
• 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’e-mail i el telèfon de
contacte
• Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352
• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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