Curs EPOMA
Plenitud i crisi de la polis grega
Presentació

L’afirmació que Grècia és l’origen de la civilització occidental no
és un simple comodí, és una realitat que ens defineix com a
europeus, la primera pedra d’Europa. Dos factors conflueixen en
la conca egea: la cosmovisió continental, que sempre va constituir
el nucli i, alhora i aprofitant la seva posició geogràfica, el ric
contacte amb les matineres civilitzacions d’Anatòlia, Llevant i
Egipte, de les que aprofità molts del seus avanços. Un tret
distintiu, però, dels antics grecs fou la constant renovació, un
esperit in-quiet que els portà a innovar en pensament,
organització política i cultura. Uns grecs que tenien consciència
de viure prop del mar com a granotes en un toll i que, amb el
fenomen migratori de la colonització, estengueren la seva forma
de vida a altres ribes mediterrànies, essent aleshores model
d’influències per a multitud de pobles. A l’Egeu fou l’únic espai
d’Europa on es desenvoluparen matineres civilitzacions amb
escriptura durant l’edat del bronze, gràcies a elles sabem que en
el continent ja es parlava grec, una llengua que després serví per
expressar les primeres formulacions filosòfiques i les primeres
teoritzacions polítiques; llengua que amb grans transformacions
ha arribat als nostres dies, un cas singular en la Mediterrània
Oriental. La història antiga de Grècia, més breu en segles que
altres civilitzacions veïnes, es caracteritza per la diversitat interna
(Esparta i Atenes eren, alhora, germanes i ben diferents, però no
representaven ni a les petites ciutats ni a regions com Beòcia o
Creta), i pel contrast entre períodes, que fa que una mateixa
ciutat pugui mostrar diverses cares segons el moment en que ens
referim a ella.

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 26 de gener al 2 de
març de 2023, de 17:45h a 19:15h.
Preu
100 €
Preu classes soltes
18 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Professor

Ignasi Garcés Estallo
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. La singularitat de les societats espartana i atenesa.
2. Les Guerres Mèdiques i la radicalització de la democràcia
atenesa.
3. La Lliga de Delos i l’imperialisme atenès.
4. La Guerra del Peloponès.
5. Les transformacions econòmiques i socials dels segles V-IV aC.
6. Les hegemonies egees en el segle IV aC i els canvis militars.

• 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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
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