Curs EPOMA
La Roma d’August: el període Alt Imperial
Presentació

Roma és, sens dubte, un dels bressols de la civilització europea.
L’europeisme, la mediterraneïtat, l’agermanament lingüístic i
cultural entre els països de l’Europa occidental, així com molts
dels nostres costums del dia a dia mantenen estrets vincles amb
la manera de pensar i de fer dels nostres avantpassats romans.
Ara bé, qui hauria de dir que quan Ròmul i Rem van fundar la
seva petita ciutat a l’ombra de la figuera en què, temps enrere,
una lloba els havia alletat després de la seva travessia pel Tíber,
Roma estava destinada a convertir-se en una tan poderosa
senyora que governaria tota la Mediterrània des d’una punta a
l’altra? Però és que, a més, Juli Cèsar i els seus successors,
descendents directes d’Enees i Venus i de Rhea Sílivia i Mart, van
portar la dominació romana fins al Cantàbric, l’estret de la
Mànega, el Rin, el Danubi i els insoldables deserts de Síria i de la
Mauritània. Per a nosaltres, escèptics ciutadans del segle XXI,
resulta manifest que tots aquests mites amb els quals es va teixir
la història de Roma no són més que burdes invencions, però hem
d’entendre que, en l’antiguitat, a la llum dels resultats, qui podia
(o volia) negar que Roma era, sense cap mena de dubte, la
predilecta dels déus i deesses i que la seva grandesa no era sinó
resultat directe d’aquesta benvolença divina?

Professor

Carles Buenacasa Pérez
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.
6.

D’Octavià a August: el segon triumvirat i la “inadvertida”
instauració de l’Imperi.
Els Juli-Claudis, la dinastia dels descendents de Venus.
Els Flavis, la dinastia que va salvar l’Imperi.
Els primers Antonins i el triomf del model polític de l’adopció:
Nerva i la dinastia hispana de Trajà i Adrià.
La culminació i la decadència dels Antonins: la dinastia gal·la
integrada per Antoní, Marc Aureli i Còmode.
L’Imperi dels Severs... I de les Júlies: la presa del poder pels
soldats.

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 12 de gener al 15 de
febrer de 2023 (els dies 8 i 15 de
febrer són dimecres), de 19:30h a
21:00h.
Preu
100 €
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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