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Presentació
Aquest curs està pensat per a totes aquelles persones que volen conèixer la
història de les diferents nacions que han format el trenca-closques ibèric; i la
seva relació amb l’origen i l’evolució de la nació catalana; des de la
desintegració de l’Imperi romà (segle V) fins a l’actualitat.
Tot i que la nació catalana es d’arquitectura netament carolíngia, i la seva
construcció està projectada des del continent europeu; en el decurs de les
edats mitjana, moderna i contemporània; Catalunya ha compartit un espai físic
molt concret (la península ibèrica) amb altres nacions d’origen i formació
genuïnes i diferenciades; que ha condicionat la seva història.
En aquest curs s’abordarà el naixement i l’evolució històrica dels estats
medievals de Navarra; de Castella; d’Astúries-Galicia-Lleó; i de Portugal; i les
influències i conflictes d’aquest món genuïnament hispànic, amb la singularitat
catalana de construcció carolíngia.
I també s’abordarà el projecte modern i contemporani hispànic: la rivalitat
Catalunya-Castella; la construcció d’una Espanya unitària i de fàbrica castellana;
la crisi de les llengües i cultures no castellanes; l’endarreriment secular
espanyol; el nacionalisme reactiu espanyol i els nacionalismes perifèrics català,
basc i gallec.

Objectius i organització
Es tracta d’un curs de durada anual i format setmanal, organitzat en sis mòduls
per un total de 24 sessions de 90’ que es poden cursar de forma consecutiva o
independentment d’un de l’altre.
• El Mòdul 1 consta de quatre sessions que comprenen des de la desintegració
de l’Imperi romà (segle V) fins a la invasió àrab (segle VIII): el paper de les
oligarquies provincials hispano-romanes en aquell període crític; la fabricació
de la monarquia visigòtica; i l’aparició dels primers focus dissidents: la
Tarraconense, els bascos i el regne sueu de Galícia.
• El Mòdul 2 consta de quatre sessions que comprenen des de l’aparició dels
dominis cristians peninsulars (el trenca-closques ibèric, segles IX i X) fins a la
seva plena consolidació (la singularitat hispànica, segles XIII i XIV) amb un
pes i un protagonisme decisius dins del conjunt d’estats medievals europeus.
• El Mòdul 3 consta de quatre sessions que comprenen els processos polítics
que s’inicien durant el segle XII; que conduiran a la creació de la monarquia
hispànica, durant el segle XV; i els diferents agents que hi intervenen -a
favor i en contra- .
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• El Mòdul 4 consta de quatre sessions que abasten una etapa marcada per la
conquesta i colonització hispàniques del continent americà (segles XV a
XVII); i el conflicte entre els diferents cossos socials i nacionals peninsulars
que participen en aquella empresa.
• El Mòdul 5 consta de quatre sessions que expliquen el transit d’una
monarquia hispànica d’arquitectura foral (que actualment anomenaríem
confederal) dels segles XV a XVIII; cap a una Espanya unitària i de fàbrica
exclusivament castellana, a partir de 1714; i el procés de desballestament de
les llengües, cultures i poders no castellans vistos com a dissidents del nou
regim.
• El Mòdul 6 te una durada de quatre sessions que compren la creació dels
estats moderns peninsulars (Espanya i Portugal, a partir del segle XIX): les
seves característiques comunes (un substrat històric) i les seves enormes
diferències (evolució diferenciada dels seu imperis colonials, existència i
inexistència de tensions centrífugues provocades per les nacions oprimides).

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
Marc Pons Barrachina
Llicenciat en Humanitats. Màster en Gestió Cultural. Escriptor, articulista i
divulgador de la Història. Escriu a El Nacional.cat i col·laborador de Catalunya
Ràdio.

Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352
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Classes ordinàries. Calendari i horari
Els dies de les activitats són els dimecres, de 10.30h a 12.00h i la durada del
curs va del 5 d’octubre de 2022 al 31 de maig de 2023. 24 sessions en total.
Mòduls

Calendari

Mòdul 1:
De la fragmentació de l’Imperi romà a la
invasió àrab (segles VI a IX)

Els dimecres, del 5 d’octubre al 2 de
novembre de 2022

Mòdul 2:
La creació dels estats medievals cristians
peninsulars (segles IX a XII)

Els dimecres, del 16 de novembre al 14 de
desembre de 2022

Mòdul 3:
El procés de construcció de la monarquia
hispànica (segles XII a XV)

Els dimecres, de l’11 de gener a l’1 de
febrer 2023

Mòdul 4:
L’Imperi hispànic (segle XV a XVII)

Els dimecres, del 15 de febrer al 15 de març
de 2023

Mòdul 5:
Habsburgs, Oranges, Bragances i
Borbons (segles XVII a XIX)

Els dimecres, del 29 de març al 26 d’abril de
2023

Mòdul 6:
Espanya i Portugal en la
contemporaneïtat (segles XIX a XXI)

Els dimecres, del 10 al 31 de maig de 2023

És possible cursar:
•
•
•

el curs sencer
mòduls solts
i també assistir a sessions soltes.

Activitats complementàries
Les activitats complementàries relacionades amb aquest curs, en cas que n’hi
hagi, s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant a mesura
que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a
aquestes activitats amb un descompte aproximat del 10% i tindran dret
preferent d’inscripció.
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Modalitats, lloc de realització i funcionament
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming a través de l’aplicació Zoom).

Nota important
En cas que el nombre de persones matriculades en la modalitat presencial no
sigui suficientment alt, el curs es farà íntegrament online. Igualment, si durant
el curs es detecta una disminució significativa de l’assistència presencial, també
passarà a realitzar-se íntegrament online. En tots els casos, ho comunicarem a
l’alumnat amb la suficient antelació.
Les classes ordinàries presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona (08015).

La retransmissió en directe via streaming consisteix en la visualització d’allò que
passa a l’aula en directe, de manera que s’assembli al màxim a la modalitat
presencial. Per fer-ho possible les aules estan equipades amb una càmera i
micròfon que retransmeten la classe i també amb unes grans pantalles on
apareix l’alumnat que està a casa, així el professorat pot veure’l i interactuar
amb ell en tot moment. Per tal que la classe sigui el màxim de participativa
preguem que els/les alumnes que esteu a casa tingueu la càmera
connectada tota l’estona, de forma que el professorat tingui un bon feedback. Així mateix, mantingueu el micròfon apagat per evitar sorolls de
fons, però enceneu-lo lliurement en el moment de fer alguna pregunta
o intervenció. Entre tots podem fer possibles unes classes ben àgils,
participatives i el màxim de semblats a les presencials!
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Després de cada sessió ordinària, totes les persones inscrites (tant en la
modalitat presencial com en 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 i estarà disponible unes quatre setmanes. Les
gravacions no seran descarregables, per una qüestió de drets d’autor del
professorat.
Els apunts, dossiers, PowerPoint’s, etc, complementaris al curs, en cas que n’hi
hagi, els entregarem en format PDF a través del Campus Virtual de la web
d’Arqueonet (https://www.arqueonet.net/C-Campus-virtual). Al final de cada
mòdul aquests materials es despenjaran per economitzar espai
d’emmagatzematge; per tant recomanem que us els aneu descarregant a
mesura que es fan les classes. Tot i això, si ja han estat despenjats i encara no
us els heu descarregat, ens podeu avisar i us els farem arribar quan la càrrega
de feina ens ho permeti.
El dossiers i apunts només s’entregaran en paper als alumnes presencials en el
moment d’entrar a la classe. Si algun alumne de la modalitat online desitja
tenir-los impresos ens ho pot demanar. En aquests casos els facilitarem sota
petició i amb cita prèvia per a la recollida a Arqueonet.
Els PowerPoint’s, en cas que el professorat permeti que s’entreguin, només es
facilitaran en format PDF al campus virtual.
Les activitats complementàries podran ser visites a museus o exposicions,
tallers, màster-classes, etc., per tant no tenen un lloc de realització determinat i
es faran a un lloc o un altre en funció del disseny cada activitat. En cas que en
aquest curs se’n facin, en el moment que les tinguem dissenyades us farem
arribar el programa de l’activitat amb tota la informació.

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.
Terminis
Opcions

Preu

Curs
Sencer

380 €

Mòduls
solts

70 €

Sessions
soltes

18 €

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct. 2022

(fi nov. 2022)

(fi gen 2023)

(fi mar 2023)

155 €

75 €

75 €

75 €

Els pagaments dels mòduls i de les
classes soltes es realitzen de forma
íntegra, sense terminis, uns dies abans
de començar.
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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: Història de la Península Ibèrica 2022-23”
• 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: Història de la Península
Ibèrica 2022-23”
• 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.
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. De la fragmentació de l’Imperi
romà a la invasió àrab (segles VI a IX)

Durada del mòdul: del 5 al 2 de novembre de 2022 (el 12
d’octubre no hi ha classe)
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h

Sessions: 4
1.
2.
3.
4.

El regne visigot de Barcelona i la monarquia visigòtica de Toledo.
Les rebel·lions secessionistes a la Bascònia i a la Tarraconense.
L’ensorrament de l’estat visigot i la conquesta àrab de la península.
La formació de l’emirat-califat d’Al-Àndalus.

Mòdul 2: La creació dels estats medievals
cristians peninsulars (segles IX a XII)

Durada del mòdul: del 16 de novembre al 14 de desembre de
2022 (el 7 de desembre no hi ha classe)
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h

Sessions: 4
1. Els estats medievals de tradició visigòtica: els regnes d’Astúries, Lleó i
Galícia.
2. Els estats medievals de tradició basca: els regnes de Navarra, Aragó i
Castella.
3. Els estats medievals de tradició carolíngia: els comtats septimans i catalans.
4. Sanç de Navarra i Alfons de Lleó; una primera idea d’Espanya.

Mòdul 3: El procés de construcció de la
monarquia hispànica (segles XII a XV)
Durada del mòdul: de l’11 de gener a l’1 de febrer de 2023
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h

Sessions: 4

1. Les dinàmiques perifèriques: Galícia-Portugal i Catalunya-València.
2. La consolidació dels estats cristians peninsulars com a potències
continentals.
3. La construcció de la monarquia hispànica: Bel·lònides, Trastàmara i Avis.
4. L’expulsió dels jueus, la Guerra de Granada i la projecció africana.
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Mòdul 4: L’Imperi hispànic (segle XV a
XVII)

Durada del mòdul: del 15 de febrer al 15 de març de 2023
(el 8 de març no hi ha classe)
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1.
2.
3.
4.

La conquesta i colonització d’Amèrica.
Les revolucions de les Germanies valenciana i mallorquina.
Les guerres europees contra les potències protestants.
Les revolucions dels Comuneros castellans i dels Irmandiños gallecs.

Mòdul 5: Habsburgs, Oranges, Bragances i
Borbons (segles XVII a XIX)

Durada del mòdul: del 29 de març al 26 d’abril de 2023 (el
dia 5 d’abril no hi ha classe)
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1.
2.
3.
4.

Les guerres de separació de Flandes, Catalunya, Portugal i Nàpols.
Espanya: de concepte geogràfic a ideologia política.
El regim napoleònic i les guerres civils carlines.
La desintegració dels imperis colonials espanyol i portuguès a l’Amèrica.

Mòdul 6: Espanya i Portugal en la
contemporaneïtat (segles XIX a XXI)
Durada del mòdul: del 10 al 31 de maig de 2023
Horari: els dimecres, de 10.30h a 12.00h
Sessions: 4

1.
2.
3.
4.

Els projectes colonials espanyol i portuguès a l’Àfrica.
La Revolució Industrial a Catalunya i al País Basc.
La II República espanyola i la Guerra Civil espanyola.
Espanya i Portugal en la II Guerra i Post-guerra Mundial.

Pàgina 10 de 10

