Història de la Península Ibèrica:
Dels visigots a l’actualitat.
El procés de construcció de la monarquia hispànica
(segles XII a XV).
Informació pràctica

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.

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.

Programa
1. Les dinàmiques perifèriques: Galícia-Portugal i CatalunyaValència.
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.

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 dimecres, de l’11 de gener a l’1
de febrer de 2023, de 10:30h a 12h.
Preu
70 €
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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