Grans batalles de la història (IV):
Batalles del món bizantí i Grans Batalles navals
de la Història
Les guerres de l’Imperi Bizantí (ss. VI-XIV).
Informació pràctica

Presentació
La fi de l’Imperi romà a Occident va deixar un mosaic d’estats
germànics liderats per una elit de guerrers que es passaven el dia
lluitant els uns contra els altres i que trobaven en la guerra la
legitimació de la seva posició hegemònica. Per això, el mapa
polític de l’Europa dels segles V-IX fou força canviant.
No obstant, cal recordar que l’Imperi romà no havia caigut en la
seva totalitat, doncs, a Orient, l’Imperi Bizantí es considerava el
seu hereu i alimentava l’esperança de la seva resurrecció. Per
això, a mitjans segle VI, Justinià va impulsar la reconquesta
d’Occident combatent contra els vàndals (a Àfrica), els ostrogots
(a Itàlia) i els visigots (a Hispània). Tot i els èxits obtinguts,
aquestes conquestes s’acabaran perdent i l’Imperi Bizantí anirà
decaient, sobretot, pel desgast de la guerra amb els búlgars i,
com a conseqüència de les terribles derrotes a Manzikert i
Miriocèfal que pràcticament els van fer fora d’Anatòlia. La
miraculosa arribada dels almogàvers va donar un nou respir a
Bizanci, però la pressió dels otomans fou implacable i, esgotat i
fustigat per totes bandes, l’Imperi d’Orient va protagonitzar un
lent i agònic procés de desaparició.

Lloc

Professor

Preu classes soltes
18 €

Dr. Carles Buenacasa
Dr. en Història Antiga i professor agregat al Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la UB. Ha realitzat nombrosos viatges com
a professor acompanyant a l’entorn Mediterrani.

Programa
1.- Justinià i la renovatio imperii (I): la derrota i submissió dels
vàndals (s. VI).
2.- Justinià i la renovatio imperii (II): la conquesta de la Itàlia
ostrogoda (s. VI).
3.- El setge de Constantinoble per Simeó de Bulgària (913) i el
problema dels búlgars.
4.- L’inici del fi de les derrotes bizantines a Manzikert (1071) i
Miriocèfal (1176).
5.- La campanya dels almogàvers i la “venjança catalana” (13031312).

Aquest
curs
s’impartirà
exclusivament en modalitat online,
format videoconferència, a través de
l’aplicació Zoom.
Després de cada sessió, les persones
inscrites podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Els divendres, del 13 de gener al 10
de febrer de 2023, de 18:30h a
20:00h.
Preu
90 €

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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