Curs EPOMA
Tartessis i ibers, prínceps d’Occident
Presentació
En el transcurs del primer mil·lenni aC, l’arribada al Mediterrani
Occidental de colons fenicis i grecs portà a l’expansió d’aquestes dues
civilitzacions a les ribes africanes i europees, així com a les illes interiors
d’aquest espai. Enllà, els processos autòctons d’implantació agrícola i
domini metal·lúrgic que es venien experimentant resultaren estimulats i
conduïren a l’aparició d’originals civilitzacions abans del domini romà.
Els etruscos i els ibers, entre d’altres, foren les més destacades, dotats
d’organització urbana i escriptura; els cartaginesos, descendents de
fenicis, crearen també una peculiar cultura. Del Tirrè a Gibraltar, i més
enllà encara, noves ciutats competien, i alhora, intercanviaven
productes i idees. Unes civilitzacions que no constituïren el centre
d’interès primordial dels historiadors grecs i romans, rescatades primer
per una antiquària que creà tòpics i, més recentment, per una recerca
arqueològica que aplica una multitud de recursos d’estudi que estan
revolucionant el nostre coneixement.
El curs cerca mostrar el punt en el que es troba la recerca d’aquestes
civilitzacions: els seus orígens, el desenvolupament dels elements
culturals més representatius i traçar un esbós històric. El plantejament
s’ha estructurat en 4 mòduls de caire geogràfic per tractar amb més
profunditat la personalitat de cada regió.
El primer mòdul està centrat en les ribes meridional i occidental amb
l’arribada dels fenicis, que impulsa l’aparició de la cultura cartaginesa i
la implantació fenícia en les illes centrals i l’Extrem occidental, uns
espais que acabaran interrelacionats.
Un segon bloc s’orienta a la riba oriental i septentrional. L’estudi de les
ciutats gregues centre-mediterrànies permet aprofundir els cursos de
Grècia i copsar també les transformacions en les poblacions itàliques
immediates.
El tercer mòdul es entra en les transformacions en la península Ibèrica,
amb l’aparició de civilitzacions envoltades de llegendes, com la Tartèssia
i amb els primers prínceps d’Occident que foren els ibers.
I, finalment, el quart mòdul es dedica de forma monogràfica a la més
desenvolupada de les civilitzacions preromanes d’Occident: l’enigmàtic
món etrusc que no ha deixat de fascinar els viatgers des del segle XVIII
fins a les més recents teories sobre la seva cultura.

Vinculació
Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i Civilització del
Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga (EPOMA). Si desitgeu
conèixer els Estudis complets sol·liciteu-nos el programa extens, on
s’explica tota la programació.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Dates i horari
Els dijous, del 31 de gener al 28 de
febrer de 2019.
De 17.45h a 19.15h.
5 sessions
Preu
80 €
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

Professor
David Garcia i Rubert
Dr. en Prehistòria i Professor Agregat a la Secció d’Arqueologia i Prehistòria de la UB
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Programa
5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Tartessos: del mite a la realitat.
Els ibers: introducció, generalitats, definició, precedents.
L’àmbit de la vida a la cultura ibèrica.
L’àmbit de la mort a la cultura ibèrica.
Ibers, púnics i romans: la fi de la cultura ibèrica.
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