Curs

L’enderrossall balear. Les Illes de
la Prehistòria a la fi de l’Antiguitat
Presentació

Enderrossall vol dir enderroc o pedres caigudes en mallorquí i en
menorquí. I a les Illes n’hi han moltes de pedres antigues i també
de vestigis de tota mena que, lentament, els arqueòlegs van
reconstruint per mostrar un quadre històric renovat i en bona part
desconegut. Per la seva posició geogràfica, des del final de la
Prehistòria i durant l’Antiguitat, les Illes es relacionen amb la
Península Ibèrica, de la qual constitueixen una avançada
privilegiada en els contactes amb les cultures del Mediterrani
central i oriental. Alhora, i com era d’esperar, cada illa conserva
trets personals propis en el temps, paral·lels a les relacions
exteriors. Aquest curs vol ser una introducció als principals temes
de l’arqueologia insular: com van ser vistes les Balears en
l’Antiguitat, quan es van poblar, quines van ser les característiques
de la seva original cultura talaiòtica, què va aportar el contacte de
pobles navegants (fenicis, grecs i en especial cartaginesos), com
es va implantar la cultura romana, quina petjada van deixar els
primers cristians i com finalitzà l’Antiguitat amb els vàndals i
bizantins fins a començaments del segle X dC.

Professor

Dr. Ignasi Garcés Estallo
Professor Agregat d’Història Antiga a la Universitat de Barcelona

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

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

Data i hora
Sessions a l’aula (4 sessions)
Els dilluns, del 29 d’abril al 20 de maig
de 2019, de 17.45h a 19.15h
Sortida
Visita al Museu d’Arqueologia de
Catalunya (la data s’informarà al grup
que faci el curs)
Preu (curs sencer, visita inclosa)
Preu normal: 80 €
Persones que fan el viatge a Menorca: 50 €
Preu sessions soltes
18 €/sessió
En tots els casos cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa

1. La descoberta de les Illes: escriptors antics i arqueòlegs. Les
Pitiüses: Eivissa fenícia i cartaginesa.
2. Les Gimnesies: Orígens del poblament i perioditzacions. La
cultura talaiòtica en Menorca.
3. La cultura talaiòtica en Mallorca. Les influències gregues i
púniques en la cultura talaiòtica. Els foners.
4. De la conquesta romana (123 aC) a la conquesta islàmica
(902 dC).
5. Visita guiada a la sala d’Eivissa i a la sala de les Balears del
Museu d’Arqueologia de Catalunya – seu Barcelona.

Viatge associat

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.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’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Menorca talaiòtica. La història en pedra d’una illa. Del 1 al 2 de juny de 2019.
Consulteu el programa al web (apartat ‘Viatges d’autor’) o polsant al següent enllaç:
http://www.arqueonet.net/Arxius/19041.pdf
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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