Curs matinal:
Els Visigots: la història d’un poble
amb una llista reial difícil de memoritzar
Informació pràctica

Presentació

No fa pas tants anys, memoritzar la llista dels “reis gots” no
només constituïa tot un repte a la capacitat de recordar dels
alumnes més aplicats sinó, també, una autèntica victòria de la
qual hom podia enorgullir-se en ple dret. Avui dia, el nostre
coneixement sobre aquest famós poble germànic ha millorat molt
gràcies a l’arqueologia i als estudis filològics referits a les
èpoques més mítiques. Així doncs, amb el curs que us proposem
els veurem néixer a les gèlides terres sueques de “Gotland” i
abandonar-les, al cap d’un temps, per tal de començar un periple
plurisecular que els va passejar per tota l’Europa Oriental i,
finalment, els va dur fins a Hispània.
Malgrat que la historiografia els va qualificar de “bàrbars”, els
visigots foren els successors més dignes que l’Imperi romà va
tenir a l’Europa Occidental. Des que Ataülf va maridar la princesa
porfirogènita Gal·la Placídia, els monarques visigots van mostrar
una forta tendència a romanitzar-se i a fer seus els usos imperials
dels sobirans romans. Monarques com Euric o Leovigid, van
imitar tot el que van poder la manera de governar dels
emperadors baix imperials amb l’objectiu de legitimar la seva
monarquia davant els seus súbdits hispanorromans.
No obstant, aquests no es van prendre seriosament al seu rei fins
que Recared no es va convertir al catolicisme, de manera
solemne, al III Concili de Toledo (589). A partir d’aquest
moment, l’aliança entre l’Església i la monarquia va fer més
eficient el govern d’un reis que ara eren consagrats amb el
crisma, com els patriarques de l’Antic Testament.
Ara bé, no hi ha res que duri eternament, i el Regne Visigot de
Toledo va sucumbir víctima de la seva grandesa. Sempre ens han
dit que Don Rodrigo, un monarca no desitjat per ningú, fou el
seu darrer rei, però avui dia sabem que, com a mínim, hi hagué
dos altres personatges que van ostentar la corona després de la
desfeta a la batalla de Guadalete.

Professor

Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga (Professor a la
Universitat de Barcelona)

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: L94 / L95, parada SepúlvedaViladomat

Data i hora
Els dilluns, del 14 d’octubre de 2019
al 27 de gener de 2020 (els dies 4
de novembre i el 2 i el 9 de
desembre no hi ha classe)
De: 11:30 h a 13:00 h.
Preu
155 €
Cal inscripció prèvia.
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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Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells interessats a estudiar amb detall la història d’un dels enemics més
formidables amb què va topar l’Imperi romà al segle IV. Dedicarem una especial atenció al període que
els visigots van passar a Hispània i a com van formar el Regne Visigot de Toledo, el primer estat
pròpiament peninsular. I, a més, no acabarem l’estudi en el 711, any de la famosa batalla de Guadalete,
sinó que el continuarem uns quants decennis més enllà per tal de mostrar com Don Rodrigo no fou, com
es diu, el darrer rei visigot peninsular.

Programa
Sorgint d’entre les boires de la llegenda: els orígens dels gots a la mítica Gotland (Suècia)
Les conseqüència de la batalla d’Adrianòpolis: el saqueig de Roma en el 410.
El llarg periple a la recerca d’un territori propi: el regne visigòtic de Toulouse.
El rei Euric i l’apogeu dels visigots a les Gàl·lies.
Leovigild i la consolidació del Regne Visigot de Toledo.
Recared i les conseqüències polítiques de la conversió del regne al catolicisme.
La unificació legal de Khindasvint i Recesvint: posant les bases del dret medieval.
Aspectes socials de l’època visigoda: la feblesa de la monarquia front a la prepotència dels nobles i
l’opressió de les classes menys afavorides.
9. El gran poder de l’Església i l’època dels concilis de Toledo.
10. Don Rodrigo, el darrer rei dels visigots? La Hispània visigoda més enllà de la derrota a Guadalete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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