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Curs - Les arrels de la història de Catalunya 
 

 
 

Molt abans que Catalunya existís com a entitat política (a l’edat mitjana), 
cultures de diversa índole, algunes d’autòctones i d’altres vingudes de terres 
llunyanes, van assentar-se sobre aquesta terra per formar les seves famílies i 
els seus primer nuclis d’hàbitat. Alguns aprofitaren els centenars de coves y 
balmes repartides sobre el territori per fer-hi vida (paleolític/neolític), d’altres 
decidiren conrear la terra, estabular animals domesticats i construir les 
primeres cases amb poc més que fang i fustes (neolític/edat dels metalls). Amb 
el pas dels anys, tot i compartir unes arrels idèntiques, cada entitat, població o 
àrea geogràfica individual, va anar assolint unes característiques específiques 
que la diferenciaven dels seus veïns, si això li sumem una creixent pressió 
demogràfica i la necessitat de noves terres per mantenir alimentada a la 
població, en poc temps aquestes entitats veïnes 
es van veure abocades a competir, mitjançant 
les armes, pel control del recursos disponibles 
(edat del ferro/tribus ibers).  
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En aquest curs de 12 classes viatjarem a lo més profund de la prehistòria per 
conèixer als primers habitants de la nostra terra. Descobrirem d’on venien, com 

vivien i què ens van deixar per a la posteritat. 
Avançarem cronològicament per assistir al naixement 
de l’agricultura, la ramaderia, les tècniques de 
producció ceràmica, així com l’aparició dels primers 
poblats i la manipulació dels elements per a la foneria 
de metalls (edats del coure – bronze – ferro). Veurem a 
les primeres societats complexes de l’edat del ferro de 
casa nostra, els ibers. Parlarem de com s’organitzaven, 
els contactes comercials que tenien, quins costums i 
creences practicaven...fins que un bon dia varen 
albirar un vaixell que s’apropava a la costa. Eren els 
grecs (s. VI ane.), que venien a comerciar i a buscar un 

nou indret on instal·lar-hi el seu excedent de població (colònia), i poder viure 
pacíficament al costat dels indígenes. Descobrirem què ens van aportar els 
contactes amb una de les civilitzacions més refinades i cultes del món antic, 
fins que pocs segles després, els romans envaïen la terra i la ocupaven per la 
força de les armes. Els ibers indígenes no varen poder resistir l’embat d’una 
força militar superior i varen acabar diluïts entre els nous colons vinguts de 
terres itàliques, adquirint la seva llengua i el seu mode de vida fins a la caiguda 
de l’Imperi Romà i posterior invasió de pobles 
bàrbars, moment en el que entràvem al període 
històric medieval.  

Programa del curs: Les arrels de la història 
de Catalunya I: de la prehistòria als Ibers. 

Classe 1:   

 El medi físic i natural. 
- Espai físic. 
- Evolució climàtica i l’entorn natural. 

 El paleolític: Els primers pobladors. 
- Periodització (Inferior / Mig / Superior). 
- Homínids. 
- Grups de caçadors-recol·lectors (Neanderthals / Sàpiens). 
- Hàbitat dels grups de caçadors-recol·lectors. 
- Sistemes de subsistència. 
- Indústria lítica.  
- Concepció artística dels caçadors-recol·lectors. 
- ¿Podem parlar de religió paleolítica? 
- Principals jaciments de Catalunya. 

Classe 2: 

 Epipaleolític i mesolític. 
- El medi ambient i el canvi climàtic. 
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- Organització social dels grups. 
- Evolució del sistema econòmic. 
- Indústria lítica i tecnologia. 
- Principals jaciments de Catalunya. 

Classe 3: 

 La transició cap a l’agricultura i ramaderia: el neolític antic 
- Concepció del període i propostes d’adaptació. 
- Industria lítica i tecnologia. 
- Hàbitat dels grups sedentaris. 
- Organització social dels grups sedentaris. 
- L’aparició del cabdill. 
- Economia dels primers grups sedentaris. 
- Concepció artística dels grups sedentaris. 
- Principals jaciments de Catalunya. 

Classe 4: 

 El neolític mig i recent. 
- Organització social. 
- Evolució dels grups d’agricultors i ramaders. 
- Evolució tecnològica. 
- Hàbitat dels grups d’agricultors i ramaders. 
- Principals jaciments de Catalunya. 

 L’arquitectura de la mort. 
- Tractament dels difunts. 
- Estructures d’enterrament (individuals i col·lectives) 

Classe 5: 

 Megalitisme 
- Menhirs. 
- Henges. 
- Cromlecs. 
- Cercles de pedra. 
- Dòlmens. 
- Éssers poderosos (estàtues-menhirs) 
- Principals jaciments de Catalunya. 

Classe 6: 

 Les edats dels metalls: Calcolític 
- Organització social. 
- Evolució tecnològica – La metal·lúrgia. 
- Pràctiques funeràries. 
- Principals jaciments de Catalunya 

Classe 7: 

 Les edats dels metalls II: L’edat del bronze. 
- Organització social. 
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- Evolució tecnològica. 
- Pràctiques funeràries. 
- Evolució econòmica i sistemes de subsistència. 
- Intercanvi i comerç. 
- Organització poblacional. 
- Principals jaciments de Catalunya. 

 

Classe 8: 

 Un cop d’ull al món. 
- Societats neolítiques de la mediterrània. 
- Societats de l’edat del bronze de la mediterrània. 
- Comparativa cronològica i tecnològica. 

 La dona a la prehistòria. 
- Estudis de gènere. 
- Història de les dones. 
- Arqueologia de les dones. 

Classe 9: 

 L’edat del ferro: els ibers. 
- Orígens i tradició dels pobles ibers. 
- Organització social de les tribus iberes. 
- Organització geogràfica de les tribus iberes. 
- Concepció filosòfica i historiogràfica de la organització social i política de les 

societats complexes. 
- La tecnologia al servei del conflicte. 

Classe 10: 

 L’edat del ferro: els ibers II. 
- Els poblats ibers. Edificis i construccions públiques i privades. 
- Economia, comerç i intercanvi: els primers contactes amb fenicis. 
- Els ibers a les fonts clàssiques i llatines. 
- Les necròpolis i el tracte dels difunts. 
- Art, religió i escriptura. 
- Principals jaciments ibers de Catalunya. 

 

 

 

Programa del curs: Les arrels de la història de Catalunya II: Els imperis 
que vingueren pel mar. 

Classe 1: 

 L’edat del ferro: els ibers. 
- Qui són?  
- Què en sabem del seu idioma?. 
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- Què es han llegat? 
- Ullastret, capital dels Indiketes. 

Classe 2: 

 Fenicis i grecs a l’entorn mediterrani 
- Els fenicis: els comerciants d’orient. 
- Del Llevant de la mediterrània al nord d’Àfrica: Cartago. 
- Expansió fenícia cap a l’occident mediterrani. 
- La colonització d’occident. 
- Contactes entre ibers i fenicis a Catalunya. 

Classe 3: 

 Arriben el grecs! 
- Evolució política i social de les polis gregues. 
- Origen i cronologia. 
- Organització de les colònies. 
- Contacte, comerç i intercanvi amb els pobles ibers. 
- Tecnologia grega (ceràmica, metalls i navegació) 
- Sistemes de producció econòmica. 
- Empúries, ciutat grega. 

Classe 4: 

 Els romans del període republicà. 
- El conflicte entre Roma i Cartago a terres iberes. 
- Les Guerres púniques y el canvi de poders a la mediterrània occidental. 
- L’assentament dels romans, les primeres colònies. 
- Ibers i romans (aliances i revoltes) 

Classe 5: 

 L’Imperi romà i la desaparició dels ibers. 
- Economia, comerç i organització social. 
- El procés d’aculturació. La transformació del món indígena. 
- Les noves ciutats romanes. 
- Edificis públics i privats. Arquitectura romana I. 

Classe 6: 

 Arqueologia romana I: la centuriació. 
- Organització de les poblacions romanes. 
- Les principals vies de comunicació romanes. 
- La societat romana. 
- Les fonts literàries i epigràfiques. 

Classe 7: 

 Arqueologia romana II. Els edificis públics. 
- El fòrum. 
- La basílica. 
- El circ. 
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- El teatre. 
- L’amfiteatre. 
- Les termes. 
- Els temples. 

Classe 8: 

 Un cop d’ull al món. 
- Europa y els moviments bàrbars. 
- Pròxim Orient: Mesopotàmia i Egipte. 
- El bàrbars d’orient: el huns. 
- Arqueologia i Història de gènere. El paper de la dona en un món canviant. 

Classe 9: 

 Arqueologia romana III. 
- Ceràmica. 
- Art i literatura. 
- De la religió pagana a l’ascens del cristianisme. 
- Les principals ciutats romanes a Catalunya: el cas de Tàrraco, capital 

d’Hispania Citerior. 

Classe 10: 

 La caiguda de l’imperi romà d’occident. 
- Causes i conseqüències. 
- El territori ocupat pels bàrbars. 
- La fi de l’edat antiga. 

 

Programa del curs: Les arrels de la història de Catalunya III: Edat 
mitjana: El naixement de la nació Catalana. 

 

Classe 1: 

 Antecedents: dels visigots als reis carolingis 
- Orígens. 
- Visigots, musulmans y carolingis. 
- La societat pre-feudal. 
- Organització social. 
- Què es han llegat? 
- Els orígens dels comtats catalans. 

Classe 2: 

 Dels comtes francs a la independència. 
- Els comtats sota els reis carolingis. 
- La forma de govern dels comtats catalans. 
- Guifré “el pilós”, cap a la fi de la dominació franca.  
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- Borrell II: comte de Barcelona, Girona, Urgell i Osona. La fi del 
vassallatge amb el Regne Franc. 

Classe 3: 

 Comtesses i reines i el paper de les dones al principat. 
- Emma, filla de Guifré 
- Ermessenda de Carcassona. 
- Almodis de la Marca. 
- La situació de la dona als comtats catalans. 

Classe 4: 

 Procés de feudalització. El paper de l’església 
- Què significa y com repercuteix en la població la organització feudal. 
- La organització territorial a partir de l’església.  
- Església i govern. 
- Església i cultura. 
- Les ordres mendicants i les ordres monàstiques.  
- Els bons homes. 
- Hospitalers i templers. 

Classe 5: 

 Aragó busca rei... 
- L’origen de la reialesa aragonesa. 
- Ramon Berenguer V de Barcelona i Peronella d’Aragó: Els capítols 

matrimonials de Barbastre (1137). 

Classe 6: 

 Catalunya, catalans: llengua, símbols i tradicions. 
- El nom. 
- La llengua. 
- Les quatre barres de sang. 
- Sentiment de pertinença? 
- Contes i llegendes. 

Classe 7: 

 Comtes – reis. L’expansió per terra i mar I. 
- La dura derrota de Muret. 
- Jaume I el conqueridor i les conquestes de Mallorca i València. 
- La vida de Jaume I. 

Classe 8: 

 Expansió mediterrània. 
- De Pere II, el Gran a Pere III, el cerimoniós 
- El llarg periple per conquerir la mediterrània. 
- Els grans personatges del període. 

Classe 9: 



8 
 

 
 

 La crisi del sistema feudal: Edat Mitjana tardana. 
- La crisi agrària. 
- Crisi demogràfica. 
- Societat i economia. 
- L’organització dels territoris. 
- Crisis a l’església. 

Classe 10: 

 La fi del casal de Barcelona. 
- Els darrers anys de la independència política. 
- El no testament de Martí I, l’humà i El Tractat de Muret. 
- L’ascens de la dinastia Trastàmara. 

 

Imparteix el Curs el Prof. Josep M. Arias. Llicenciat en 
Història i Màster en Mediterrània antiga. 
Destinat a persones a partir de 12 anys. 
Curs de 12 classes de 1:30 h. de durada cadascuna. 
Idioma: Català. 
Material didàctic visual. 
Classes presencials lectives. Sense deures, treballs extra, ni 
exàmens. 
Espai web, tant per debatre entre els alumnes com per a 
preguntes, dubtes, aclariments, etc. adreçades al professor.  
Títol d’assoliment d’hores lectives de la Acadèmia ADEAH. 

 


