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Continguts 
 
Aquesta assignatura és oferta com a optativa dins el nou Pla d’Estudis de la UAB per al Segon Cicle 
de la Llicenciatura de Filologia Clàssica, essent d’interès també per als estudiants d’Arqueologia i 
d’Història Antiga. 

Hom estudiarà la presència de les civilitzacions fenícia, grega i romana a la Península Ibèrica i Illes 
Balears a partir de les notícies que ens en donen els autors clàssics. Els continguts teòrics seran 
treballats, per tant, en base a l’anàlisi i el comentari d’una selecció de fragments referits a aquesta 
matèria, els quals seran examinats en versió bilingüe.  

Objectius 

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’estudiant assoleixi uns coneixements generals sobre la 
història antiga d’Hispània mitjançant una lectura curosa i raonada de les fonts. En acabar el curs, ha 
de ser capaç, en primer lloc, de raonar les causes i d’exposar les conseqüències més importants de la 
presència fenícia, grega i romana a la Península i a les Illes; en segon lloc, ha de saber destriar els 
elements llegendaris i els històrics transmesos per les tradicions literàries i, també, ha de poder 
relacionar les informacions de les fonts literàries i les arqueològiques; finalment, ha de ser capaç de 
situar en el temps els principals autors antics que ens serveixen de font per a l’estudi de la història de 
la Península Ibèrica, així com conèixer-ne les obres principals i les circumstàncies en què les van 
produir. 

Temari 
 
1. COLONITZACIONS (SEGLES VIII-III aC) 

1.1 Colonització fenícia. Les tradicions clàssiques referents a l'Extrem Occident. Motius de la 
colonització fenícia. El cas de Gadir. El cas d' Ebusus. 

1. 2. Colonització grega.  
1.2.1. Emporion. Anàlisi de les dades d' Estrabó, el paper comercial d'Emporion, el problema de la 
polis emporitana i les relacions gregues amb les poblacions indígenes.  
1.2.2. El cas de Rhoda. 
1.2.3. Presència grega a les costes del Llevant i del Sud Peninsular: Mainake i Hemeroskopeion. 
1.2.4. El Periple d' Aviè: colonització fenícia i grega a l' Ora Maritima d'Aviè. 

 
2. CONQUESTA I COLONITZACIÓ ROMANA (SEGLES III-I aC) 
 
2.1.Marc històric. Els tractats Roma-Cartago del 348 al 226 aC. Causes de la Segona Guerra Púnica: 
el tractat de l' Ebre entre Roma i Cartago del 226 aC i la destrucció de Saguntum 

2.2. Les ciutats: els primers assentaments romans i romanoindígenes a la Península 
Ibérica: conquesta, assentament i fundació. 
2 2.1. Conquesta: Saguntum i Carthago Nova. 
2.2.2. Assentament: Tarraco, Emporiae i Carteia. 
2.2.3. Fundació: Italica, Gracchurris, Corduba, Valentia, Palma i Pollentia. 

2.3. Aspectes jurídics i socials de la romanització i de l'assentament dels itàlics. 
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2.4. Colonitzacions d'època de Cèsar i d'August (Augusta Emerita, Barcino...). 

Avaluació 

Hom realitzarà una prova final en què haurà de respondre diverses preguntes de selecció i fer els 
comentaris d’un o més texts en edició bilingüe i d’un mapa; aquesta prova suposarà un 80% de la 
nota final. L'assistència i participació tant a classe, com a les sortides de camp previstes, 
representaran l'altre 20%.  

L'assistència a les sortides de camp que s'especifiquen a continuació, a l'apartat dedicat a la tutoria 
integrada, són obligatòries per tal d'aprovar l'assignatura.  

Tutoria integrada 

Les activitats de tutoria integrada es concentraran en pràctiques de camp consistents en la visita 
d'alguna de les ciutats estudiades com a objecte de la colonització antiga.  

El programa d'aquestes sortides és el següent: 

1. Visita a Empúries (Emporion-colònia grega i Emporiae-ciutat romana) i Ullastret (oppidum 
ibèric). Duració: un dia. 

2. Visita a Tarragona (Tarraco-colònia romana, capital de la Hispania Citerior): Museu Arqueològic, 
muralles, circ, fòrum colonial, amfiteatre, necròpolis paleocristiana. Duració: un dia. 

3. Visita a Barcelona (Barcino-colònia romana): Museu d’Història de la Ciutat, muralles, necròpolis 
de la plaça de la Vila de Madrid, Museu Arqueològic, Gabinet Numismàtic de Catalunya. Duració: 
dos dies. 
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Bibliografia temàtica 
 
La bibliografia de cada tema es comentarà a classe en el moment oportú. 
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