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Presentació i Resum de l’assignatura 
 
Diu l’historiador Pierre Vilar, en una magnífica obra de síntesi que us recomano 
especialment (Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Crítica, Barcelona  
1980), que no només cal conèixer el passat per comprendre el present, sinó 
que cal intentar anar més enllà en la reflexió històrica: només si comprenem el 
passat podrem conèixer veritablement el present. Ja tenim doncs un bon 
argument inicial per apropar-nos a l’estudi del món antic de Catalunya, a allò 
que M. Tarradell anomenà “les arrels de Catalunya”. Aquest serà el tema 
principal de l’assignatura, conèixer i comprendre les societats de l’antiguitat que 
es desenvoluparen a l’àrea de Catalunya. 
Al mateix temps, hem de ser conscients que cada nova societat, cada nova 
generació, reescriu la història des del seu propi present, de manera que la 
història és sempre una disciplina en canvi, en evolució, i no solament perquè 
canvien els mètodes de recerca (els progressos de l’arqueologia) i les fonts  
documentals (noves troballes i lectures), sinó perquè el punt de vista de 
l’historiador de cada generació -conscient o incoscientment- també ha canviat, i 
cada nova generació d’estudiosos, com vosaltres, s’enfronta d’una manera 
diferent a les mateixes problemàtiques. Cada nova generació busca en el 
passat respostes a les preguntes que sorgeixen des del seu present, i hi troba 
respostes diferents. El mateix fet de plantejar-nos aquesta “Història de 
Catalunya” suposa ja una tria, i cal assumir-ne les conseqüències. 
Pot semblar extrany començar així un curs d’Història Antiga de Catalunya, una 
“matèria” aparentment “tancada”, potser modificada per algunes troballes 
arqueològiques recents, però bàsicament “ben establerta”. Res més lluny de la 
realitat. Els estudis sobre la Catalunya ibèrica o romana mostren una disciplina 
que evoluciona i canvia, com canvien també les teories interpretatives d’alguns 
fenòmens històrics o les tècniques arqueològiques.  
Per això aquest serà també un tema important al llarg del curs: conèixer les 
tècniques d’estudi i d’investigació que utilitzen els historiadors del món antic, 
bàsicament l’estudi de les fonts literàries antigues, l’epigrafia, i l’arqueologia. Hi 
ha encara molt de camp per recòrrer, i molts elements a discutir, i crec que 
aquest és un bon motiu per incentivar-vos a participar activament en les 
activitats que proposarem des d’aquesta assignatura. 
 
Les activitats de l’assignatura estan destinades fonamentalment a familiaritzar-
nos amb aquestes fonts i temàtiques, treballant amb fonts directes (sempre 
traduïdes), que posarem en relació amb les interpretacions històriques que 
apareixen en els materials de l’assignatura. En resum, no només coneixerem la 
Història Antiga de Catalunya, sino els documents que ens permeten conèixer 
aquesta història. 
 



Objectius
  

Podem resumir els objectius principals de l’assignatura en els següents punts: 
 
1er. Conèixer i utilitzar les fonts documentals que posseïm per analitzar 
els processos històrics, apropant-nos així a la feina de l’historiador de 
l’antiguitat i de l’arqueòleg. En els materials que us enviaré i a les activitats 
apareixen bona part d’aquestes fonts (literàries, epigràfiques, numismàtiques i 
sobretot arqueològiques), i cal conèixer d’una banda les seves possibilitats, i 
també les mancances i limitacions (que d’alguna manera mostren  les 
limitacions de la nostra disciplina, i el paper tan important de la interpretació). 
En general, caldrà fer comentaris de text sobre aquests documents. 
 
2on. Ser capaç de contextualitzar les dades que ens aporten aquestes 
fonts documentals amb les interpretacions històriques. Caldrà posar en 
relació unes dades amb les altres, buscant una síntesi més complerta. 
 
3er. Conèixer i valorar el patrimoni arqueològic i arquitectònic de la 
Catalunya antiga, entenent el patrimoni no només com un element passiu que 
cal protegir, sinó com un bé cultural del qual en podem extreure un profit 
efectiu, com un document històric que ens ajuda a explicar-nos a nosaltres 
mateixos. 
 
4rt. Finalment, i com a síntesi final d’aquests objectius, l’assignatura pretèn 
apropar-vos al coneixement d’unes disciplines d’estudi del nostre passat que us 
permetin no només conèixer les interpretacions ara per ara establertes, sinó 
desenvolupar el vostre propi criteri, de tal manera que en acabar el semestre 
pugueu valorar les noves dades històriques i arqueològiques que s’anirant 
coneixent en el futur, resituant-les en un marc d’interpretació coherent. 

 
 
Lectures de preparació-Bibliografia
 
Com a bibliografia de caire introductori i complementari -i sense ànim 
d’exhaustivitat (podeu tenir per casa bones obres més antigues)- cal tenir 
present els següents treballs:  
 

A.  Daura, E. Sanchez, Introducció a l’arqueologia de Catalunya. 
Prehistòria i Antiguitat. Ed. Teide. Barcelona 1993. Es tracta d’una 
obra introductòria breu, però actualitzada a nivell de dades 
arqueològiques i de bibliografia. El capítol de món romà és més 
arqueològic i  descriptiu, i es troba a mancar una síntesi històrica. 

B.  C. Garrido, Arqueoguía de Cataluña y Baleares. Ed. Planeta. 
Barcelona 1998. Bona guía arqueològica on apareixen la major part 
dels jaciments que esmentarem al llarg del curs. Hi ha una breu 
síntesi històrica a la introducció, força correcte. 

C.  AA.DD. Història de Catalunya.  Salvat. Barcelona 1985. Obra ja 
clàssica, desfasada en alguns aspectes pel que fa a les dades 
arqueològiques, però que conserva l’esforç dels seus autors per 
elaborar síntesis històriques. 



D.  AA.DD. Economia, Societat i Cultura. Història dels Païssos Catalans.  
Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona 1997. Vol. I, Prehistòria i món 
Antic. Recent síntesi elaborada pels diversos especialistes actuals en 
cada matèria. Lògicament és un treball dispers, però d’un bon nivell 
científic. 

E.  AA.DD. Atles d’Història de Catalunya. Edicions 62. Barcelona 1995. 
Publicació molt útil i àgil, molt recomanable per donar una visió global 
-i territorial- dels diversos periodes estudiats. 

F.  Revista Laietania, nº 8. Museu de Mataró, 1993. En aquest número de 
la revista d’arqueologia Laietania es presenten les diverses 
contribucions efectuades en un simposi sobre el món ibèric català 
realitzat a Mataró l’any 93. Permet tenir una bona visió d’aquest món 
ibèric a través dels investigadors que hi estan treballant actualment en 
cada comarca. 

G.  C. Aranegui, P. Rouillard, J.P. Mohen (Coord.). Els ibers. Fundació La 
Caixa. Barcelona 1998. Catàleg de l’exposició i Actes del Congrès. 

H.  J. Pons, Territori i societat romana a Catalunya. Edicions 62. 
Barcelona 1994. Es tracta d’un treball molt sugerent i interessant, que 
aconsegueix relacionar els fenòmens històrics detectats a Catalunya 
amb les grans línies d’evolució de la Història romana en general. Un 
punt feble, però, és el tractament de les dades arqueològiques, que no 
ha estat potser prou crític. 

I.  M. Mayer (coordinador), Roma a Catalunya. Barcelona 1992. Manual 
o obra de refèrencia del curs pel que fa a la segona part del temari. Es 
una obra col.lectiva i, com a tal, dispersa. 

J.  J. Casas, P. Castanyer, J.M. Nolla, J. Tremoleda, El món rural 
d’època romana a Catalunya. L’exemple del Nord-est. C.I.A.G. Girona 
1995. Interessant visió global de les vil.les i centres de producció rural 
a les comarques gironines, que pot completar les dades que sobre 
aquest món agrícola presenten els mòduls. 

K.  Finalment, i d’una manera co-lateral, poden ser útils dues obres de 
síntesi: D. Plàcido, Historia de España. La Antigüedad. Nerea. Madrid 
1994,  i també  C. Renfrew, P. Bahn, Arqueología. Teorías, métodos y 
práctica. Akal, Madrid 1993.  

 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació d’aquesta assignatura es realitzarà a partir de 3 tipus de notes: 
 
1- Notes de les activitats d’Avaluació continuada que s’aniran enviant. Seràn 3 
entregues, de les que ya donarem dates properament. Seran els blocs:   
 1.A. Colonitzacions i món ibèric 
 1.B. La conquesta romana. 
 1.C. L’imperi romà. 
 
2- Activitat del dossier de premsa. 
3- Examen  
 
Veiem-les breument: 



1- Activitats d’avaluació continuada. 
 
Bona part dels exercicis a realitzar consisteixen en comentaris de text guiats, 
és a dir, comentaris on cal respondre a algunes preguntes significatives sobre 
aquell document. Es una manera d’acotar la temàtica a tractar, a la vegada que 
és una manera d’aprofundir en els aspectes més destacats. També s’hauran 
d’elaborar síntesis històriques sobre alguns temes d’interès, de manera que 
poguem treballar a l’hora amb documentació antiga (sempre traduïda al 
català/castellà), i amb les opinions d’un o diversos historiadors actuals. 
 
Ús del campus: L’Assignatura es recolzarà en bona part en els materials que us 
enviaré, però aquests hauran de ser forçosament complementats per altres 
materials: una bibliografia específica i les lectures proposades a l’avaluació 
continuada. Respecte d’aquests materials, la vostra tasca serà bàsicament la 
d’interpretar les dades, tot integrant-les en un model d’interpretació històrica 
coherent. 
 
2- Dossier de premsa. 
  
A banda de les activitats que acompanyen els mòduls didàctics, us proposo a 
aquells que vulgueu acollir-vos a l’avaluació continuada una activitat a realitzar 
que durarà tot el semestre. Es tracta d’elaborar un dossier, una petita “base de 
dades”, de totes aquelles notícies arqueològiques que apareixen als mitjans de 
difussió, especialment a la premsa (local, comarcal o nacional), referents a 
l’arqueologia catalana. No es tracta de fer una recerca sistemàtica, sinó d’estar 
atent a les notícies que d’una manera no frequent però si constant apareixen en 
molts diaris, revistes o altres mitjans informatius (TV, radio, etc..) que tingueu a 
l’abast (o fins i tot notícies d’àmbit local). Tampoc cal que siguin notícies totes 
elles d’actualitat, sinó que també poden servir articles o notícies sobre 
jaciments ja coneguts, o articles apareguts en els darrers temps (d’un any 
ençà). L’objectiu no és tenir com més dades millor, sino aprofitar aquestes 
notícies per completar la nostra visió d’aquest període històric. En concret la 
fitxa de cada notícia hauria de recollir: 

 Data i Publicació on apareix la notícia. 
 Resum de la notícia. Tractament donat (marginal, central, anecdòtic, 
“curiositat”, històric…). Possibles errors del periodista (bastant 
freqüents….). 

 Valoració:  -Relació amb allò que conieixeu a través dels mòduls i els 
materials que teniu. 

- Interés científic de la troballa. Trascendència històrica. 
Aquest dossier (breu, màxim una plana per cada jaciment o notícia, com a 
molt!!) serà un treball que caldrà entregar al final del semestre. L’interés de 
l’activitat no està en obtenir com més notícies millor, sinó en valorar-les, i 
per tant considero que un dossier amb 10-15 notícies és ja prou correcte.  
Com que l’objectiu del treball no és acumular dades, sinó valorar-les, agrairïa a 
tots els estudiants interessats que us intercanvièssiu entre vosaltres les 
referències (on ha aparegut tal o tal altre notícia) a través del forum de la 
nostra assignatura. No importa qui localitza la notícia, o quantes en localitza, 
sinó que pugui circular entre tots nosaltres la informació, i que tots hi poguem 
col.laborar. Després ja cadascú farà el seu comentari de les notícies que entre 



tots haurem portat al fòrum. Jo mateix, quan conegui alguna nova dada, 
penjaré la referència a l’espai del “fòrum” de la nostra assignatura  
Periodicament aniré presentant algunes d’aquestes notícies. Serà una manera 
de seguir el pols de l’arqueologia catalana. Com que en aquesta assignatura no 
hi haurà debat, aquesta activitat d’alguna manera podria ocupar el seu lloc. Així 
mateix, us recomano que utilitzeu aquest espai de “fòrum” perquè intercanvieu 
també entre vosaltres dades i comentaris. Com més n’hi hagi, més elements 
d’anàl.lisi tindrem per completar la visió dels mòduls. No us ha interessat mai 
conèixer el veritable abast d’aquesta o d’aquella altra troballa arqueològica? 
Potser es tracta d’un jaciment prop de casa vostra? Té cap interés? Ara teniu la 
oportunitat de plantejar-vos aquestes questions! 
Aquesta activitat és obligatòria. 
 
3- Examen. 
 
Els exercicis consistiran en: 
 
- Elaborar un tema/síntesi històrica, a triar entre dos opcions: 40 % de la nota. 
- Comentari guiat d’un document literari, a triar entre dos. 30 % de la nota. 

- Comentari guiat d’un document arqueològic, a triar entre dos. 30 % de la nota.  
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