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INTRODUCCIÓ
Moltes vegades ens pregunten d’on som i la nostra resposta sol ser
el nom de la ciutat, de la Comunitat Autònoma i de l’Estat, o Espanya.
Però, des de quan és així?. Les comunitats autònomes, com saps, es formen després de ser aprovada la Constitució de 1978, però alguns noms
d’aquestes comunitats ja apareixien en documents de l’Edat Mitjana i
ﬁns i tot abans. També el nom d’Espanya designa un conjunt de pobles
que s’organitzen entorn d’una monarquia a partir del segle XVIII. Però
des de quan hi ha la noció d’espanyols, catalans o bascs?
Aquesta qüestió és molt difícil de contestar, per això treballarem
alguns documents (fotos, mapes, texts i ﬁgures) que ens indiquen quins
pobles hi vivien en els temps de la Prehistòria: Paleolític, Neolític i en
l’Edat dels Metalls. En aquesta última, sobretot en el primer mil·lenni
a.C., el mar Mediterrani és un espai solcat per bons navegants que se’n
desplacen d’un extrem a l’altre d’aquest mar, per a realitzar els seus
intercanvis comercials, obtenint certes matèries primeres que els eren
indispensables.
En la mentalitat d’aquells primers navegants, mercaders i aventurers
que van arribar a la Península Ibèrica, des del punt de vista geogràﬁc,
aquesta era el confí del món conegut, on es posava el sol i on abundaven
les riqueses i els metalls del regne de Tartessos.
Les primeres preguntes que anem a fer-nos són: tenien conéiximent,
tant els pobles navegants com els pobles que habitaven la Península Ibèrica, que aquest espai geogràﬁc era realment una península?, (denominada
Ibèria pels grecs). Creieu que completar la seua imatge i coneixement
va ser un procés ràpid? Respecte dels pobles que habitaven la península,
es coneixien a fons entre ells o es limitaven a comerciar amb el poble
veí més pròxim?
Amb l’arribada dels romans a la Península, a mesura que la van
conquistant, va augmentar el coneixement geogràﬁc d’ella? Hispània o
les Hispànies que és com l’anomenen ells, va ser un conjunt territorial
organitzat i uniforme? I ﬁnalment, van aconseguir els visigots la unitat
territorial de tota la Península Ibèrica?
Al llarg de les activitats d’aquesta unitat, que abraça des de les comunitats peninsulars més primitives ﬁns a l’època romana i visigoda,
anem a plantejar-te altres preguntes més concretes, perquè analitzes una
sèrie de documents que t’informen sobre el mode de vida i l’organització
de la societat peninsular en l’antiguitat, a ﬁ que reﬂexiones sobre aquestos
problemes i pugues elaborar les respostes a les citades qüestions.
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