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Ibèria o Hispània?

UN
DE L’ESPANYA ACTUAL A L’ANTIGA IBÈRIA:
ESPAIS I FRONTERES

DE L’ESPANYA ACTUAL...
Quan parlem de l’Espanya actual, solem relacionar-la amb la Península Ibèrica i la veiem ocupant tot l’espai peninsular. De fet, Espanya
i la Península Ibèrica s’usen com a termes sinònims: la primera en un
sentit polític, i la segona des del punt de vista geogràﬁc. No obstant això,
aquesta associació d’idees és incorrecta.

1. Quins estats hi ha actualment en la Península Ibèrica?
2. Com i quan s’han establert aquestes fronteres?
3.

Dites fronteres coincideixen i responen a barreres geogràfiques o en canvi tenen a veure amb altres opcions?

4.

Espanya es redueix només a la Península Ibèrica o incorpora també altres territoris extrapeninsulars?

5. Com i quan ha incorporat Espanya aquestos territoris?

Figura 2

Figura 1

La Península Ibèrica.

144

D

Ibèria o Hispània?

Projecte Gea-Clio

RR
VA

RO
NA

CO

CO

RO

NA

POR

DE

TUG

CA

AL

ST
EL
LA

D'

AR

AG
Ó

NA

BA

SC

A

S

Figura 3

GRAN

Frontera entre cristians i
musulmans el 1200.

ADA

Frontera entre cristians i
musulmans el 1300.

La Península Ibèrica al segle XIII.

Document

1
Delimitació de fronteres i ampliació territorial

En el període de la denominada “reconquesta”, es va produir el repartiment territorial de la
península entre les principals corones peninsulars
(Aragó, Castella i Portugal), establint-se fronteres
entre elles, com pots observar en el mapa. D’altra
banda, cada una de les corones intentava també
organitzar el seu propi territori.
Així, en el cas de la Corona d’Aragó, en el segle
XIII s’estableixen les bases jurídiques d’Andorra,
que sorgeix com un cosenyoriu (després coprincipat) que depenia de la Casa de Foix (França) i del
bisbe d’Urgell.
Finalitzada la conquesta del territori peninsular,
les citades corones van ampliar la seua expansió cap
al Mediterrani (sobretot Aragó) i l’Atlàntic (Caste-

lla i Portugal) establint-se tant en el continent africà
com a Amèrica. Així podem explicar la conquista
castellana de les illes Canàries.
En el segle XVI, Felip II incorpora Portugal al
recentment format Imperi “espanyol”. Però en el
segle XVII, i en el marc de la Guerra dels Trenta
Anys, Portugal proclamarà la seua independència
de la monarquia dels Àustria.
Més tard, a principis del segle XVIII i en relació amb una altra guerra internacional, la Guerra
de Successió a la monarquia espanyola entre els
Àustries i els Borbons, Gibraltar i Menorca (recuperada en 1783) passaran a les mans de Gran
Bretanya (Tractat d’Utrecht, 1713).
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A L’ANTIGA IBÈRIA

Figura 4

Una vegada analitzades les fronteres actuals de la Península Ibèrica, anem a traslladar-nos a la Prehistòria per a esbrinar si en aquella
llunyana època l’espai peninsular també estava solcat per límits fronterers
clarament establerts. Per a reﬂexionar sobre aquesta qüestió et plantegem
les preguntes següents:

6. Com vivien les comunitats més primitives de la península?
7.

Com ha canviat la vida dels habitants de la Península
Ibèrica des del Paleolític (document 2) fins a l’Edat dels Metalls
(document 3)?

8.

Tu creus que en l’Antiguitat podien relacionar-se entre si
tots els pobles que ocupaven la Península Ibèrica?

9.

Fixa’t en el mapa d’Espanya (figura 12) i indica’n els principals obstacles muntanyosos per a comunicar-se.

Per a realitzar aquest treball, t’oferim, en primer lloc, un eix cronològic perquè t’orientes en aqueixa llunyana etapa històrica. Així mateix,
et facilitem una sèrie de documents, molts dels quals són de caràcter
arqueològic, ja que són els que solen informar-nos d’aqueixa llunyana
etapa històrica. A partir d’ells, hauràs de tractar de deduir la informació
per a respondre als interrogants plantejats.

Restes d’Atapuerca (Burgos).

Figura 5

Document

METALLS

- 3000

NEOLÍTIC

- 6.000

MESOLÍTIC
- 10.000

PALEOLÍTIC

-2.000.000
Cronologia de la Prehistòria.
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El jaciment paleolític d’Atapuerca
En la Península Ibèrica, les restes del Paleolític Inferior eren
molt escasses ﬁns fa poc temps, encara que s’havien trobat pedres tallades de prop de 500.000 anys d’antiguitat. En 1982, una
troballa en Venta Micena (Granada) va fer pensar en l’existència
d’homínids d’1,6 milions d’anys, encara que la crítica arqueològica manté seriosos dubtes sobre el caràcter humà d’aquestes
restes. Molt més consistents són les restes de ﬁns una vintena
d’individus trobats en el jaciment d’Atapuerca (Burgos), i que
tindrien uns 780.000 anys d’antiguitat, convertint-se en les restes
humanes més antigues trobades a Europa. La cultura d’aquests
homínids del Paleolític Inferior seria la típica dels caçadorsdepredadors nòmades, agrupats en hordes molt xicotetes, sense
hàbitat permanent, que acampaven en llocs a l’aire lliure pròxims
als rius, en les terrasses de la qual s’han trobades restes al costat
dels mamífers de grandària considerable, com en els jaciments
de Torralba i Ambrona.
J. A. HERNÁNDEZ, Historia de España.
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Figura 7

Got geminat. Cova de l’Or, Beniarrés
(Alacant).

Bisó de la Cova d’Altamira (Cantàbria).

Figura 8

Figura 9

Utensilis d’os.
Cova de l’Or. Beniarrés (Alacant).

Escena de caça de Valltorta (Castelló).
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Figura 10
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La cultura del bronze de l’Argar

Tulipa. L’Argar, Antas (Almeria).

La cultura de l’Argar es va situar en Antas (Almeria) i es va
desenvolupar en el II mil·lenni a.C. entre 2000 i 1350.
La seua agricultura va generalitzar el policultiu mediterrani
(cereals, vinya, olivera, horticultura i arbres fruiters) i la seua
ramaderia va ser variada (cabres, ovelles i cavalls). Va destacar, a més, en la metal·lúrgia del coure i del bronze, fabricà
objectes metàl·lics (punyals, espases, serres, enformadors) amb
una tecnologia molt perfeccionada, recolzada en el domini de la
temperatura en forns de fondre.
El poblat estava protegit per una muralla, tenia les cases de
planta quadrangular o rectangular. Soterraven els seus morts en
cistelles, en grans gerres, en fosses i en covetes naturals. La seua
ceràmica està feta a mà, amb brunyit exterior i normalment sense
decorar. En orfebreria, es van elaborar objectes d’or i plata, com
diademes i polseres.
L’Argar representa la primera societat que disposa d’un
armament especialitzat, la propietat i l’ús de la qual va ser d’ús
exclusiu d’un reduït grup d’homes, que posseïa una situació de
domini sobre la resta de la societat.

Figura 11

Paleolític Inferior
Paleolítico Metja
Paleolític Superior
Neolític
Pintures llevantines
Cultura megalítica
Edat de Bronze
Cultura del vas
campaniforme
Zona d'inﬂuència
neolítica

Les cultures prehistòriques de la Península Ibèrica.
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Figura 12
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L’escull geogràﬁc en l’Antiguitat
Si la ubicació de la Península Ibèrica –aïllada d’Europa pels
Pirineus–, ha tingut notable inﬂuència en la seua història, el
mateix pot dir-se de la seua estructura interna, dominada per
una orograﬁa abrupta on les comunicacions han resultat molt
difícils. Aquest escull ha impedit l’accés dels corrents exteriors a la península i un desenvolupament econòmic i polític
homogeni. Enfront de les receptives terres costeres, l’Altiplà
sofreix aïllament per llargs períodes, bloquejat per les cadenes
muntanyoses del Sistema Ibèric, les muntanyes bètiques i els
cims cantàbrics i galaics, entrebancadores de les relacions entre
el nord i el sud, l’est i l’oest. L’orograﬁa trenca la península
en distintes regions geogràﬁques –Altiplà, cornisa cantàbrica,
Galícia, valls de l’Ebre i Guadalquivir, costa llevantina, Catalunya– Que, amb el quefer de la Història, cristal·litzaran en una
fonda comarcalització cultural.

Alabarda i punyal.
L’Argar, Antas (Almeria).

F. GARCÍA DE CORTÁZAR, Breve historia de España.

10.

Realitza una redacció per a contestar les qüestions inicials
d’aquesta primera activitat. És convenient que primer indiques,
en una introducció, quins problemes i preguntes resoldràs i
contestaràs. Després, explica els fets i conceptes que has après
al llarg de l’activitat. Finalment, tracta d’arribar a una conclusió.
En aquesta has d’anotar si n’hi ha alguna relació entre el medi
físic i les fronteres que s’establien entre els pobles que habitaven
la Península Ibèrica i les illes.
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El relleu de la
Península Ibèrica.
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