Curs EPOMA
Ciència i literatura. L’herència mesopotàmica
Presentació

Si bé l’arqueologia mesopotàmica és més aviat poc generosa amb
les seves restes, les que han sobreviscut ens han permès
conèixer des de les primeres cases de la història als més
esplèndids palaus de les més importants capitals del món; dels
primers temples neolítics a la bíblica Torre de Babel, i dels
primers i petits poblats a les fantàstiques metròpolis de Nínive o
Babilònia.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

D’entre els diferents aspectes de la cultura i civilització
mesopotàmica, en aquest curs ens centrarem en la seva ciència i
la seva literatura.

Vinculació

Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i
Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga
(EPOMA). Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la programació.

Professor

Prof. Felip Masó, Arqueòleg especialista en el Pròxim Orient
antic.

Programa

Dates i horari
Els dijous, del 22 de març al 3 de
maig de 2018 (el 5 d’abril no hi ha
classe)
De 17.45h a 19.15h
5 sessions
Preu
85 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

1. Els orígens de l’escriptura
2. Ciència a l’antiga Mesopotàmia (I): el naixement del mètode
científic
3. Mites de creació: L’Enumma Elish i altres mites creacionals
4. Mites d’herois: de Gilgamesh a Enmerkar
5. Mites de parella: el cicle d’Ishtar

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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