Curs
La història a través de la Bíblia (I). L’Antic
Testament. De la Creació al Regne de Salomó
Informació pràctica

Presentació

La Bíblia és un dels llibres més importants de la història de la
Humanitat, i pilar fonamental de la fe de milions de persones
arreu del món En aquesta primera part del curs pretenem donar
a conèixer la realitat històrica que hi ha darrera de l’Antic
Testament i conèixer els orígens d’algunes de les seves més
famoses narracions com el Diluvi, la Torre de Babel, el Paradís...

Lloc

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

Professor

Felip Masó Ferrer
Arqueòleg. Especialista en Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic

Accessibilitat

Aquest curs està adreçat a totes aquelles persones que,
coneixedores o no del text bíblic, vulguin acostar-se a la realitat
històrica i cultural que va ajudar a donar-li forma. No és un curs
de temàtica religiosa, sinó un apropament objectiu i científic a un
dels textos és importants de tota la Història. No calen
coneixements previs.

Programa

1. Origen i composició de la Bíblia. De les tauletes cuneïformes
als pergamins hebreus
2. L’aventura de l’arqueologia bíblica. La Bíblia tenia raó?
3. El primer Gènesi: el Poema Babilònic de la Creació
4. El primer Diluvi i la Torre de Babel: L’Epopeia de Gilgamesh i
les evidències arqueològiques
5. L’origen dels patriarques: amurru, hapiru i Israel
6. Egipte i la Bíblia: Josep, Moisès i l’Èxode; realitat o mite?
7. Els deu manaments i la religiositat jueva: del politeisme al
monoteisme
8. La conquesta de la Terra Promesa i el context històric del
1200 aC.
9. David i Salomó i l’arribada de la monarquia... una realitat o
una ficció?

Data, hora i sessions
Els dilluns, del 15 de gener al 19 de
març de 2018. El 12 de març no hi
ha classe.
De 16.00 a 17.30h.
9 sessions
Preu
Curs sencer: 140€
Sessions soltes: 18€/sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 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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