Màster-classe EPOMA

Djebel Barkal: la Muntanya Pura
de l’antiga Núbia
Presentació

A mitjans del segle XV aC, les tropes de Tutmosis III van
establir la frontera sud d’Egipte en un remot indret de Núbia
que, anys més tard, acabaria esdevenint la capital del regne
autòcton de Napata. Napata es va fundar a tocar de la
quarta cascada del Nil, allà on el riu dels faraons discorre de
nord a sud, en un lloc estratègic pel control comercial,
polític i militar de la regió i, també, de l’antiga Núbia.
Tanmateix, Napata es va fundar al peu d’un monticle rocós
que amb prou feines té cent metres d’alçada, però que
s’albira des de molts quilòmetres de distància i que, amb
molta probabilitat, havia tingut un important significat
religiós pels habitants de la regió des de temps
immemorials. D’aquesta manera, Djebel Barkal esdevingué
el punt de trobada entre les antigues tradicions religioses
núbies i egípcies, i donà lloc a un insòlit sincretisme religiós
i cultural. Amb el pas dels anys, la Muntanya Pura acabaria
esdevenint l’indret més sagrat de l’antiga Núbia i al seu
voltant, reis egipcis i nubis hi erigiren temples, palaus i
piràmides. Durant l’exposició reflexionarem sobre els
elements mitològics i religiosos que van conduir a la
sacralització de la muntanya així com el significat religiós de
Djebel Barkal.

Professor

Dr. David Rull
Doctor en Egiptologia, Professor d'Egiptologia de l'IEPOAUAB, del Màster de Periodisme de Viatges de la UAB i del
Grau d'Humanitats de la UOC. És especialista en religió i
mentalitat egípcies

Accessibilitat

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica tractada. No són necessaris
coneixements previs.

Informació pràctica
Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora
Dimecres, 4 de novembre de 2020.
19,30h
Preu
Activitat gratuïta. 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

Aforament restringit al 50% per la COVID_19.
Imprescindible reservar plaça; només es podrà
accedir prèvia confirmació.
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