PROGRAMA
D’ACTIVITATS
CURS 2020-2021

PRESENTACIÓ
Com bé sabeu, el final del darrer curs es va veure truncat per la pandèmia
del coronavirus i la greu situació viscuda durant els darrers mesos. Això
ens va obligar a reaccionar i a plantejar-nos la forma de com poder fer
compatible la voluntat d’acabar el curs i el respecte pel confinament.
Gràcies a les noves tecnologies i al ferm compromís dels nostre fantàstic
professorat, vam poder reprendre de seguida les activitats i acabar el curs
d’una forma que, sense ser l’òptima, ha resultat una experiència més que
notable. Lògicament, això no hagués estat possible sense la vostra
participació i entusiasme, cosa que us volem agrair molt sincerament.
Tot i gran incertesa respecte al què pot passar d’ara endavant, nosaltres
seguim amb el ferm propòsit de continuar impartint les nostres classes
durant el proper curs 2020-21, sempre complint amb les mesures que les
autoritats imposin en cada moment. Això implica, sobretot, una disminució
de l’aforament de les aules; però per evitar la limitació d’inscripcions, hem
implementat una sèrie de mesures com l’emissió en streaming de les
classes presencials, així com de la seva gravació, cosa que permet seguir
les classes en directe des de casa o també poder-les visionar en qualsevol
moment independentment de l’horari del curs. També seguirem amb el
model de les classes via ZOOM tant en directe com en cursos enregistrats
prèviament. En tots els casos, els cursos continuaran mantenint la seva
característica de flexibilitat modular així com també continuaran disposant
dels seus materials complementaris.
La nostra voluntat és seguir apostant pel coneixement de la història, l’art,
i de les humanitats en general, introduint nous formats i oferint un ampli
ventall dissenyat pensant en vosaltres i en els vostres interessos, que ens
manifesteu personalment dia a dia, gràcies al contacte familiar i proper
que tenim i volem seguir tenint amb amics com tots vosaltres.
Desitgem que trobeu aquesta nova programació d’activitats ben
interessant. Us esperem a Arqueonet!
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Activitat presencial
Activitat en streaming (emissió en directe) des de l’aula, via Zoom
Activitat per vídeo-conferència en directe, via Zoom
Activitat d’emissió de cursos pre-gravats (biblioteca de cursos online)
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CURSOS ANUALS
CURS
Estudis sobre Història i Civilització del
Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
(EPOMA). Modalitat Cultura i Civilització
L’objectiu dels EPOMA és presentar una narració àmplia, clara i coherent
dels principals elements que cal saber per entendre el com, el quan i el
perquè de cada un dels processos històrics, artístics o religiosos que van
tenir lloc en les civilitzacions de l’antiguitat de la mediterrània i del pròxim
orient.
Des d’un punt de vista pràctic, els EPOMA s’organitzen en tres modalitats,
de manera que en cadascuna d’elles es tracten diferents aspectes de les
quatre civilitzacions que conformen els Estudis (Mesopotàmia, Egipte,
Grècia i Roma). Les tres modalitats són les següents:




Modalitat ‘Història’, en la que coneixem les quatre civilitzacions des
d’un punt de vista històric, amb una perspectiva cronològica
Modalitat ‘Cultura i Civilització’, on deixem de banda la vessant
cronològica i ens fixem, per temes, en diferents aspectes culturals
Modalitat ‘Ampliació d’Estudis’, on realitzem un aprofundiment en
algun aspectes no tractats en les altres modalitats

Cada modalitat es cursa en un any acadèmic i en aquest 2020-2021 es
durà a terme la modalitat ‘Cultura i Civilització’, que té la voluntat
de donar a conèixer els orígens de la nostra cultura occidental a partir de
l’estudi de la història i la cultura de les civilitzacions pròxim-orientals i
egípcia i de la influència que van exercir sobre les civilitzacions grega i
romana. Així, durant aquest curs les assignatures seran les següents:





Cultura
Cultura
Cultura
Cultura

i
i
i
i

civilització
civilització
civilització
civilització

mesopotàmica.
egípcia.
grega.
romana.
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Calendari
Les classes ordinàries es faran els dimarts i dijous, del 6 d’octubre de
2020 al 22 d’abril de 2021. Addicionalment, els EPOMA consten d’una
sèrie d’activitats pràctiques, màster-classes i sortides de les quals trobareu
els horaris en el programa detallat publicat a la nostra pàgina web.

Horaris de les assignatures
Assignatures

Calendari i horaris

Els dimarts, del 6 d’octubre de 2020 al 20 d’abril de
2021. De 17.45h a 19.15h
Els dimarts, del 6 d’octubre de 2020 al 20 d’abril de
Cultura i civilització mesopotàmica
2021. De 19.30h a 21.00h
Els dijous, del 8 d’octubre de 2020 al 8 d’abril de
Cultura i civilització grega
2021. De 17.45h a 19.15h
Els dijous, del 8 d’octubre de 2020 al 22 d’abril de
Cultura i civilització romana
2021. De 19.30h a 21h
* Consulteu els horaris dels mòduls al programa detallat, a la nostra pàgina web.
Cultura i civilització egípcia

Professorat
Història de l’antic Egipte: Marc Orriols Llonch
Història del Pròxim Orient antic: Felip Masó Ferrer i Albert Rubio i Mora
Història de l’antiga Grècia: Ignasi Garcés Estallo
Història de l’antiga Roma: Carles Buenacasa Pérez
* Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:



Curs complet: 1.220 €
Assignatures: 340 € per assignatura

A distància:

El pagament del curs
complet i de les assignatures
es podrà fer a terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.




Curs complet: 1.050 €
Assignatures: 295 € per assignatura



Mòduls solts i altres activitats: consulteu els preus i condicions al
programa detallat que trobareu a la nostra pàgina web.
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Programa
Assignatura ‘Cultura i civilització mesopotàmica’
 Mòdul 1. El domini de l’espai. Evolució de l’arquitectura
 Mòdul 2. El naixement de l’ “art” mesopotàmic
 Mòdul 3. Art assirio-babilònic
 Mòdul 4. Ciència i literatura
Assignatura ‘Cultura i civilització egípcia’
 Mòdul 1. Qüestions de gènere
 Mòdul 2. Introducció a l’escriptura jeroglífica
 Mòdul 3. Un recorregut per la literatura
 Mòdul 4. Arqueologia egípcia
 Mòdul 5. L’ “Art” egipci
Assignatura ‘Cultura i civilització grega’
 Mòdul 1. L’Edat del Bronze
 Mòdul 2. La vida quotidiana en la Grècia Arcaica i Clàssica
 Mòdul 3. Atenes
 Mòdul 4. L’Hel·lenisme
Assignatura ‘Cultura i civilització romana’
 Mòdul 1. La societat i l’economia dels romans
 Mòdul 2. Arqueologia i vida quotidiana (I). La ciutat romana
 Mòdul 3. Arqueologia i vida quotidiana (II). La vivenda a Roma, símbol
de l’estatus i de solvència econòmica
 Mòdul 4. Arqueologia i vida quotidiana (III). “Pa i circ”, l’oci com a via
d’escapament a la misèria del dia a dia
Màster-classes i activitats pràctiques
Els EPOMA porten associades vuit màster-classes que es realitzen al
Museu d’Arqueologia de Catalunya (seu de Barcelona) a càrrec de
professors convidats. Així mateix, consten d’una activitat pràctica per
assignatura. Consulteu la programació i condicions en el programa
detallat publicat a la nostra pàgina web.
Sortida de final de curs
Aquest curs també incorpora un petit viatge d’estudis a Munich per visitar
el State Museum of Egyptian Art i la Glyptotheck.
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CURS
Història de les religions (I).
Les religions del món antic

Amb aquest curs iniciem un cicle a partir del quan ens volem apropar a un
dels fenòmens més antics de la Humanitat, el de la religió. Les noves
descobertes fan remuntar cada vegada més enrere en el temps les proves
del fet que la religió és quelcom gairebé inherent a l’ésser humà. Aquest,
al llarg de milers d’anys, ha volgut donar resposta a les mateixes
preguntes i ho ha fet a partir de la seva experiència vital, del seu entorn
geogràfic, social i històric, i encara ho fa avui en dia.
Aquest és un primer curs en el qual pretenem acostar-nos a algunes de les
religions de l’antiguitat; des dels mateixos orígens del fenomen religiós,
passant per les seves primeres manifestacions a la prehistòria, seguint per les
grans civilitzacions orientals d’Egipte i Mesopotàmia i continuant per les més
properes greco-romanes. En els propers cursos ens acostarem a les grans
religions monoteistes, a les religions orientals i a d’altres d’arreu del món, a fi
de poder comprendre una mica millor les creences del món que ens envolta.

Calendari
Les classes ordinàries es faran els dilluns, del 6 d’octubre de 2020 al
22 de març de 2021. Addicionalment, el curs consta d’una sèrie
d’activitats pràctiques de les quals trobareu els horaris en el programa
detallat publicat a la nostra pàgina web.

Horaris de les assignatures i els mòduls
Assignatures

Mòduls
Antropologia de la religió

Origen del
fenomen religiós
La religió a la prehistòria

Calendari i horaris
Els dimarts, del 6 d’octubre al 15 de
desembre de 2020
De 16.00h a 17.30h
Els dimarts, del 12 de gener al 16 de
març de 2021
De 16.00h a 17.30h
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Assignatures

Religions del
Pròxim Orient
Antic i Egipte

Mòduls
Religions de Mesopotàmia

Calendari i horaris
Els dilluns, del 5 d’octubre al 21 de
desembre de 2020
De 17.45h a 19.15h

Religió a l’antic Egipte
Religions de l’antiga Grècia

Religions
grecoromanes
Religió romana

Els dilluns, del 11 de gener al 22 de
març de 2021
De 17.45h a 19.15h
Els dilluns, del 5 d’octubre al 21 de
desembre de 2020
De 19.30h a 21.00h
Els dilluns, del 11 de gener al 22 de
març de 2021
De 19.30h a 21.00h

Professorat
Antropologia de la religió: Francesc Carol
La religió a la prehistòria: Albert Rubio
Religions de Mesopotàmia: Felip Masó
Religió a l’antic Egipte: Marc Orriols
Religions de l’antiga Grècia: Ignasi Garcés
Religió romana: Carles Buenacasa
* Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:



Curs complet: 850 €
Assignatures: 320 € per assignatura

A distància:

El pagament del curs
complet i de les assignatures
es podrà fer a terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.




Curs complet: 725 €
Assignatures: 275 € per assignatura



Mòduls solts i altres activitats: consulteu els preus i condicions al
programa detallat que trobareu a la nostra pàgina web.
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Programa
Assignatura ‘Origen del fenomen religiós’
 Mòdul 1. Antropologia de la religió
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Els quatre camps clàssics de l’antropologia i l’origen de l’antropologia
religiosa
Màgia i Religió; Sacerdots, Mags i Xamans
La divinitat: déus, esperits i númens
Bruixeria i Fetilleria. El sincretisme a la religió
Religions Animistes i culte als avantpassats. Cultes tribals
Religions Nacionals i Religions Universals. Religions profètiques
La mitologia com a expressió de la religió. Les religions de Misteri
Politeisme i Monoteisme
Temples, oracles i llocs de culte
Els moviments religiosos en l’actualitat. El neopaganisme

Mòdul 2. La religió a la Prehistòria
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Qüestions terminològiques, fonts d’informació i limitació dels coneixements.
Unitat cognitiva de la nostra espècie i l’origen del pensament simbòlic
Figures mítiques (déus, ancestres i herois). Mites cosmogònics
L’estructura ritual. Rituals de salut, bèl·lics i ritus de pas
La vida més enllà de la vida: el tractament dels morts
Canibalisme i sacrificis
Màgia, encanteris i la seva parafernàlia
Estats alterats de consciència i especialistes religiosos
Les plantes dels déus: drogues a la prehistòria
L’arqueologia del paisatge i els llocs sagrats. Espais naturals
antropomorfitzats i espais construïts
Una mirada al cel: arqueoastronomia

Assignatura ‘Religions del Pròxim Orient antic i Egipte’
 Mòdul 1. Religions de Mesopotàmia
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



El sentiment religiós a l’antiga Mesopotàmia
Concepte de naturalesa divina. El déu i els déus
La imatge i el comportament dels déus. El panteó mesopotàmic
Cosmogonies i cosmologies
L’origen i la funció de la humanitat. Món diví vs. Món profà
Sistematització de la religió. Altars, temples, ziggurats
El comportament religiós. Oració, culte i servei diví
Divinació, màgia i exorcisme
L’any nou. La visió cíclica del temps
Mort i més enllà. Una visió hedonista

Mòdul 2. Religió a l’antic Egipte
o
o
o

Teoria i nocions de religió egípcia
La concepció de divinitat i el panteó egipci
Cosmogonies i cosmovisió
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o
o
o
o
o
o
o

El temple: el Cosmos a la terra
El mite d’Osiris
El món funerari
Horus i Set: la lluita pel tron
El rei-déu
Els rituals iniciàtics
Altres mites egipcis

Assignatura ‘Religions grecoromanes’
 Mòdul 1. Religions de l’antiga Grècia
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Les primeres evidències religioses: prehistòria, època minoica i època
micènica
Continuïtat i canvi en els rituals i santuaris: dels segles foscos a la
recuperació
L’antropomorfisme dels déus grecs
Els cultes oraculars i la concepció del temple
El cel, la terra i el més enllà
Religiositat i polis. La gestió de l’entorn diví.
Misteris, ascetismes i rituals dionisíacs
La dimensió religiosa en la Magna Grècia i Sicília
Filosofia i religió
Asclepi, Serapis i els canvis en el culte en època hel·lenística

Mòdul 2. Religió romana
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El panteó diví dels etruscs, els introductors de la religió grega a Itàlia
L’ “Etrusca diciplina”: la transmissió a Roma dels rituals endevinatoris dels
etruscs
Quan les divinitats no tenien sexe, ni forma, ni tan sols biografies: del món
dels numina a la triada capitolina
Els Llibres Sibil·lins i l’organització de la religió romana i dels seus cossos
sacerdotals
Els temples, referents de la religiositat pública i escenari dels rituals cívics
El culte als Lars, Mans i Penats i els principals rituals de la religió domèstica
El món de l’Avern: la vida més enllà de la mort i els rituals funeraris dels
romans
La gran aportació del règim imperial: el culte a l’emperador i la consagració
divina post mortem
August i l’Eneida: l’ennobliment del passat mític dels romans
El cansament amb la religió tradicional: els cultes mistèrics i la recerca d’un
més enllà més atractiu

Activitats pràctiques
Aquest curs porta associades diverses activitats pràctiques. Consulteu
la programació i les condicions en el programa detallat publicat a la nostra
pàgina web.
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CURS
Llengua i literatura clàssica (IV).
Literatura grega: els grecs i els
altres.
Literatura llatina i tradició clàssica
al voltant de l’amor i la mort
Dels clàssics, sempre se n’aprèn alguna cosa. Fascina la riquesa de
contingut i de forma en obres escrites fa tants segles. No hauria de ser
només la curiositat el que ens impulsés a llegir-les, sinó la necessitat
ineludible de conèixer el passat.
Als clàssics, és important acostar-s’hi amb actitud generosa, sense
prejudicis i, abans que cap altra cosa, cal saber preguntar als antics des
de la nostra contemporaneïtat, dialogar amb la tradició, establir ponts...
D’aquesta interacció n’obtenim beneficis múltiples: infinitat de significats,
lectures diverses, inspiracions diferents, perquè cada època i cada individu
té la necessitat de reinterpretar el llegat dels seus avantpassats,
d’apropiar-se’l.
Cada vegada que un clàssic es reprèn o es reinterpreta tornen, a més, a
plantejar-se les mateixes preguntes i, de les respostes, neixen nous
interrogants. Les possibilitats d’acarar tot aquest patrimoni són
inexhauribles i les idees per fer-ho, de moment, no se’ns han acabat,
sobretot enguany que, a petició de l’alumnat, hem introduït en parts del
programa un abordatge temàtic i qüestions diverses de tradició clàssica.
A l’assignatura de Literatura grega prendrem un tema, la relació entre
els grecs i els altres pobles amb què entraren en contacte, per aprofundir
en la literatura i la cultura hel·lèniques.
L’assignatura de Literatura llatina, partint de l’amor i la mort, llegirem
mostres literàries que ens permetin de conèixer els tòpics, motius i llocs
comuns que aquests dos grans temes generaren i de veure’n la
pervivència en la tradició d’inspiració clàssica occidental.
Ja fa temps, doncs, que va arribar en nombroses propostes educatives i
formatives l’hora de reinventar els clàssica, d’apropar-los a com més gent,
millor. Divulgar-los des del rigor i l’entusiasme és estimar-los, lluitar
perquè no caiguin en l’oblit, apostar amb tossuderia pel saber que ens fa
PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2020-2021
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lliures i crítics. Gràcies per contribuir amb la vostra acollida a mantenir-los
ben vius. I que durin i s’incrementin totes aquestes iniciatives, vinguin
d’on vinguin!
Per apuntar-se al curs no fa falta haver seguit cap dels dos
anteriors, ni tampoc tenir coneixements de grec clàssic ni de llatí.

Calendari
Les classes es faran els dilluns i els dimecres, del 5 d’octubre de
2020 al 15 de març de 2021, en sessions quinzenals les classes de
l’assignatura de Literatura grega, i en sessions setmanals les de
l’assignatura de Literatura llatina.

Horaris de les assignatures i els mòduls
Assignatures
Literatura grega: Els
grecs i els altres

Mòduls

---

Calendari i horaris
Els dilluns, del 5 d’octubre de
2020 al 15 de març de 2021
(sessions quinzenals).
De 17.15h a 19.15h.

Amor omnia vincit: l’amor a
Literatura llatina:
Literatura llatina i
tradició clàssica al
voltant de l’amor i la
mort

la literatura llatina i a la
tradició clàssica occidental
Mors òmnibus instat: la
mort a la literatura llatina i
a la tradició clàssica
occidental

Professorat

Literatura grega: M. Teresa Magadán
Literatura llatina: Mònica Miró Vinaixa


Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i
col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció




Els dimecres, del 14 d’octubre al
16 de desembre de 2020 (sessions
setmanals).
De 17.15h a 19.15h.

El pagament del curs
complet i de les assignatures
es podrà fer a terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Curs complet: 420 €
Assignatures:
o 260 € per l’assignatura ‘Literatura Grega’
o 240 € per l’assignatura ‘Literatura Llatina’
Mòduls solts: consulteu els preus i condicions al programa
detallat que trobareu a la nostra pàgina web.
PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2020-2021
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Programa
Assignatura ‘Literatura grega: Els grecs i els altres’
Sessions:
1. Sessió introductòria: Els grecs i els altres
2. Els altres més iguals: els troians
3. Els altres més enemics: els perses
4. Els altres més admirats: els egipcis
5. Els altres més odiats: els macedonis
6. Els altres més llunyans: els escites
7. Els altres més difícils de tractar: els romans
8. Els grecs com a altres: els grecs mercenaris
9. Els altres interiors: les dones
10. El súmmum de l’alteritat: dona i bàrbara
11. Els altres dels vius: els morts
Assignatura ‘Literatura llatina: Literatura llatina i tradició
clàssica al voltant de l’amor i la mort’
Mòdul 1. Amor omnia vincit: l’amor a la literatura llatina i a la tradició
clàssica occidental
Desplegament del temari:








L’amor i els escriptors a l’antiga Roma: una introducció
La follia d’amor: Catul, o la passió per Lèsbia
L’amor a l’obra d’Horaci
Els grans elegíacs: Tibul i Propeci
Instruccions per a l’amor: Ovidi, el poeta maleït
L’amor a la comèdia, la tragèdia i la sàtira llatines
Pervivència dels tòpics literaris eròtics romans a la tradició
occidental

Mòdul 2. Mors omnibus instat: la mort a la literatura llatina i a la tradició
clàssica occidental
Desplegament del temari:
 La mort i els morts a l’antiga Roma: una introducció
 La literatura romana i la mort
 Pervivència dels tòpics literaris romans sobre la morta a la tradició
occidental
PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2020-2021
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CURS
Màgia, encanteris i filtres d’amor a l’antiga
Grècia

Les tècniques endevinatòries i màgiques en general, i els oracles en
particular, van tenir un paper fonamental a la societat grega. Formaven
part de la realitat quotidiana, d’aquella que es centrava en l’atzar del dia a
dia, les preocupacions més elementals –salut, benestar, amor, fortuna-, i
el futur immediat; fins i tot incidia en la religió pública, la qual inquiria els
déus sobre la convivència d’una guerra o sobre la fundació d’una colònia.
Quan el món grec entrà en contacte amb les cultures orientals i egípcia,
l’ús de les pràctiques oraculars i màgiques s’enriquirà amb nous elements,
esdevenint un tret característic de la cultura hel·lenística, tal com
evidencien les referències dels autors antics i la presencia constant
d’encanteris i conjurs en les obres literàries.
Tanmateix, la consulta oracular i endevinatòria no l’hem de veure només
com un mitjà de conèixer el futur, de guarir un dolor o d’aconseguir l’amor
desitjat. Era sobretot una mediació entre l’esfera humana i la divina, o
entre les forces desconegudes que es mouen sense que les veiem i
l’individu que es veu afectat per la seva presència.

Calendari
Les classes es faran els dimarts, del 10 de novembre de 2020 al 18
de maig de 2021.

Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris

Les arts endevinatòries: els oracles
Les arts endevinatòries: modalitats
no-oraculars

Els dimarts, del 10 de novembre de 2020 al 19 de
gener de 2021 (el 8 i 29 de desembre i el 5 de
gener no hi haurà classe)
De 16.00h a 17.30h.
Els dimarts, del 2 de febrer al 16 de març de 2021
De 16.00h a 17.30h.
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Mòduls

Calendari i horaris

Les arts endevinatòries: encanteris i
màgia negra

Els dimarts, del 9 d’abril al 12 de maig de 2021.
De 16.00h a 17.30h.

Professorat
Mª. Teresa Magadán

* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:



Curs complet: 185 €
Mòduls: 70 € per mòdul

A distància:



Curs complet: 155 €
Mòduls: 60 € per mòdul

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Programa
Mòdul 1 ‘Les arts endevinatòries: els oracles’
1.
2.
3.
4.

La Màgia a l’antiga Grècia
Comunicar-se amb la divinitat
Preguntar a la divinitat
Els oracles

Mòdul 2 ‘Les arts endevinatòries: modalitats no-oraculars’
1.
2.
3.
4.

Incorporar la divinitat
Preguntar la natura: éssers vius i fenòmens naturals
Preguntar els objectes
Preguntar el cel i els astres

Mòdul 3 ‘Les arts endevinatòries: encanteris i màgia negra’
1.
2.
3.
4.

Preguntar el cos humà
Filtres d’amor i encanteris
Malediccions, conjurs i màgia negra
Màgia, religió i medicina
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CURS
Història de Catalunya (I)
De la invasió àrab a l’1-10

Aquest curs està pensat per a totes aquelles persones que volen tenir una
idea global de la Història de Catalunya, des dels seus inicis com a
comunitat nacional fins a la seva actualitat, posant especial èmfasi en els
grans fets que expliquen els processos de naixement, construcció i
consolidació del país. Fets que, en definitiva, expliquen la nostra realitat
actual.
Tot i que és un curs d’història, en el decurs del seu desenvolupament, es
tracten temes relacionats amb aquests processos: origen i evolució de la
llengua catalana; origen i evolució de la identitat catalana; grans crisis
econòmiques, socials i sanitàries; i les influències externes sobre
Catalunya i les influències que Catalunya ha projectat cap a l’exterior.
Cada un d’aquests fets i processos, i el seu encadenament, s’explica a
través de la història personal de les figures més representatives de cada
etapa; i, també a través de la micro-història de persones anònimes i
desconegudes que dibuixa amb precisió l’escenari de cada època.

Calendari
Les classes es faran els dimecres, del 7 d’octubre de 2020 al 5 de
maig de 2021.

Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris

Mòdul 1
Des de quan som catalans?
Mòdul 2
El comtat independent de Barcelona
i la unió dinàstica amb Aragó
Mòdul 3
L’imperi catalano-aragonès a la
Península i a la Mediterrània

Els dimecres, del 7 al 28 d’octubre de 2020.
De 10.30h a 12.00h.
Els dimecres, de l’11 al 25 de novembre de 2020.
De 10.30h a 12.00h.
Els dimecres, del 9 de desembre de 2020 al 20 de
gener de 2021.
De 10.30h a 12.00h.
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Mòduls

Calendari i horaris

Mòdul 4
De la Revolució dels Segadors a la
dominació napoleònica
Mòdul 5
De la Primera Revolució Industrial a
la Guerra Civil espanyola
Mòdul 6
De la Guerra Civil espanyola a l’1-O

Els dimecres, del 3 al 24 de febrer de 2021.
De 10.30h a 12.00h.
Els dimecres, del 10 de març al 7 d’abril de 2021.
De 10.30h a 12.00h.
Els dimecres, del 21 d’abril al 5 de maig de 2021.
De 10.30h a 12.00h.

Professorat
Marc Pons Barrachina

* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:


Curs complet: 330 €

A distància:


Curs complet: 280 €



Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Programa
Mòdul 1: ‘Des de quan som catalans?’
1. La invasió àrab i l’abandonament parcial del territori (717). Expliquem
tant l’èxode al regne dels francs com la permanència sota el nou
domini àrab
2. L’empresa de Carlemany (752-814). La reocupació del territori, la
creació dels primers comtats, i el naixement de les primeres nissagues
comtals. El naixement de la llengua catalana (812)
3. Els primers conflictes entre repobladors, i la guerra civil entre
descendents de gots i descendents de francs (826-827)
4. Comtes dependents: comtes nomenats i comtes hereditaris. El
sorgiment de la nissaga Bel·lònida i el sorgiment de la primera
PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2020-2021
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identitat política: la senyera i el desplaçament cap al bloc polític liderat
pel pontificat
Mòdul 2: ‘El comtat independent de Barcelona i la unió dinàstica
amb Aragó’
1. L’expansió catalana cap a Occitània i cap a l’Ebre: la recuperació
militar de la Catalunya nova i la política matrimonial amb els casals
occitans
2. La unió dinàstica amb el regne d’Aragó: unió, absorció o federació?
3. La rivalitat política catalano-francesa pel control d’Occitània. La crisi
dels càtars i el fracàs de Muret (1213)
Mòdul 3: ‘L’imperi catalano-aragonès a la Península i a la
Mediterrània’
1. La primera expansió mediterrània i peninsular: les conquestes de
Mallorca (1229) i València (segon terç del segle XIII)
2. L’expansió mediterrània. Els Almogàvers i els Consolats de Mar. Malta i
Sicília (1285), Còrsega (1295), Atenes (1305), Sardenya (1323-1326),
i Nàpols (1434-1435)
3. “Lo mal any primer” (1333), la Pesta Negra (1348-1351) i el progroms
(1348-1391); i els intents de redreçament: la creació de la Casa de la
Llotja (1347) i de la Taula de Canvi (1401)
4. El Compromís de Casp (1410-1412), l’entronització dels Trastàmara,
les guerres Remences i les negociacions matrimonials de Ferran i
Isabel
Mòdul 4: ‘De la Revolució dels Segadors a la dominació
napoleònica’
1. La Revolució i Guerra dels Segadors i les seves conseqüències (16401696)
2. La Guerra de Successió i les seves conseqüències (1696-1750). De
“Catalunya, la Holanda de la Mediterrània” a la reducció a simple
província de l’Espanya castellana
3. La colonització comercial catalana d’Amèrica. Els catalans a l’Amèrica
de la Il·lustració, i en les revolucions independentistes americanes
4. La Guerra Napoleònica. La integració de Catalunya en el Primer Imperi
francès: conseqüències polítiques i culturals
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Mòdul 5: ‘De la Primera Revolució Industrial a la Guerra Civil
espanyola’
1. Liberals i carlins. La Catalunya urbana versus la Catalunya rural. Unes
guerres amb un component econòmic que anava més enllà de les
diferencies ideològiques
2. Les guerres de Cuba, Puerto Rico i Filipines. El sorgiment del
republicanisme, l’obrerisme i el catalanisme. El Tancament de Caixes,
la Lliga Regionalista, i la Setmana Tràgica
3. L’obra política i cultural de la Mancomunitat de Catalunya: la
modernització del país
4. La proclamació de Macià, el govern de Companys, i els Fets del Sis
d’Octubre
Mòdul 6: ‘De la Guerra Civil espanyola a l’1-O’
1. La Guerra Civil espanyola (1936-1939): causes de l’esclat,
desenvolupament del conflicte i ocupació de Catalunya
2. L’etapa dictatorial (1939-1975): la post-guerra, la resistència catalana
interior i exterior (moviments socials i polítics en la clandestinitat)
3. La recuperació de la Generalitat: el retorn de Tarradellas, la
reconstrucció nacional, la crisi de l’Estatut de 2006, l’impuls de
l’independentisme
Activitat complementària (opcional)
Aquest curs porta associada una activitat complementària opcional
que consistirà en una visita al Museu d’Història de Catalunya. Consulteu la
programació i les condicions en el programa detallat publicat a la nostra
pàgina web.
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CURS
Grans batalles de la història (II).
Les grans batalles i accions militars de
l’antiga Roma
Aquest és el segon curs d’una sèrie més extens destinada a analitzar les
batalles més importants de la Història, des de l’antiguitat fins a l’època
contemporània. En aquest curs presentarem, de manera monogràfics,
una selecció de les principals batalles de la història de la Roma clàssica
(des del temps monàrquics fins a la davallada del règim imperial). Això
ens permetrà estudiar el pensament militar (estratègic i tàctic) i les
característiques tecnològiques (tipus d’armament i equipament militar)
de cadascuna de les batalles escollides.
A més, la presentació d’aquests episodis bèl·lics ens permetrà també
conèixer els contextos polítics que motivaren els enfrontaments i,
sobretot, les conseqüències, de nou polítiques, que se’n derivaren a curt,
mig i llarg termini.
D’igual manera, d’acord amb les tendències més recents en història
militar, també pararem atenció a determinats aspectes que van més
enllà dels estrictes enfrontaments armats i que s’endinsen dins els
àmbits de la història social i cultural, com són el tracte que es donà als
exèrcits vençuts i a les poblacions sotmeses, les formes de celebració de
les victòries militars, la commemoració de les mateixes, les retòriques de
legitimació del poder, etc.

Calendari
Les classes es faran els divendres, del 20 de novembre de 2020 al 21
de maig de 2021.

Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris

La Monarquia i la primera
fase de la República:
guerres a Itàlia

Els divendres, del 20 de novembre al 18 de desembre de
2020 (el 4 de desembre no hi ha classe).
De 17.15h a 18.45h.
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Mòduls

Calendari i horaris

La República i les grans
accions militars dels ss. III
i II aC

Els divendres, del 8 de gener al 12 de febrer de 2021.
De 17.15h a 18.45h.

La República i les grans
accions militars del s. I aC

Els divendres, del 26 de febrer al 16 d’abril de 2021 (el 26
de març i el 2 d’abril no hi ha classes).
De 17.15h a 18.45h.

Grans accions militars de
l’època imperial (segles I-V
dC)

Els divendres, del 30 d’abril al 21 de maig de 2021.
De 17.15h a 18.45h.

Professorat
Monarquia i República: Carles Buenacasa Pérez
República ss. III-II aC: Javier Martínez Babón
República s. I aC: Carles Buenacasa Pérez i Javier Martínez Babón
Època Imperial: Carles Buenacasa Pérez
* Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:


Curs complet: 310 €

A distància:


Curs complet: 260 €



Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Programa
Mòdul 1: La Monarquia i la primera fase de la República: guerres
a Itàlia
1. La primera expansió romana: les tres guerres contra els etruscos de
Veis.
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2. L’atac dels gals: la derrota a Àlia i el brutal saqueig de la ciutat de
Roma
3. La batalla de les Horques Caudines i les guerres contra els samnites
4. La guerra contra Tàrent i els elefants del rei Pirrhos d’Epir
Mòdul 2: La República i les grans accions militars dels s. III i II
aC
1. Batalla a les illes Ègades i el final de la Primera Guerra
2. Victòries d’Anníbal: Batalles de Trebia Trasimeno
3. Anníbal i la batalla de Cannae
4. Batalla de Zama i les seves conseqüències
5. Principals moviments de tropes i naus a les Guerres d’Iliria
6. La guerra contra cimbris i teutons: Arusio, Aquae Sexitias i Vercellae
Mòdul 3: La República i les grans accions militars del s. I aC
1. La Guerra contra Jugurta, rei de Numídia
2. La conquesta de l’Orient: la revolta de Mitridates, rei del Pont
3. Juli César i la guerra de les Gàl·lies: Gergòvia i Alèsia
4. La batalla de Earsàlia i les conseqüències de la mort de Pompeu el
Gran
5. La venjança d’August contra els tiranicides: les batalles de Filipos
6. La batalla d’Àctium i les seves conseqüències (Dr. Javier Martínez
Babón)
Mòdul 4: Grans accions militars de l’època imperial
1. La batalla de Teutogurg: “Varus, retorna’m les meves legions!”
2. Decèbal i les guerres de Trajà per a la conquesta de la Dàcia
3. La batalla del Pont Milvi i els fonaments de l’Imperi cristià
4. El cant del cigne d’un imperi en crisi: la derrota d’Àtila als Camps
Catalàunics
Activitats complementàries (opcionals)
Aquest curs porta associades activitats complementàries opcionals.
Consulteu la programació i les condicions en el programa detallat publicat
a la nostra pàgina web.
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CURS
Història de la música (I)
De l’antiguitat al dodecafonisme

Qui té por de la música clàssica ? Cal tenir grans coneixements per
entendre-la?
En aquest curs desmitificarem la idea errònia de que cal tenir
coneixements per entendre l’anomenada ‘música clàssica’: la música es
va crear per a tothom, i només cal posar moltes ganes per poder-la
gaudir i apreciar!
La música ha acompanyat a l’ésser humà des dels inicis de la seva
existència, formant part dels seus rituals: com a mètode per atreure la
pluja, calmar els animals, agrair la collita, avisar d’algun perill o
comunicar-se amb els integrants de la tribu. En poc temps, la música
es va convertir en un acte social que integrava els membres de la
mateixa comunitat i els unia simbòlicament. I ràpidament, la seva
funció utilitària va esdevenir una font de plaer, una part indispensable
de la humanitat, una medicina de l’ànima que acompanya, reconforta i
transporta de manera immediata a una altra dimensió espiritual i
anímica. Qui pot viure sense música?
En aquest curs coneixerem els diferents estils i èpoques de la música
clàssica, fent un recorregut cronològic i contextualitzat en el marc
històric, social i cultural en el que s’ha desenvolupat. Escoltarem
algunes de les obres més paradigmàtiques de la música clàssica i ens
aproparem a l’estètica particular dels seus autors. Analitzarem
l’estructura bàsica de les obres musicals, entendrem la diferència
d’estils, gèneres i formes i coneixerem els instruments musicals de
cada època i la seva evolució.

Calendari
Les classes es faran els dijous, del 8 d’octubre de 2020 al 8 d’abril
de 2021.
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Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris

Mòdul 1
De l’antiguitat al Barroc

Els dijous, del 8 d’octubre al 26 de novembre de 2020.
De 10.30h a 12.00h.

Mòdul 2
De l’estil Galant a l’escola
russa

Els dijous, del 10 de desembre de 2020 al 25 de febrer
de 2021 (el 24 i 31 de desembre no hi ha classes).
De 10.30h a 12.00h.

Mòdul 3
Del nacionalisme musical al
dodecafonisme

Els dilluns, de l’11 de març al 8 d’abril de 2021 (l’1
d’abril no hi ha classe).
De 19.30h a 21h.

Professora
Verónica Maynés Gutiérrez
* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:


Curs complet: 300 €

A distància:


Curs complet: 260 €



Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Programa
Mòdul 1: De l’antiguitat al Barroc
1. Els orígens de la música. Prehistòria. Mesopotàmia, Egipte i Grècia.
Instruments musicals
2. Edat Mitjana. Cant gregorià. Notació musical
3. Polifonia medieval. Escola de Notre-Dame. Ars Antiqua. Ars Nova.
Música profana: trobadors, trouvères i goliards. Instruments musicals
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4. Renaixement. Característiques generals. Gèneres i instruments
musicals. Música religiosa i música profana
5. Barroc. Característiques generals. Gèneres i instruments musicals.
Monteverdi. Origen de l’òpera
6. Barroc. Música instrumental i música vocal. Vivaldi
7. Bach
8. Haendel
Mòdul 2: De l’estil Galant a l’escola russa
1. L’estil Galant i la nova sensibilitat. Classicisme. Característiques
generals. Gèneres i instruments musicals. L’orquestra de Mannheim.
Gluck i la reforma operística
2. Haydn. Mozart
3. Romanticisme. Característiques generals. Gèneres i formes musicals
4. Schubert
5. Beethoven
6. El virtuosisme. Chopin. Liszt. Paganini
7. Bel canto: Rossini, Bellini i Donizetti
8. Schumann. Brahms
9. Verdi. Wagner
10. Rússia. Glinka. Tchaikovsky. Els Cinc. Scriabin. Prokofiev. Shostakovich
Mòdul 3: Del nacionalisme musical al dodecafonisme
1. Nacionalisme musical. El canvi de segle. Sibelius. Bruckner. Mahler
2. Impressionisme. Ravel. Debussy
3. Richard Strauss. Giacomo Pucini
4. Neoclassicisme. La segona escola de Viena. Dodecafonisme
Activitats complementàries (opcionals)
Aquest curs porta associades activitats complementàries opcionals.
Consulteu la programació i les condicions en el programa detallat publicat
a la nostra pàgina web.
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CURS
Història de la música (II)
Les formes musicals

Què és un minuet? I un rondó? Com està organitzada una simfonia?.
És complicada l’estructura d’una fuga? Tot i que la creació musical
respon a una inspiració artística, cada una de les peces que escoltem
té una estructura concreta, sovint emmarcada en un procés racional i
objectiu que no pot escapar a unes normes que varien en funció de
l’època a la que pertany.
En aquest curs coneixerem a fons les estructures bàsiques de la
música i la seva evolució a través dels temps, des de l’Edat Mitjana
fins el segle XX, centrant-nos en les formes musicals principals de
cada període cronològic i contextualitzant-les en el seu marc
cronològic, geogràfic, social, històric i artístic, i aprendrem a escoltar la d’una manera més profunda.
Aquest curs està dirigit tant a persones que tinguin coneixements
musicals, com les que no. El curs permetrà conèixer a fons les
principals formes musicals de cada període cronològic i estètic, i
observar l’evolució de les mateixes a través del temps. També
coneixem les diferències dels diversos períodes estilístics mitjançant
l’estudi de les formes musicals corresponents a cada època.

Calendari
Les classes es faran els dilluns, del 5 d’octubre de 2020 al 26 d’abril
de 2021.

Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris

Formes musicals. Definició,
característiques i diversitats,
des de l’Edat Mitjana fins al
Renaixement

Els dilluns, del 5 d’octubre al 16 de novembre de 2020
(el 12 d’octubre no hi ha classe).
De 19.30h a 21.00h.
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Mòduls

Calendari i horaris

Les formes musicals barroques
i clàssiques. Característiques i
diversitats

Els dilluns, del 30 de novembre de 2020 al 15 de febrer
de 2021 (el 7 i 28 de desembre i el 4 de gener no hi ha
classes).
De 19.30h a 21.00h.

Les formes musicals al segle
XIX i XX. Característiques i
diversitats

Els dilluns, de l’1 de març al 26 d’abril de 2021 (el 8 i 29
de març i el 5 d’abril no hi ha classes).
De 19.30h a 21.00h.

Professora
Verónica Maynés Gutiérrez
* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:


Curs complet: 300 €

A distància:


Curs complet: 260 €



Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Programa
Mòdul 1: Formes musicals. Definició, característiques i
diversitats, des de l’Edat Mitjana fins al Renaixement
1. Forma musical. Definició i diversitat. Estructura bàsica d’una peça
musical. Formes musicals simples
2. L’Edat Mitjana I. Context social i estètic. Instruments musicals. Música
religiosa
3. L’Edat Mitjana II. Música profana
4. Renaixement I. Context social i estètic. Instruments musicals
5. Renaixement II. La missa. El motet
6. Renaixement III. Música profana
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Mòdul 2: Les formes musicals barroques i clàssiques.
Característiques i diversitats
1. Barroc I. Context social i estètic. Instruments musicals
2. Barroc II. Toccata. Preludi i fuga. Sonata
3. Barroc III. Danses. Suite. Concerto grosso
4. L’òpera. Estructura. Opera seria i opera buffa
5. Classicisme I. Context social i estètic. Instruments musicals
6. Classicisme II. Sonata I
7. Classicisme III. Sonata II
8. Classicisme IV. L’orquestra clàssica. Simfonia
9. Classicisme V. Concert solista
Mòdul 3: Les formes musicals al segle XIX i XX. Característiques i
diversitats
1. Romanticisme I. Context social i estètic. Instruments musicals
2. Romanticisme II. Preludi. Nocturn. Intermezzo. Impromptu
3. Romanticisme III. Poema simfònic. Simfonia programàtica
4. Romanticisme IV. Lied
5. Impressionisme
6. Dodecafonisme. Serialisme integral. Música minimalista

Activitats complementàries (opcionals)
Aquest curs porta associades activitats complementàries opcionals.
Consulteu la programació i les condicions en el programa detallat publicat
a la nostra pàgina web.
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CURS
Escriptures del món (I)
Escriptures del món antic

L’escriptura ha estat, sens dubte, un dels invents i avenços més
importants en la història de la humanitat, tant important que és el
marcador que separa la Prehistòria de la Història, creant un abans i un
després en el nostre desenvolupament cultural.
És per això que crèiem necessari dedicar un programa de cursos a
estudiar amb atenció i profunditat el naixement d’aquesta imprescindible
eina de la nostra civilització, sense la qual no seríem el que som avui en
dia. Al llarg dels propers dos anys, tractarem en detall alguns dels
aspectes més importants de l’escriptura: així, durant el primer curs es
parlarà de les antigues escriptures, des del seu naixement en diferents
cultures al llarg del món, fins a l’aparició de l’alfabet, mentre que en el
segon es parlarà del funcionament d’algunes de les més complicades,
estranyes o artístiques escriptures actuals.
Cada sessió serà duta a terme per especialistes en cada àrea temàtica,
entre els que s’inclouen arqueòlegs, antropòlegs, historiadors i filòlegs que
permetran donar una visió completa tant de les escriptures tractades com
del context històric i cultural en les que es van desenvolupar, claus per
entendre les seves idiosincràsies pròpies de cada una i les diferències
entre elles.
Un altre element destacat del curs serà la seva vessant pràctica, en la que
cada sessió estarà formada no tant sols per l’explicació teòrica, sinó
també per una pràctica de cada escriptura feta amb els instruments més
semblants possibles als fets servir en cada tipus d’escriptura, des del fang
de les tauletes mesopotàmiques o els papirs dels egipcis, fins al plom dels
ibers o els fils dels quipus inques, i tenir l’experiència d’escriure com es
feia en el passat.
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Calendari
Les classes es faran els dijous, del 26 de novembre de 2020 al 13 de
maig de 2021.

Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris

Mòdul 1
La pre-escriptura
Mòdul 2
Els primers sistemes d’escriptura
Mòdul 3
Les escriptures alfabètiques

Els dijous, del 26 de novembre al 17 de desembre de
2020.
De 19.30h a 21.00h.
Els dijous, del 14 de gener al 18 de març de 2021.
De 19.30h a 21.00h.
Els dijous, del 8 d’abril al 13 de maig de 2021.
De 19.30h a 21.00h.

Professorat
Homínids: Jordi Serrallonga
Prehistòria: Albert Rubio
Mesopotàmia i Canaan: Felip Masó Ferrer
Egipte: Marc Orriols Llonch
Egeu: Mª. Teresa Magadán
Ibers: Ignasi Garcés Estallo
Roma i Món Medieval: Elena Cantarell Barella
Món Maia: Cristina Badía

* Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció



Curs complet: 440 €
Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.

Programa
Mòdul 1: ‘La pre-escriptura’
1. Els primers sons humans (I). Abans de l’escriptura i la parla
articulada: la necessitat de comunicar-se entre els primers
PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2020-2021

30

homínids fòssils. Una aproximació al comportament dels grans
primats actuals.
2. Els primers sons humans (II). Els inicis de la parla articulada i
l’aparició del gènere Homo. El camí cap a les primeres
manifestacions gràfiques de l’Evolució Humana.
3. Prehistòria, la no-escriptura (I). Les primeres manifestacions
gràfiques de la humanitat: el paleoart (incisions, gravats...) i les
representacions organitzades en panells i espais singularitzats de
l’art paleolític i altres focus d’art rupestre del Planeta.
4. Prehistòria, la no-escriptura (II). Les representacions gràfiques de
la prehistòria impliquen unes tècniques que els seus autors van
transmetre de generació en generació i que actualment comencen
a ser estudiades a partir de les evidències arqueològiques.
Mòdul 2: ‘Els primers sistemes d’escriptura’
1. Mesopotàmia (I). La comptabilitat, el primer pas.
2. Mesopotàmia (II). El naixement de l’escriptura a Orient.
3. Egipte (I). Llengua i escriptura a l’antic Egipte.
4. Egipte (II). Jeroglífic i hieràtic, una escriptura per a cada finalitat.
5. Egeu (I). Els primers exemples. El disc de Festos.
6. Egeu (II). El Lineal A i B. La primera versió escrita del grec.
7. La Península Ibèrica (I). Llengües i escriptures d’Iberia abans dels
romans.
8. La Península Ibèrica (II). L’escriptura ibèrica nord-oriental: com
escrivien els ibers a Catalunya?
9. Amèrica central (I). Introducció a l’escriptura jeroglífica maia
antiga.
10. Amèrica central (II). Com llegir un text jeroglífic maia?
Mòdul 3: ‘Les escriptures alfabètiques’
1. Canaan (I). A la recerca del primer alfabet de la història.
2. Canaan (II). L’ugarític, el fenici i la consolidació de l’alfabet.
3. Roma. L’escriptura romana.
4. Europa Medieval (I). La diversitat gràfica alt medieval i el retorn de
la unitat gràfica.
5. Europa Medieval (II). Les escriptures gòtiques.
6. Europa Medieval (III). L’escriptura humanístic: característiques i
formes.
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CURS
D’Ibèria a Hispània:
La península Ibèrica a l’antiguitat

Els orígens de la civilització a la península Ibèrica tenen a veure amb
Tartessos, un regne famós a la Bíblia i a les fonts gregues per la seva
abundància de plata. Aquesta riquesa va atreure fenicis i grecs que
van instal·lar les seves colònies a Ibèria per tal de lucrar-se
comerciant a Orient amb la plata peninsular. D’entre totes elles, van
destacar la fenícia Gadir (Cadis) i la grega Empúries, que es van
convertir en les primeres grans metròpolis peninsulars.
Més endavant, en el 218 aC, els romans, preocupats per l’imperi
cartaginès que Aníbal Barca havia instaurat a Hispània, van
desembarcar a Empúries i van decidir quedar-se i gaudir de la nostra
fertilitat agrícola i la riquesa de les nostres mines. Ara bé, la
conquesta no fou fàcil, doncs els romans van haver de sotmetre els
líders de la resistència peninsular, cas d’Indíbil i Mandoni, Viriat o la
irreductible Numància.
Ara bé, un cop conquerida la península, Roma hi va deixar una
transcendental herència cultural que, de manera genètica, anomenen
“romanització”. La implantació de la ciutat i de les sofisticacions de la
vida urbana, l’extraordinària difusió dels conreus de vinya i d’olivera,
o l’adopció de les divinitats “praxitel·lianes” en són els símbols més
evidents.
A partir del segle IV, el cristianisme va introduir noves dinàmiques
històrico-polítiques que duran a Hispània del món antic al medieval.

Calendari
Les classes es faran els dilluns, del 16 de novembre de 2020 al 7 de
juny de 2021.
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Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris

Tartessos i la presència fenícia
a Ibèria

Hispània romana

Els dilluns, del 16 de novembre de 2020 al 8 de febrer
de 2021 (el 7 de desembre i el 5 de gener no hi ha
classes).
D’11.30h a 13.00h.
Els dilluns, de l’1 de març al 24 de maig de 2021 (el 30
de març, 5 d’abril i 3 de maig no hi ha classes).
D’11.30h a 13.00h.

Professor
Carles Buenacasa Pérez
* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:


Curs complet: 300 €

A distància:


Curs complet: 270 €



Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Programa
Mòdul 1: Tartessos i la presència fenícia a Ibèria
1. De Los Millares a El Argar, les primeres civilitzacions peninsulars
2. Tartessos i el coneixement mític sobre les civilitzacions peninsulars
3. Tartessos, el país dels rius de plata: aspectes socials, religiosos i
econòmics
4. Els fenicis, el poble que va seguir el Sol fins a Gibraltar
5. La fundació fenícia de Cadis i el temple a Melqart
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6. La segona onada de pobles colonitzadors: els grecs i la fundació
d’Empúries
7. La interacció comercial amb els pobles de la costa mediterrània:
dinamitzador de la cultura ibèrica
8. Aspectes socials, econòmics i religiosos dels ibers
9. Aníbal Barca i la Segona Guerra Púnica
10. Els herois de la resistència peninsular: Indíbil, Viriat i Numància
Mòdul 2: Hispània romana
1. El reflex de les guerres civils de Roma: Sertori i Pompeu el Gran
2. Les guerres càntabres d’August, la fi del període de guerres i
l’organització d’Hispània
3. L’organització social i els avenços de la romanització
4. Les religions d’Hispània i l’adopció de les divinitats “praxitel·lianes”
5. L’exportació de les riqueses d’Hispània
6. Sèneca, Lucà i el clan dels hispans
7. La crisi del segle III i l’Imperi de les Gàl·lies
8. Hispània en temps de la Tetrarquia i de la dinastia constantiniana
9. Cauca, solar de la família de l’emperador Teodosi I el Gran
10. Els indicis del primer cristianisme peninsular
Activitat complementària (opcional)
Aquest curs porta associada una activitat complementària opcional
que consistirà en un viatge a Andalusia. Consulteu la programació i les
condicions en el programa detallat publicat a la nostra pàgina web.

PROGRAMA D’ACTIVITATS. CURS 2020-2021

34

CURS
Introducció a l’escriptura jeroglífica i a la
llengua egípcia clàssica (I)

La llengua egípcia és una de les més antigues de la humanitat i la que ha
tingut una major continuïtat en l'expressió escrita. Des del Egipci Antic
(ca. 2600 a.C.) fins al Copte (s. XVIII), aquesta ha conegut una durada de
més de quatre mil anys que s'ha preservat en una abundant
documentació textual. El conjunt de la llengua egípcia se sol dividir en cinc
grans fases històriques conegudes com Egipci Antic, Egipci Clàssic, neoegipci, Demòtic i Copte. A causa de les grans diferències gramaticals entre
les dues primeres de les altres tres, se solen agrupar en dos grans
categories trucades Egipci de la primera fase o Egipci inicial i Egipci de la
segona fase o Egipci tardà.
En aquest curs aprofundirem en el coneixement de la gramàtica de la
llengua egípcia clàssica i el sistema d'escriptura jeroglífica per tal de poder
llegir i interpretar textos literaris i epigràfics de l'antic Egipte. Al llarg del
curs s’aplicaran els coneixements gramaticals apresos a les pràctiques de
traducció i comentari textos egipcis clàssics de gèneres i moments
històrics diversos per tal d’aprofondir en el coneixement de la literatura
egípcia.

Calendari
Les classes es faran els divendres, del 9 d’octubre de 2020 al 11 de
juny de 2021.
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Horaris dels mòduls
Mòduls

Calendari i horaris
Els divendres, del 9 d’octubre al 18 de desembre de
2020 (el 4 de desembre no hi ha classe).
De 19.00h a 20.30h.
Els divendres, del 8 de gener al 12 de març de 2021 (el
8 de març no hi ha classe).
De 19.00h a 20.30h.

Mòdul 1

Mòdul 2

Els divendres, del 9 d’abril al 11 de juny de 2021.
De 19.00h a 20.30h.

Mòdul 3

Professor
Marc Orriols Llonch
* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció



Curs complet: 430 €
Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.

Programa
Mòdul 1
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escriptures i llengües de l’antic Egipte
Aprenent a llegir jeroglífics: els fonogrames i els semagrames
La flexió nominal
L’adjectiu
Classes d’oracions
Els pronoms personals
La llei de preferència
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Mòdul 2
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les oracions de predicat substantival
El pronom independent
El verb: aspecte i veu
Les formes verbals
Els nisbes
Els pronoms relatius

Mòdul 3
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema
 Tema

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La forma d’estat
L’infinitiu
L’imperatiu
El participi
La forma verbal relativa
Traducció de textos
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CURS
Història, arqueologia i
cultura bíbliques (I)
El món de l’Antic Testament
L’estudi del món i de la cultura bíbliques és un dels estudis més
apassionants dins del món de l’antiguitat, i també un dels més
controvertits. Les implicacions que comporta estudiar la història,
arqueologia, cultura i societat dels protagonistes d’un llibre que ha
transformat a la humanitat implica que qualsevol asseveració a favor o en
contra d’allò que està allà escrit, no deixarà a ningú indiferent i sobretot
no arribarà mai a tenir un consens global. Partint d’aquesta màxima... es
pot doncs plantejar fer un curs com aquest?
La resposta és que sí, sempre i quan tinguem en compte que l’objectiu del
curs no és l’estudi teològic del llibre, ni pretendre confirmar-lo o
desmentir-lo, sinó que es tracta d’estudiar la història, la cultura i la
societat dels espais físics i cronològics en el què s’emmarquen i viuen els
personatges del llibre, és a dir, estudiar el seu context. I això sí que es pot
fer, ja que amb l’ajuda de fonts textuals com la mateixa Bíblia, però
sobretot amb fonts històriques extra-bíbliques dels pobles que es van
desenvolupar en el mateix context cronològic i temporal, així com amb les
fonts arqueològiques, podem extreure un marc general que ens permetrà
comprendre millor el món de la Bíblia.
Al llarg del curs presentarem proves innegables de determinats fets
confirmant i contradient el relat; presentarem proves que sorprendran pel
seu resultat, però també és cert que ens quedaran moltes preguntes
encara per respondre, tot i que al final del curs haurem avançat molt més
en el coneixement de la història, l’arqueologia i la cultura bíbliques.
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L’extensió i profunditat de l’objecte d’estudi és tal que hem dividit el
programa en dos cursos anuals, un dedicat a l’estudi del món de l’Antic
Testament i un segon dedicat a l’estudi del món del Nou Testament.
Aquest curs impartirem el primer curs titulat: Història, arqueologia i
cultura del món de la Bíblia (I). El món de l’Antic Testament, format per
les assignatures següents:






Història antiga d’Israel (I)
Història antiga d’Israel (II)
Arqueologia de l’Antic Testament
Paral·lels literaris de l’Antic Testament al Pròxim Orient i Egipte
Paral·lels iconogràfics de l’Antic Testament al Pròxim Orient i
Egipte

Calendari
Les classes es faran els dilluns, dimecres i dijous del 26 d’octubre de
2020 al 21 de juny de 2021.

Horaris de les assignatures i els mòduls
Assignatures

Història antiga
d’Israel (I)

Mòduls
Mòdul 1
Introducció a la història de
l’Israel antic
Mòdul 2
L’Edat del Bronze Mig
(2000-1550 aC): l’època
patriarcal
Mòdul 3
L’Edat del Bronze Final
(1550-1200 aC): l’èxode
Mòdul 4
L’Edat del Ferro I (12001050 aC):
la conquesta i els jutges

Calendari i horaris
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 26 d’octubre al 9 de novembre de
2020
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 16 de novembre al 14 de desembre
de 2020
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 21 de novembre de 2020 a l’1 de
gener de 2021
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
del 8 de febrer a l’1 de març de 2021
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Assignatures

Història antiga
d’Israel (II)

Arqueologia de
l’Antic
Testament

Paral·lels
literaris de
l’Antic
Testament al
Pròxim Orient i
Egipte

Paral·lels
iconogràfics de
l’Antic

Mòduls

Calendari i horaris

Mòdul 1
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
L’Edat del Ferro IIa (1050del 15 de març al 19 d’abril de 2021
930 aC):
la monarquia unificada
Mòdul 2
L’Edat del Ferro IIb (930Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
722 aC):
del 26 d’abril al 17 de maig de 2021
la monarquia dividida;
Israel, el regne del Nord
Mòdul 3
L’Edat del Ferro IIc (923Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
587 aC): la monarquia
del 31 de maig al 21 de juny de 2021
dividia: Judà, el regne del
Sud
Mòdul 1
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
Introducció a l’Arqueologia del 28 d’octubre a l’11 de novembre de
Bíblica
2020
Mòdul 2
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
Principals jaciments del
del 18 de novembre al 9 de desembre
Neolític
de 2020
Mòdul 3
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
Principals jaciments del
del 13 de gener al 3 de febrer de 2021
Calcolític
Mòdul 4
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
Principals jaciments de
del 10 de febrer al 10 de març de 2021
l’Edat del Bronze
Mòdul 5
Els dimecres, de 16.15h a 17.45h
Principals jaciments de
del 17 de març al 5 de maig de 2021
l’Edat del Ferro
Mòdul 1
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
Textos de creació i
del 29 d’octubre al 12 de novembre de
ordenació de l’univers
2020
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
Mòdul 2
del 19 de novembre al 17 de desembre
Les tradicions patriarcals
de 2020
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
Mòdul 3
Del 14 de gener a l’11 de febrer de
Llibres sapiencials
2021
Mòdul 4
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
Literatura profètica
de l’18 de febrer al 4 de març de 2021
Mòdul 1
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
Iconografia del món
de l’11 de març al 15 d’abril de 2021
natural
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Assignatures

Mòduls

Calendari i horaris

Testament al
Pròxim Orient i
Egipte

Mòdul 2
Iconografia del poder diví
Mòdul 3
Iconografia de l’espai
arquitectònic

Els dijous, de 16.15h a 17.45h
del 22 d’abril al 6 de maig de 2021
Els dijous, de 16.15h a 17.45h
del 13 al 27 de maig de 2021

Professor
Felip Masó Ferrer
* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:


Curs complet: 1.050 €

A distància:


Curs complet: 945 €



Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet es podrà fer a
terminis.

Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

Programa
Assignatura ‘Història antiga d’Israel (I)’
 Mòdul 1. Introducció a la història de l’Israel antic
 Mòdul 2. L’Edat del Bronze Mig (200-1550 aC): l’època patriarcal
 Mòdul 3. L’Edat del Bronze Final (1550-1200 aC): l’èxode
 Mòdul 4. L’edat del Ferro I (1200-1050 aC): la conquesta i els jutges
Assignatura ‘Història antiga d’Israel (II)’
 Mòdul 1. L’Edat del Ferro IIa (1050-930 aC): la monarquia unificada
 Mòdul 2. L’Edat del Ferro IIb (930-722 aC): la monarquia dividida;
Israel, el regne del Nord
 Mòdul 3. L’Edat del Ferro IIc (923-587 aC): la monarquia dividida;
Judà, el regne del Sud
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Assignatura ‘Arqueologia de l’Antic Testament’
 Mòdul 1. Introducció a l’Arqueologia Bíblica
 Mòdul 2. Principals jaciments del Neolític
 Mòdul 3. Principals jaciments del Calcolític
 Mòdul 4. Principals jaciments de l’Edat del Bronze
 Mòdul 5. Principals jaciments de l’Edat del Ferro
Assignatura ‘Paral·lels literaris de l’Antic Testament al Pròxim
Orient i Egipte’
 Mòdul 1. Textos de creació i ordenació de l’univers
 Mòdul 2. Les tradicions patriarcals
 Mòdul 3. Llibres sapiencials
 Mòdul 4. Literatura profètica
Assignatura ‘Paral·lels iconogràfics de l’Antic Testament al
Pròxim Orient i Egipte’
 Mòdul 1. Iconografia del món natural
 Mòdul 2. Iconografia del poder diví
 Mòdul 3. Iconografia de l’espai arquitectònic
Activitats complementàries (opcionals)
Aquest curs porta associades activitats complementàries opcionals.
Consulteu la programació i les condicions en el programa detallat publicat
a la nostra pàgina web.
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CURS
Estudis sobre Història de l’Art Europeu
(EHAE)
L’art de l’Europa post-romana. La
perspectiva de la religió
Quan parlem d’art, moltes vegades, la imatge que ens ve al cap és la
d’una pinacoteca, és a dir, un museu ple de pintures penjades a la paret. I
és això, òbviament, però és molt més. Totes les peces que englobem sota
aquest concepte, abasten tota la història de la humanitat. Entendre les
manifestacions artístiques ens dóna l’oportunitat d’aprofundir en el
coneixement de les diferents civilitzacions i cultures que ens han precedit
i, al mateix temps, entendre les tendències artístiques actuals.
La Història de l’art, no és només l’estudi de totes aquestes obres; és
també una reflexió, la voluntat d’entendre el passat a través de les seves
produccions però també de plantejar-nos que és el que considerem com a
art i perquè ho fem. L’art no es pot desvincular del seu context,
justament, perquè no és una obra aïllada, penjada en una paret per ser
contemplada; no sempre, al menys. El concepte d’art ha canviat, i molt, al
llarg de la història. I encara ara ho fa.
És per això que hem volgut organitzar un programa transversal, acurat,
però també a l’abast de tots aquells que vulguin endinsar-se en el món de
l’art i busquin entendre’l, aprofundir en els seu significat i poder veure’l
amb uns altres ulls. I, per fer-ho, hem buscat experts per a cadascuna de
les assignatures presentades, que coneixen la temàtica a fons i que
gaudeixen d’una àmplia experiència acadèmica a les aules i d’una àmplia
trajectòria d’investigació en les seves respectives àrees de coneixement.
Amb tot això l’objectiu que es busca és apropar a l’alumnat a un discurs
que, a partir dels diferents punts de vista que aporti cada professor, els
ajudi a mirar i entendre les realitats que ens envolten sota una
perspectiva diferent.
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Els “Estudis sobre Història de l’Art Europeu” (EHAE) estan organitzats en
tres cursos que es faran al llarg dels propers tres anys:


Història de l’Art (I): L’art a l’Europa post-romana. La
perspectiva de la religió, en el que coneixerem les quatre
civilitzacions des d’un punt de vista de la realitat històrica, amb una
perspectiva cronològica



Història de l’Art (II): Canvi de perspectiva: la visió
androcèntrica. L’art a Europa a partir del segle. XV, on
deixarem una mica de banda la vessant cronològica i ens fixarem, per
temes, en diferents aspectes culturals



Història de l’Art (III): Nous ideals estètics. L’art a Europa
durant els segles XIX-XX, on realitzarem un aprofundiment en
algun aspecte concret o bé veurem temàtiques nos tractades en les
altres modalitats

Cadascuna d’aquestes modalitats s’estén durant un curs sencer,
podent-se cursar cada una de forma independent, sense
necessitat d’haver-ne fet una per a poder fer l’altra.
Aquest curs impartirem el primer curs titulat: L’art de l’Europa postromana: la perspectiva de la religió, on es traçarà de forma ordenada
i clara l’evolució artística de l’art europeu des de l’època bizantina fins a
l’artista gòtic Hieronymus den Bosch, El Bosco.

Calendari
Les classes es faran els dimarts i dimecres del 6 d’octubre de 2020
al 27 d’abril de 2021.
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Horaris de les assignatures
Horari

Dimarts

Dimecres

17.45h – 19.15h

Teoria de l’art: la Història
de la Història de l’Art

19.15h – 19.30h

Descans

La consolidació d’un nou
estil europeu: l’art Romànic

19.30h – 21.00h

L’art a Europa després dels
romans: un mosaic d’estils
artístics

Canvi de paradigma: en
naixement de l’art Gòtic

Descans

Professorat
Teoria de l’art: Miquel Carceller i Joaquim Graupera
L’art després dels romans: Carles Buenacasa
Romànic: Joaquim Graupera i Miquel Carceller
Gòtic: Eduardo Carrero i Miquel Carceller
* Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:



Curs complet: 1.100 €
Assignatures: 300 € per assignatura

A distància:




Curs complet: 980 €
Assignatures: 270 € per assignatura
Mòduls solts: consulteu els preus i
condicions al programa detallat que
trobareu a la nostra pàgina web.

El pagament del curs
complet i de les assignatures
es podrà fer a terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.
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Programa
Assignatura ‘Teoria de l’art. Introducció al tractament de la
imatge’
 Mòdul 1. Els estudis visuals
 Mòdul 2. Art i Estètica
 Mòdul 3. L’objecte d’estudi: aproximacions a l’obra artística
 Mòdul 4. La retòrica de l’art
 Mòdul 5. El museu desaparegut
Assignatura ‘L’art a Europa després dels romans: un mosaic
d’estils artístics’
 Mòdul 1. Art tardo-antic i paleocristià
 Mòdul 2. Art Bizantí
 Mòdul 3. Art Germànic
 Mòdul 4. Art Islàmic
 Mòdul 5. Art Preromànic
Assignatura ‘La consolidació d’un nou estil europeu: l’art
Romànic’
 Mòdul 1. L’arquitectura romànica: l’espai i les formes
 Mòdul 2. Romànic o Romànics? Les particularitats regionals
 Mòdul 3. La gramàtica de la pedra: l’escultura romànica
 Mòdul 4. La imatge bidimensional
Assignatura ‘Canvi de paradigma: l’art Gòtic’
 Mòdul 1. L’art Gòtic: problemes d’interpretació
 Mòdul 2. La llum petrificada: l’edifici sagrat en època gòtica
 Mòdul 3. La imatge viva: aproximació a l’escultura i la pintura gòtiques
(segles XIII-XIV)
 Mòdul 4. Pintura i simbolisme als Països Baixos
Màster-classes i activitats complementàries
El curs EHAE té associades quatre màster-classes encara pendents de
determinar a càrrec de professors convidats. Així mateix, consta d’una
activitat pràctica per assignatura. Consulteu la programació i
condicions en el programa detallat publicat a la nostra pàgina web.
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CURS
Història de l’Òpera (I)
Dels inicis a l’òpera rock

L’òpera és un dels gèneres musicals més coneguts i apreciats, però sovint
només es coneixen els fragments més representatius de les òperes més
famoses i molts altres aspectes com el detall de l’argument, la
contextualització històrica i social de l’òpera, l’estil i estètica del
compositor, la importància de l’òpera en el marc històric i musical del
moment, romanen desconeguts i són de vital importància per entendre
qualsevol composició operística en la seva totalitat.
En aquest cicle farem un recorregut per la Història de l’Òpera des dels
orígens fins el segle XXI, contextualitzant les òperes seleccionades en el
marc cronològic, històric, social i artístic, i en les diverses estètiques de
cada època de la Història de la Música.
El curs està dirigit tant a persones que tenen coneixements musicals i
cultura operística, com a aquells que desitgen iniciar-se en aquest
fascinant món sonor.

Calendari
Les activitats del cicle es faran els dimarts, del 6 d’octubre de 2020 al
4 de maig de 2021, de 10.30h a 12.00h.

Professora
Verónica Maynés Gutiérrez
* Consulteu el currículum a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:



Cicle complet: 370 €
Mòduls:
o Mòdul 1: 220 €
o Mòdul 1: 185 €

El
pagament
del
cicle
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.

A distància:



Cicle complet: 330 €
Mòduls:
o Mòdul 1: 200 €
o Mòdul 2: 165 €

Programa

Mòdul 1. Dels inicis al Romanticisme francès
Durada: del 6 d’octubre de 2020 al 26 de gener de 2021 (el 8 i 29 de
desembre i el 5 de gener no hi ha classes)
Horari: els dimarts, de 10.30h a 12.00h
1. La veu. Classificació vocal. Antecedents de l’òpera. Intermedis i cicles de
madrigals. La Camerata fiorentina. El naixement de l’òpera. L’Euridice
2. Claudio Montecerdi. L’Orfeo
3. L’òpera arriba a França. Jean-Baptiste Lully: Cadmus et Hermione
4. La guerra dels teatres venecians. Els castrati. Antonio Vivaldi. Orlando
furioso
5. L’esplendor de l’òpera barroca. Georg Friedrich Haendel: Tameriano
6. Opera seria i opera buffa. Les reformes de Carlo Goldoni i Christoph
Willibald Gluck. Orphée et Eurydice
7. Viena i la Il·lustració. Wolfgang Amadeus Mozart. Le nozze di Figaro
8. Ludwig van Beethoven i els ideals sobre la llibertat: Fidelio
9. Carl Maria von Weber i l’òpera nacional alemanya: Der Freischütz
10. Gioacchino Antonio Rossini: Il barbiere di Siviglia
11. Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor, el triomf del belcanto
12. França (I). La Grand Opéra. Giacomo Meyerbeer: Robert le Diable
13. França (II). La opera comique. Georges Bizet: Carmen
14. França (III). Jules Massenet: Werther
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Mòdul 2. De Txaikovski a l’òpera rock
Durada: del 9 de febrer al 4 de maig de 2021 (el 30 de març no hi ha
classe)
Horari: els dimarts, de 10.30h a 12.00h
1. L’òpera a Rússia. Piotr Ilitx Txaikovski: La Dama de Piques
2. Giuseppe Verdi. La Traviata
3. Richard Wagner. Tristan und Isolde
4. L’opereta vienesa. Johann Strauss fill. Die Fledermaus
5. El verisme italià. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana. Ruggero
Leoncavallo: Pagliacci
6. Giacomo Puccini: La Bohème
7. El nacionalisme operístic: Antonin Dvorák: Rusalka
8. Richard Strauss: Salome
9. Alban Berg: Wozzeck
10. George Gershwin: Porgy and Bess
11. Òpera rock. Jesus Christ Superstar
12. Òpera seleccionada pels alumnes
Activitats complementàries (opcionals)
Aquest curs porta associades activitats complementàries opcionals.
Consulteu la programació i les condicions en el programa detallat publicat
a la nostra pàgina web.
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CICLES ANUALS
CICLE
Cuinem [i mengem] la història
La cuina de les civilitzacions
A l’Epopeia de Gilgamesh la cortesana Lalegre, enviada pels déus,
ensarrona el primitiu Enkidu i després l’ensenya a menjar i a beure més
enllà de nodrir-se per sobreviure: el pa i la cervesa ajuden Enkidu a
passar de la natura a la cultura, del bosc a la ciutat, de la prehistòria a la
civilització.
Les primeres receptes de les que es té notícia ens ensenyen que els
cuiners de Mesopotàmia ja cuinaven coses extraordinàries i ho feien,
sobre tot, de manera indirecta, és a dir, en humit. A la marmita hi
abocaven el brou, l’animal sacrificat i la resta de condiments. I la reunió
de les persones properes al voltant d’una taula, amb menjar i cervesa, a la
qual a vegades s’hi convidaven als morts, es consideraven reconfortants.
El mort a Egipte, en canvi, era enterrat amb objectes que l’acompanyaven
a l’altra vida. Des de les primeres dinasties trobem taules d’ofrenes que
tenien la funció d’assegurar que el difunt faria un àpat diari. Són autèntics
inventaris del seu menú simbòlic: carn, llenties, pa, figues, peix salat, oli,
begudes. I en no disposar de receptaris, són una de les fonts principals de
coneixement del que menjaven els egipcis vius. La supervivència
alimentària d’aquests s’associava al ritme anual de les crescudes del Nil,
que permetia la irrigació abundosa a l’estiu.
Tampoc no disposem de receptaris de la Grècia antiga, però saber i sabor
anaven de la mà: Galè deixà un escrit Sobre la facultat dels aliments,
Plató criticà els luxosos banquets siracusians a La república, Pitàgores
blasmà dels que menjaven animals, Arquestrat va escriure Hedypathica
("Vida de Luxúria") i El Banquet dels Erudits, d’Ateneu de Nàucratis era
tota una enciclopèdia. A Sicília apareixen els gastrònoms i els primers
cuiners estrella. Al symposium, reunió de bevedors, s’hi practicava la
tertúlia i el vi era el protagonista.
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La Roma imperial és síntesi i punt culminant de la gastronomia de
l'antiguitat, ja que adopta i adapta sistemes anteriors i s’enriqueix amb
orient. El receptari d’Apici, De re coquinaria, permet imaginar formulacions
genuïnes. Els romans benestants passaven fins a vuit hores vestits amb
túnica cenatoria. És el banquet romà: ab ovo usque mala ó des de la
gustatio, a la qual no faltaven les olives ni els ous amorosits amb garum,
fins a la comissatio, amb vi, fruites fresques i seques, i botifarra dolça.
Menjar, beure i xerrar ajaçats al triclinium.

Calendari
En general les activitats ordinàries del cicle es faran els divendres a la
tarda-vespre, també alguns dimecres.
Començarem el 2 d’octubre de 2020 i acabarem el 28 de maig de
2021.
Addicionalment, el cicle ‘Cuinem [i mengem] la història’ consta d’una sèrie
d’activitats complementàries de les quals trobareu tots els detalls en el
programa complet publicat a la nostra pàgina web.

Professorat, xef’s i col·laboracions
Jaume Aubanell (coordinador), Montse Blanch, Albert Raurich,
Sergi de Meià, Sandra Lozano, Felip Masó Ferrer, Marc Orriols
Llonch, Ignasi Garcés Estallo, Carles Buenacasa Pérez, M. Teresa
Magadán, Mònica Miró Vinaixa.
* Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:



Cicle complet: 590 €
Mòduls: 160 € per mòdul

A distància:

El
pagament
del
cicle
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.




Cicle complet: 530 €
Mòduls: 145 € per mòdul



Activitats soltes: consulteu els preus i condicions al programa
detallat que trobareu a la nostra pàgina web.
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Programa
Mòdul 1: Mesopotàmia, el gust per la comunió
1. Divendres, 2 d’octubre de 2020, 19h. ‘Xerrada: Les tauletes de Yale i altres fonts
de coneixement de la cuina mesopotàmica. Marc històric dels receptaris més
antics de la història’
2. Divendres, 16 d’octubre de 2020, 19h. ‘Xerrada: La cuina domèstica, l’oficial, la
taula dels déus i la del més enllà’
3. Dimecres, 21 d’octubre de 2020, 19.30h. ‘Tertúlia: La representació del menjar a
l’epopeia de Gilgamesh i a d’altres textos babilònics’
4. Dimecres, 4 de novembre de 2020, 19.30h. ‘Xerrada de restauració
gastronòmica: Les primeres tabernes: cervesa per compartir’
5. Dijous, 12 i divendres, 13 de novembre de 2020, 19h. ‘Taller gastro-cultural: La
cuina de la comunió’

Mòdul 2: L’antic Egipte, el gust del més enllà
1. Divendres, 27 de novembre de 2020, 19h. ‘Xerrada: La taula dels vius i el menjar
del més enllà a l’Antic Egipte’
2. Divendres, 11 de desembre de 2020, 19h. ‘Xerrada: Aliments i begudes dels antics
egipcis’
3. Dimecres, 16 de desembre de 2020, 19.30h. ‘Tertúlia: Interpretació de la cuina
dels antics egipcis a partir de les representacions del menjar’
4. Dimecres, 13 de gener de 2021, 19.30h. ‘Xerrada de restauració gastronòmica:
La restauració a l’antic Egipte’
5. Dijous, 28 i divendres, 29 de gener de 2021, 19h. ‘Taller gastro-cultural: La taula
del faraó’

Mòdul 3: La Grècia clàssica: el gust pel banquet i la tertúlia
1. Divendres, 12 de febrer de 2021, 19h. ‘Xerrada: El banquet, el symposium i el
naixement de la gastronomia’
2. Divendres, 26 de febrer de 2021, 19h. ‘Xerrada: Aliments, condimentació i
tècniques a la gastronomia dels grecs’
3. Dimecres, 3 de març de 2021, 19.30h. ‘Tertúlia: El banquet i d’altres textos del
menjar a la literatura grega’
4. Dijous, 11 i divendres, 12 de març de 2021, 19h. ‘Taller gastro-cultural: Una
reunió de bevedors: el symposium’
5. Dimecres, 24 de març de 2021, 19.30h. ‘Xerrada de restauració gastronòmica:
Cuiners ambulants, xefs mediàtics i gurmets’
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Mòdul 4: La Roma imperial: el gust pel gust
1. Divendres, 9 d’abril de 2021, 19h. ‘Xerrada: Les fonts de la gastronomia romana:
Apici, Plini el Vell, Cató i Columela’
2. Divendres, 16 d’abril de 2021, 19h. ‘Xerrada: Els àpats plebeus i el banquet romà’
3. Dimecres, 28 d’abril de 2021, 19.30h. ‘Tertúlia: A propòsit del banquet de
Trimalquió al Satiricó de Petroni’
4. Dimecres, 12 de maig de 2021, 19.30h. ‘Xerrada de restauració gastronòmica:
Cuina i sociabilitat’
5. Dijous, 27 i divendres, 28 de maig de 2021, 19h. ‘Taller gastro-cultural: El
banquet romà: ab ovo usque mala’

Activitats complementàries
El cicle ‘Cuinem [i mengem] la història’ porta associades diverses
activitats complementàries, algunes encara per determinar. Les que
detallem a continuació ja estan confirmades:




Sopar: ‘El sopar de les civilitzacions (1a part) by Sergi de Meià.
Sopar: ‘El sopar de les civilitzacions (2a part) by Albert Raurich i Dos Pebrots.
Lectura i comentari del “Llibre del vi de Plini el Vell” amb Mònica Miró: ‘El vi
segons Plini el Vell’.

Consulteu les condicions en el programa detallat publicat a la nostra
pàgina web.
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CICLE
Àtoms de ciència.
Una aproximació pràctica i propera a la
ciència que ens envolta (II)
Àtom a àtom el nostre cicle intenta anar aportant mirades diverses a
diferents camps del coneixement científic. En les conferències del cicle
“Àtoms de ciència” volem apropar-nos a les diferents disciplines
científiques en petites porcions i des d’un punt de vista molt pràctic i amè
tot conjugant tres característiques que ens semblen rellevants:
 Una presentació decididament didàctica, propera i amable.
 Un cos de coneixement científic sòlid.
 Un plantejament que incorpori aspectes experimentals que tenen un
potent efecte motivador.
Ens agradaria que aquestes mirades contribuïssin a trencar els estereotips
que envolten la percepció social d’algunes matèries científiques que,
històricament, han tingut fama d’avorrides o complicades. Volem anar
apropant-nos a les seves idees clau des de nous enfocaments, sota el
guiatge d’un equip de ponents amb un alt nivell d’expertesa i amb una
clara vocació comunicativa. Per a nosaltres és un luxe comptar amb tots
ells!
En aquesta tercera edició del cicle recuperarem les tres conferències finals
del cicle del curs passat que la crisi de la COVID-19 ens ha impedit de fer
i incorporarem quatre noves conferències que ens fan molta il·lusió.
Així ens aproparem a la història de l’espionatge, ens farem petits per
entendre la nanotecnologia, descobrirem curioses propietats dels
nombres, farem un viatge astronòmic des del Quijote a StarTrek, ens
sorprendrem amb els secrets de la preservació de teixits orgànics a través
de la congelació, tindrem una conversa amb Mendeléiev sobre els
elements químics i acabarem menjant-nos les matemàtiques... Com
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sempre, per no perdre allò que caracteritza Arqueonet, ens agradarà anar
desgranant elements d’història de la ciència.
Us convidem doncs a un nou viatge pel coneixement científic de la mà de
grans coneixedors i divulgadors a fi i efecte de gaudir-ne de manera
directa i propera, pas a pas, àtom a àtom.

Calendari
Les activitats del cicle es faran el darrer dimecres de cada mes del
curs (excepte el mes de desembre de 2020) de 19.30h a 21.00h.

Professorat
Anton Aubanell (coordinador i professor), Òscar Font, Bernat
Ríos, Manuel Moreno, Luís Carlos Pardo, Josep Duran, Sergi
Muria.
* Consulteu els currículums a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Preus i modalitats d’inscripció
Presencial:



Cicle complet: 140 €
Sessions: 25 € per sessió

A distància:



Cicle complet: 120 €
Sessions: 20 € per sessió

El
pagament
del
cicle
complet es podrà fer a
terminis.
Després de cada sessió,
totes les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.
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Programa
1. Història de l’espionatge. Professor Òscar Font
Dimecres, 28 d’octubre de 2020
2. La mida sí que importa. Els secrets de la nano. Professor
Bernat Ríos
Dimecres, 25 de novembre de 2020
3. Una passejada pel territori dels nombres. Professor Anton
Aubanell
Dimecres, 27 de gener de 2021
4. Astronomia-ficció: del Quijote a Star Trek. Professor Manuel
Moreno
Dimecres, 24 de febrer de 2021
5. Criopreservació: aprenent de la natura a conservar els
teixits congelats. Professor Luís Carlos Pardo
Dimecres, 24 de març de 2021
6. Elemental, estimat Mendeléiev. Professor Josep Duran
Dimecres, 28 d’abril de 2021
7. Matemàtiques que es mengen. Professor Sergi Muria
Dimecres, 26 de maig de 2021
Consulteu la descripció de les activitats en el programa detallat
publicat a la nostra pàgina web.
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CURSOS CURTS DEL 1ER
TRIMESTRE
CURS
Grans descobriments de
l’Arqueologia (IV)

Des d’Egipte al Líban, del Líban al Iemen, del Iemen al Golf Pèrsic, del
Golf Pèrsic a Ira i d’Iran a Mèxic; per tot el món hi ha espectaculars restes
dels pobles i les civilitzacions que han existit al llarg de la història.
En aquest curs pretenem apropar-nos a algunes d’elles a través de la seva
història, però sobretot de la història del seu descobriment. Així,
analitzarem cada una de les troballes en sí mateixa, en el seu context
històric i cultural però també explicarem la història de la seva descoberta,
retrocedint en el temps i deixant-nos guiar pels seus protagonistes per
poder reviure, com ells, l’emoció de ser els primers en veure allò que feia
segles o milers d’anys que no havia vist ning ú!
Programa
1. Abydos, el lloc de descans dels primers
faraons.
2. Amarna, la ciutat d’Akhenaton.
3. Biblos, la gran metròpolis cananea.
4. Baalbek, la ciutat del Sol.
5. Dilmun, el paradís perdut.
6. Les ciutats pre-diluvials.
7. Shar-i Sokhta, l’antiga Meluha?
8. Marib, la capital de la reina de Saba.
9. La Venta i els caps gegants olmeques.
10. Palenque, les “casas de piedra”.
* Consulteu el currículum del professor
“Professorat i col·laboracions 2020-2021”

a

l’apartat

Professor
Felip Masó
Calendari
Els dimecres, del 7 d’octubre
al 9 de desembre de 2020
Horari
De 10.30h a 12.00h

Preu presencial: 150 €
Preu distància: 140 €
Sessions soltes: 18 €
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CURS
Història i arqueologia dels principals
museus del món (V). Boston Museu of
Fine Arts
De les ribes del Nil a la plana mesopotàmica, i dels deserts de Síria a les
muntanyes de Grècia, museus com el Louvre, el British, el Pergamon, el
Metropolitan, els Vaticans i d’altres atresoren algunes de les més
importants col·leccions arqueològiques de les diferents civilitzacions que
van existir en aquests indrets, des del Neolític fins a l’arribada de l’Islam.
En les seves sales es salvaguarden algunes de les principals fites de la
humanitat: les proves de l’aparició de les ciutats, l’inici de l’escriptura, de
les ciències i de les arts, els primers codis de lleis, l’aparició de l’estètica
artística moderna... Però... com va arribar tot això fins aquí?
Durant els segles XVIII i XIX, amb la descoberta de Pompeia, l’arribada de
Napoleó a Egipte i la presència de diplomàtics europeus a Orient es va
iniciar una època de grans excavacions arqueològiques que van portar cap
a Europa i Amèrica espectaculars troballes que es van convertir en la
llavor dels que avui en dia són, sense cap mena de dubte, els museus més
importants del món.
Programa

Professor
Felip Masó

1.
2.
3.
4.

Calendari
Els dijous, del 5 de
novembre al 10 de desembre
de 2020

La col·lecció d’antiguitats del Pròxim Orient.
La col·lecció d’antiguitats egípcia.
La col·lecció d’antiguitats núbia.
Les col·leccions clàssiques (I). Les antiguitats
gregues.
5. Les
col·leccions
clàssiques
(II).
Les
antiguitats etrusques.
6. Les col·leccions clàssiques (III). Les
antiguitats romanes.

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat
“Professorat i col·laboracions 2020-2021”

Horari
De 10.30h a 12.00h

Preu presencial: 90 €
Preu distància: 85 €
Sessions soltes: 18 €
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CURS
Aproximació al món dels Haikus

Els curs es presenta com una introducció històrica, formal i conceptual al món del
haiku japonès. Des del punt de vista històric, s’hi analitzarà el moment de la
fixació del gènere com a tal i l’evolució del haiku clàssic a partir de l’anàlisi de
l’aportació dels quatre grans mestres de referència (segle XVII - segle XX):
Matsuo Bashô, Yosa Buson, Kobayashi Issa i Masaoka Shiki. Paral·lelament
s’oferirà una descripció de la pauta mètrica i temàtica del gènere, indicant-ne les
restriccions i les llibertats, els límits i les possibilitats, per tal que l’alumnat
matriculat en el curs pugui endinsar-se amb més criteri en la lectura del gènere i,
sobretot, en la producció.
Les sessions comptaran, per tant, amb una part de taller, en què, d’una banda,
s’oferiran indicacions i propostes creatives i, de l’altra, es comentaran les
realitzacions dels participants. Es completarà el curs amb recomanacions d’una
bibliografia essencial del haiku i amb una panoràmica de la implantació d’aquesta
forma en la literatura catalana al llarg dels segles XX i XXI.

Programa
1. Introducció al gènere: Pauta formal.
2. Introducció al gènere: Pauta temàtica.
3. El cànon: els quatre grans mestres del haiku
(I): Matsuo Bashô, Yosa Buson.
4. El cànon: els quatre grans mestres del haiku
(II): Kobayashi Issa, Masaoka Shiki.
5. Propostes de creació a partir de les
possibilitats formals vinculades al gènere i
anàlisi comentada dels exercicis.
6. Presentació d’una bibliografia essencial del
haiku i d’una panoràmica de la implantació
d’aquesta forma en la literatura catalana al
llarg dels segles XX i XXI.

Professor
Abraham Mohino i Balet
Calendari
Els dijous, del 8 d’octubre al
12 de novembre de 2020
Horari
De 19.30h a 21.00h

Preu presencial: 90 €
Preu distància: 85 €
Sessions soltes: 18 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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CURS
Introducció al bandolerisme català als
segles XVI-XVII

En un territori poc cohesionat i, en bona part, feréstec, dos bàndols es disputaven
el control de terres i camins: els nyerros i els cadells. Aquest problema, gairebé
atàvic, va agafar gran dimensió, de manera que autoritats catalanes i espanyoles
el van haver de combatre i reprimir amb duresa.
Herois per a uns i dimonis pels altres, personatges com Rocaguinarda i
Serrallonga, acompanyats per dotzenes d’homes i protegits per molta gent,
atacaven masos i pobles de l’altra bàndol, així com viatgers que passaven per les
principals rutes catalanes. Ambdós bandolers arribaren a tenir dimensió universal
de la mà d’escriptors com Miguel de Cervantes i Lope de Vega. Al costat d’ells
altres bandolers tingueren també notorietat. Aquest breu curs proposa una
introducció al orígens i trets més característics del bandolerisme català.

Programa
1. Antecedents. Marc territorial i polític en el
segle XVI. Els representats dels principals
bàndols: els nyerros i els cadells. Accions
criminals en un àmbit d’inseguretat. El paper
del sometent i les forces policials. Sistemes
repressius.
2. Els
dos
grans
caps
de
bandolers
immortalitzats per la literatura castellana a
començaments del segle XVII: Perot
Rocaguinarda i Miguel de Cervantes; Joan
Sala “Serrallonga” i Lope de Vega.
3. Els territoris més perillosos de la primera
meitat del segle XVII. Virreis, tropes i
somatents. La sanguinària brega de bàndols:
la breu carrera de Gabriel Torrent
“Trucafort”, i els crims dels germans Coxart i
Miquel Morell.

Professor
Javier Martínez Babón
Calendari
Pendent de determinar
Horari
Pendent de determinar

Preu distància: 45 €
Sessions soltes: 15 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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XERRADES DEL 1ER TRIMESTRE

CICLE A L’ALTRA BANDA DE L’AULA

Com tots sabeu, la vocació d’Arqueonet és ser un centre cultural on s’hi
transmeti el coneixement de totes les formes possibles; un centre de
transmissió de cultura, de debat i d’intercanvi. Sabem que molts de
vosaltres sou bons coneixedors d’aquelles temàtiques que més us
interessen i pensem que potser us agradaria compartir els vostres
coneixements amb altres persones. A partir d’aquesta idea, doncs, vam
crear aquest cicle d’activitats on en cada sessió un ponent (algú de
vosaltres) es posa a l’altra banda de l’aula per explicar la temàtica
proposada i, en acabat, fer entre tots un bon debat sobre el tema. Un
espai també, doncs, per a la reflexió. Volem recalcar que aquest és un
cicle de coneixement pel coneixement, on ningú tindrà cap guany
econòmic però on tots, al cap i a la fi, hi acabarem guanyant.
Ja portem un parell d’anys fent aquest cicle amb molt d’èxit. Ponents com
la Montserrat Sagarra, en Josep Manrubia, en Jaume Bartrolí, en Santos
Liñán o en Josep Ortiz han anar compartint els seus coneixements en
diferents xerrades. Però volem seguir ampliant horitzons. Feu-nos doncs
arribar les vostres propostes per posar-vos a l’altra banda de
l’aula i posarem fil a l’agulla! Animeu-vos!
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A L’ALTRA BANDA DE L’AULA
L’al·legoria del Bon i el Mal Govern

Els avantatges que comporta un bon govern o els desastres que
produeix, per contra, el mal govern, no només preocupen als nostres
temps, sinó que ja en el segle XIV (en època gòtica, propera ja al
Renaixement), va portar als germans Pietro i, sobretot, Ambrogio
Lorenzetti a pintar un enorme mural en la sala de la Pau, adjunta a la del
Consell al Palau Comunal de Siena, a la mateixa plaça del Palio.
Aquesta gran obra, realitzada al voltants de 1340, eminentment
innovadora (era una pintura civil en l'època que les obres religioses
ocupessin gairebé el 100% dels encàrrecs) de ple gòtic, tot i que podríem
qualificar-la de pintura pre-renaixentista, és una metàfora política i moral,
un ideari on s'explica, més o menys, que s'ha de treballar pel bé comú
que està per sobre del privat.
A aquest gran fresc, Ambrogio Lorenzetti, va
barrejar a la suavitat sienesa alguns dels
caràcters de l'escola de Giotto. El seu títol
original és: "Al·legoria del bon i mal govern i
dels seus efectes en la ciutat i al camp".
Ocupa tres de les quatre parets (la quarta
està ocupada per l'entrada a la sala.
Intentarem fer una descripció, d'aquest
complex i ric retrat iconogràfic de la societat
del trecento, amb les seves complexes
interrelacions entre lo religiós, lo polític, lo
social, lo mercantil, etc.

Conferenciant
Josep Manrubia
Data
Dimecres 18 de novembre de
2020
Hora
19.30h

Preu
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia

* Consulteu el currículum del ponent a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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A L’ALTRA BANDA DE L’AULA
Història de l’Astronàutica

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha soñado con alcanzar otros
mundos, empezando por el que veía brillar cada noche sobre su cabeza:
la Luna. Pero ese deseo no pasaría de ser una mera fantasía hasta
mediados del siglo pasado, cuando una serie de avances técnicos –
algunos, desarrollados con fines bélicos durante la II guerra mundialhicieron posible el acceso al espacio exterior. Primero máquinas; luego
animales y, por fin, hombres.
En poquísimos años, fruto de la rivalidad las
dos grandes superpotencias, la Luna se
convirtió en un objetivo alcanzable. Tras una
apasionante carrera tecnológica, en 1969, el
primer hombre pisó su superficie. Le
seguirían cinco vuelos más. Y multitud de
sondas robóticas que extendieron la visión de
los astrónomos mucho más allá de nuestro
satélite, hasta los mismos límites del Sistema
Solar y aún más lejos, hasta vislumbrar el
mismísimo borde del Universo.
A lo largo de la charla haremos un repaso al
re-descubrimiento de los cuerpos que forman
nuestro sistema planetario, desde las
primeras, borrosas fotografías cercanas de
Marte hasta los mundos helados de Plutón y
Arrokoth.

Conferenciant
Rafael Clemente Soler
Data
Dimecres 9 de desembre de
2020
Hora
19.30h

Preu
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia

* Consulteu el currículum del ponent a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2010-2021”
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SORTIDES DEL 1ER TRIMESTRE
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BIBLIOTECA DE CURSOS GRAVATS
CURS
Grans descobriments de l’Arqueologia
(I)

Des d’Orient a Sud-Amèrica, des d’Egipte a Cambotja, per tot el món hi ha
espectaculars restes dels pobles i les civilitzacions que han existit al llarg
de la història. En aquest curs pretenem apropar-nos a algunes d’elles a
través de la seva història, però sobretot de la història del seu
descobriment.
Així, analitzarem cada una de les troballes en sí mateixa, en el seu context
històric i cultural però també explicarem la història de la seva descoberta,
retrocedint en el temps i deixant-nos guiar pels seus protagonistes per
poder reviure, com ells, l’emoció de ser els primers en veure allò que feia
segles o milers d’anys que no havia vist ningú!
Programa
1. La Torre de Babel, un mite redescobert
2. Les tombes reials d’Ur, un misteri sense
resoldre
3. Troia, la recompensa de tota una vida
4. Cnossos i la llegenda del Minotaure
5. Pompeia, sota les cendres del Vesuvi
6. Tutankhamon, darreres descobertes
7. Les tombes reials de Tanis, una injustícia
arqueològica
8. El Mausoleu de Qui-Xi-Haug-Di, el primer
emperador de la Xina
9. Angkor Vat, una joia en plena selva
10. Machu Picchu, la ciutat dels núvols

Professor
Felip Masó
Arqueonet Aula Online
Les sessions online estan
gravades i s’enviaran als
inscrits un cop formalitzada
la matrícula

Preu distància: 105 €
Sessions soltes: 12 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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CURS
Grans descobriments de l’Arqueologia
(II)

Des d’Orient a Sud-Amèrica, des d’Egipte a Cambotja, per tot el món hi ha
espectaculars restes dels pobles i les civilitzacions que han existit al llarg
de la història. En aquest curs pretenem apropar-nos a algunes d’elles a
través de la seva història, però sobretot de la història del seu
descobriment.
Així, analitzarem cada una de les troballes en sí mateixa, en el seu context
històric i cultural però també explicarem la història de la seva descoberta,
retrocedint en el temps i deixant-nos guiar pels seus protagonistes per
poder reviure, com ells, l’emoció de ser els primers en veure allò que feia
segles o milers d’anys que no havia vist ningú!
Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saqqara, un univers molt peculiar
El missatge ocult d’Abu Simbel
Ugarit, la pàtria de l’alfabet
Mari, una fabulosa capital a l’Eufrates Mig
Persèpolis, la capital dels Reis de Reis
Harappa i Mohenjo Daro. La cultura de la Vall
de l’Indus
Nemrud Dag, la tomba del Senyor de la
Comagene
Delfos, seu de l’oracle d’Apol·lo
Petra, una meravella oculta entre muntanyes
Palmira, la ciutat de Zenòbia

Professor
Felip Masó
Arqueonet Aula Online
Les sessions online estan
gravades i s’enviaran als
inscrits un cop formalitzada
la matrícula

Preu distància: 105 €
Sessions soltes: 12 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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CURS
Les peripècies del dia a dia pels carrers
de l’antiga Roma

Gràcies a l’abundància de troballes arqueològiques i de textos d’escriptors clàssics
conservats, comptem amb un ampli conjunt documental que ens permet “treure
el cap” –a través de la finestra de la Història– vers el dia a dia en la vida dels
habitants de l’antiga Roma.
Amb l’ajut d’una gran quantitat de material visual, podrem presentar la vida als
blocs de pisos (ínsules) dels plebeus; el “dolce far niente” dels rics a les seves
cases aristocràtiques; i, a més, passejar i comprar pels carrers de Roma, assistir a
una representació teatral; esglaiar-nos en la contemplació d’un combat del
gladiadors; i esgargamellar-nos animant el nostre auriga favorit des de les grades
del circ. Descobrirem així que, en més aspectes dels que imaginem, continuem
essent fidels a les tradicions que els romans ens van llegar. I, així, coneixent-los
millor a ells, ens coneixerem millor a nosaltres mateixos.

Programa
1.

Els rituals d’una casa bona: alçar-se, afaitar-se,
Professor
esmorzar i vestir-se.
Dr. Carles Buenacasa
2. La transformació en deessa: la “toilette” de les
dones acabades
3. Les cases dels pobres: les peripècies de la vida als
Arqueonet Aula Online
blocs d’apartaments
Les sessions online estan
4. Anem de compres?: l’animada vida dels carrers
gravades i s’enviaran als
romans
inscrits un cop formalitzada
5. Els rituals del temple: la veneració de les divinitats
la matrícula
ancestrals
6. Una de romans: l’espectacle de les carreres del
circ
7. Sang, suor i una miqueta de comèdia: els combats
dels gladiadors
8. “Avui què fan?”: assistint a una representació de
Preu distància: 105 €
teatre
Sessions soltes: 12 €
9. Els àpats dels romans: dinar fora del domicili, però
sopar a casa
10. El festival del banquet: vi, dolços i espectacles per a tothom!
* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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CURS
Música i literatura

El desig de traspassar la paraula als pentagrames és tan antic com el naixement
del llenguatge. Els primers ésser humans es comunicaven amb sons, articulats
amb diferents expressions i matisos, que reforçaven el seu significat. La relació
entre paraula i música neix des dels orígens de les seves existències, una unió
simbiòtica que ha despertat fascinació a molts artistes. En aquest curs
descobrirem els recursos utilitzats pels compositors per convertir la paraula en
música, emfatitzant el significat dels textos per portar-los a nivells de comprensió
molt més profunda.
El curs està dirigit tant a persones que tenen coneixements musicals com a les
que no. Per apreciar les obres musicals amb més profunditat, és recomanable
llegir abans les fonts literàries, tot i que no és un requisit indispensable. Algunes
de les obres (com els poemes de les sessions 2, 4 i 7) estaran inclosos als apunts.
Els llibrets de les òperes es poden consultar en idioma original i traduïts a
l’espanyol a la web www.kareol.es

Programa

Professora
Verònica Maynés

1.
2.
3.
4.
5.

Arqueonet Aula Online
Les sessions online estan
gravades i s’enviaran als
inscrits un cop formalitzada
la matrícula

6.
7.
8.
9.
10.

El mite d’Orfeu
Francesco Petrarca i Torquato Tasso
Romeo and Juliet (William Shakespeare)
Els poetes alemanys
Die Leiden des jungen Werthers (Johann
Wolfang von Goethe)
La Dame aux Camélias (Alexandre Dumas fill)
Els poetes francesos.
Der Tod in Venedig (Thomas Mann)
Tristany i Isolde (Gottfried von Strassburg)
Salomé (Oscar Wilde)

Preu distància: 105 €
Sessions soltes: 12 €

* Consulteu el currículum del professor a l’apartat “Professorat i col·laboracions 2020-2021”
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PREVISIÓ DE VIATGES 2021
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PROFESSORAT I COL·LABORACIONS
David Alegre Lorenz
Doctor en Història Contemporània, Política i Social per la UAB. Professor d’Història
Contemporània a la UdG. Autor d’obres com ‘La batalla de Teruel: guerra total en
España’ o ‘Comunidades rotas: una historia global de las guerras civiles, 1917-2017’.
Jaume Aubanell Cama
Escriptor i Coordinador dels cicles ‘Cuinem [i mengem] la història’
Autor del bloc La cuina o la vida: http://lacuinaolavida.blogspot.com.es/
Anton Aubanell Pou
Llicenciat en Matemàtiques i especialista en Didàctica de les Matemàtiques.
Durant molts anys professor del Dep. de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la
Facultat de Matemàtiques de la UB.
Cristina Badía
Llicenciada en Història de l’Art per la UAB i Postgrau en Món Precolombí per
la UAB. Membre de l’Institut de les Cultures Americanes Antigues (ICAA)
Montse Blanch
Xef de Ba-tec: http://ba-tec.blogspot.com.es
Roger Bonafont
Professor d’història i cultura de l’Àsia Oriental i guia de viatges a ‘Ves que
vinc’ (http://www.vqvtours.com/vesquevinc/).
Carles Buenacasa
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la Secció Història Antiga de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
Elena Cantarell Barella
Dra. en Història i professora del Departament d’Història Medieval, Paleografia
i Diplomàtica, de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona (UB)
Miquel Carceller
Llicenciat en Història de l’Art per la UAB, on també ha cursat el Màster en
Egiptologia i on va exercir com a professor associat durant nou anys al
Departament d’Art i Musicologia.
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Francesc Carol
Llicenciat en Antropologia i Dret, D.E.A. en Antropologia Aplicada i Postgrau
en Egiptologia.
Eduardo Carrero
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat a la Secció Història Antiga de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
Rafael Clemente
Enginyer Industrial per la ETSEIB, Master of Science per Rensselaer
Polytechnic Inst. Col·laborador de La Vanguardia i El País en temes
d’exploració espacial. Director de projecte en el Museu de la Ciència
Sergi de Meià
Xef del restaurant ‘Sergi de Meià’ (http://www.restaurantsergidemeia.cat/) i
durant 6 anys primer cap de cuina del Monvínic de Barcelona.
Josep Duran
Professor al Departament de Química de la Universitat de Girona i
investigador en Química Inorgànica.
Oscar Font
Divulgador i pedagog del fet criptogràfic a partir de conferències realitzades a la
UB i a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.
Ignasi Garcés
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la Secció Història Antiga de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
David Garcia Rubert
Doctor en Prehistòria i Professor Agregat a la Secció d’Arqueologia i
Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UB. Professor
col·laborador del Màster de la Mediterrània Antiga de la UOC.
Martí Gironell
Escriptor i periodista. Llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme, és el
guanyador del 38è Premi Ramon Llull 2018 amb la novel·la 'La força d'un
destí”
Joaquim Graupera
Dr. en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, Diploma en Estudis
Avançats d’Història de l’Art i llicenciat en Geografia i Història per la UB on ha
impartit classes durant diversos cursos
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Sandra Lozano
Responsable de continguts històrics de la elBullifoundation
M. Teresa Magadán
Doctora en Arqueologia Grega i Llicenciada en Filologia Semítica.
Investigadora de l’Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA-UB) i de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
Josep Manrubia
Màster en Egiptologia / Estudiós de l’art, la història i l’arqueologia des de la
Prehistòria al segle XIX.
Javier Martínez Babón
Llicenciat en Egiptologia per la Eberhart-Karls Universität de Tübingen. Doctor
en Egiptologia por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Felip Masó
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de
Barcelona (UB). Arqueòleg i professor d’Història Antiga i Arqueologia del
Pròxim Orient antic (Arqueonet).
Verónica Maynés
Musicòloga, crítica musical, professora d’Història de la Música, d’Història de
l’Òpera i de piano.
Mònica Miró
Llicenciada en Filologia Clàssica (Llatí) i en Filologia Romànica (Francès).
Màster en Història de les Religions. Professora de literatura i d’escriptura
creativa.
Manuel Moreno Lupiáñez
Professor titular del departament de Física de la UPC, és doctor (menció de
Doctor europeu) en ciències físiques (especialitat Astronomia) per la UB. Ha
participat en la missió del satèl·lit HIPPARCOS.
Sergi Muria
Professor de matemàtiques a l’Institut 22@ de Poblenou i Professor Associat
de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
Luís Carlos Pardo
És investigador del Grup de Caracterització de Materials de la UPC. Després
d’estudiar física a la UB va fer el doctorat a la UPC i un parell de post-docs a
Alemanya, un d’ells a la font de neutrons FRMII a Munich.
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Marc Orriols Llonch
Doctor en Egiptologia per la UAB, i Màster en Estudis Orientals–Egiptologia
per l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) de la UAB
Marc Pons Barrachina
Llicenciat en Humanitats. Màster en Gestió Cultural. Escriptor, articulista i
divulgador de la Història. Escriu a El Nacional.cat i col·labora a Catalunya
Ràdio.
Albert Raurich
Xef del restaurant Dos Pebrots i ex-cuiner del Bulli
(http://www.dospebrots.com/)
Bernat Ríos
Va cursar Nanociència i Nanotecnologia a la UAB. Enamorat de la didàctica,
va realitzar el Màster en Formació del Professorat seguit del Màster de
Recerca en Educació. Actualment és coordinador a l'Associació eXplorium.
Albert Rubio
Doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la UB i investigador
del SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques) de la UB.
Especialista en art rupestre prehistòric.
Joan Santanach
Professor de la UB i coordinador de l’Editorial Barcino. Especialitzat en cultura i
literatura medievals, ha participant en les noves edicions dels llibres de cuina
medieval com el ‘Llibre de Sent Soví’ i el ‘Llibre del Coc’, entre d’altres.
Jordi Serrallonga
Arqueòleg, naturalista i explorador
Professor del Grau d'Antropologia i Evolució Humana de la Universitat Oberta
de Catalunya. Col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
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INSCRIPCIONS I DADES DE CONTACTE
Preinscripció
Les preinscripcions es podran fer a partir del dia 18 de juny de 2020 i fins al dia abans
de començar l’activitat corresponent. En tot cas, per norma general, és recomanable
inscriure's amb certa antelació (si és possible mínim uns 15 dies abans de la
data d'inici de l'activitat). Això ens permet millorar l’organització d’aquestes.
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic, enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:




Títol del missatge: “Inscripció a ___________” (Posar-hi el nom de l’activitat)
Indicar la modalitat d’inscripció: curs o cicle complet, assignatura, mòdul,
presencial, distància, etc.
Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal completa,
adreça electrònica i telèfon de contacte

2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:


http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html: complimentar els camps de dades
personals indicats a la pàgina web i, en el camp “Missatge”, especificar la següent
informació:
• Incloure el text “Inscripció a ___________” (Posar-hi el nom de l’activitat)
• Indicar la modalitat d’inscripció: curs o cicle complet, assignatura, mòdul,
presencial, distància, etc.

3. Per telèfon, als números 937 423 014 o 667 013 352
4. Presencialment, a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona. Per aquesta
via ho podreu fer a partir del 31 d’agost de 2020, de dilluns a dijous de 10h a 14h i de
16h a 20h.
Un cop feta la preinscripció, confirmarem la recepció de la mateixa enviant-vos un e-mail.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les preinscripcions.
Matriculació
Les matriculacions es faran a partir de dia 31 d’agost de 2020 i fins al dia abans de
començar l’activitat corresponent.
En general, quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, ho comunicarem a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. Les matrícules es
podran formalitzar de forma presencial a la seu d’Arqueonet dins dels horaris d’obertura
(de 10h a 14h i de 16h a 20h de dilluns a dijous), en efectiu o targeta, o bé per
transferència bancària al número de compte que us indicarem. En cas de fer-ho per
transferència, cal indicar en la mateixa el nom i cognoms, i com a concepte el nom de
l’activitat de la qual estem fent la matriculació.
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C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
937 423 014 – 667 013 352
arqueonet@arqueonet.net
www.arqueonet.net

___________________________________________________
facebook.com/arqueonet/
twitter.com/ArqueonetNet
instagram.com/arqueonet/
youtube.com/user/Arqueonet
arqueonet.wordpress.com/

©
Arqueonet Cultura, SLNE
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