Màster-classe Hª de les religions (I)
Assignatura: Origen del fenomen religiós - Prehistòria
La religió és en els nostres gens? Podem parlar d'un Homo

religiosus? La resposta cal cercar-la en el món de l'Evolució
Humana i el comportament dels primats més propers.

Presentació
Els humans som uns primats ben curiosos. I aquesta curiositat, i
d'altres peculiaritats, moltes vegades ens han portat a estudiarnos des d'una vessant extremadament antropocèntrica i
etnocèntrica. Allò que es propi de la nostra cultura, o moment
històric, ha de ser l'explicació de tot el que ens envolta; però no
sempre ha de ser així. Un tema ben interessant és el de la religió.
Els antropòlegs i etnòlegs europeus, en contactar amb aquells
pobles que –de forma injusta– van ser catalogats com a
"primitius", abans d'intentar entendre la seva forma de vida,
ràpidament s'abocaren a la recerca de quines eren llurs
manifestacions religioses. No podia ser d'una altra manera: es
pensava que l'humà era religiós per natura. Però l'estudi científic
del nostre comportament, malgrat alguns especialistes defensin
el contrari, no demostra que la religió sigui en els nostres gens.
Precisament, en aquesta màster-class ens aproparem als terrenys
de l'Evolució Humana, l'Etologia, la Primatologia, l'Etnologia i
l'Arqueologia per a parlar de les religions i manifestacions
simbòliques a la Prehistòria.

Professor
Jordi Serrallonga
Arqueòleg, naturalista i explorador
Professor de la Universitat Oberta de Catalunya

Accessibilitat
Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica tractada. No són necessaris coneixements
previs.
Cal inscripció prèvia.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

La sessió online es farà en directe.
Un cop feta, les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Dimarts 23 de març de 2021
De 16.00h a 17.30h
Preus
Alumnes del curs d’Història de les
Religions: Gratuït
Altres: 10 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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