Màster-classe Història de les Religions
La Crisi religiosa del s. IV aC
El nou concepte de l’ànima i del Més Enllà en el món grec
Presentació

A finals del s. IV aC la societat grega tradicional entra en crisi. I
no només perquè les conquestes d’Alexandre Magne haguessin
canviat la geografia política del món conegut, sinó perquè
aspectes fonamentals del pensament grec com la religió olímpica
o el concepte de l’Hades ara es posaven en dubte. Molts grecs es
preguntaven si era possible que l’ànima tingués una existència
independent del cos després de la mort, com deien alguns
filòsofs, i això va facilitar la difusió de noves religions -religions
mistèriques i salvífiques-, que prometien als seguidors una vida
eterna i feliç si seguien certes normes. Aquest canvi en l’idea del
Més Enllà es va traduir arquitectònicament en la creació d’un nou
tipus de tomba, les Tombes-Casa, que reproduïen l’estructura
externa i interna d’una casa i comptaven amb les comoditats
necessàries perquè el difunt no trobés a faltar res. L’impuls inicial
d’aquesta mena de tomba el trobem en regions com Macedònia i
Tràcia, des d’on, a través de les campanyes militars dels
successors d’Alexandre, es difonen per tot el Mediterrani oriental,
central, el mar Negre i el Nord d’Àfrica. En aquesta xerrada
explicarem com es va produir el canvi d’actitud davant la mort i
quins rituals acompanyaven el difunt en ser dipositat a la tomba.
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Accessibilitat

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

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