Màster-classe Hª de les religions (I)
Assignatura: Religions del Pròxim Orient i Egipte
L’home solitari a l’antic Orient. Les arrels pre-cristianes
del monacat.
Presentació

El vocable grec per a “monjo” (μοναχός), més tard
manllevat pel llatí com a monachus, es pot traduir com a
‘únic’ o ‘solitari’. Els primers monjos sentien la necessitat
imperiosa de separar-se del món i deixar-ho tot enrere per
tal de buscar i connectar amb Déu. Aquesta recerca, en
origen, la conduïen individualment, però ben aviat es va
convertir en col·lectiva, i van decidir associar-se amb altres
companys que compartien aquest mateix ideal.
El monjo i el monacat han estat una de les principals
aportacions del cristianisme a la història de l’Europa
occidental. Tot i que ja no sigui possible afirmar, com abans
es feia, que l’eremitisme i el cenobitisme siguin creacions
originalment cristianes, el que sí es pot dir és que, gràcies
al cristianisme, el monacat es va universalitzar i no només
es va generalitzar per tot l’entorn mediterrani sinó que, a
més, va arribar a totes les contrades del continent europeu.
Avui dia sembla ja un fet inqüestionable que el monacat no
fou una realitat únicament cristiana. De fet, durant
l’antiguitat, va conviure amb altres formes d’ascetisme,
religions i moviments filosòfics, tant pre- com post- cristians
que li van influenciar i li van ajudar a adquirir la seva
personalitat. Aquests serien els casos, per exemple, de
l’hinduisme, dels pitagòrics, del budisme, o fins i tot de
l’islam (el sufisme). Algunes d’aquestes pràctiques han
perviscut fins al dia d’avui.

Professor

Dr. Carles Buenacasa Pérez
Professor al Dpt. d’Història i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la UB.

Accessibilitat

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

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

La sessió online es faran en directe.
Un cop feta, les persones inscrites
podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Dilluns 26 d’abril de 2021
A les 19:30
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

Cal inscripció prèvia.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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