Curs Història, arqueologia i cultura
bíbliques (I)
Història antiga d’Israel (II)
Presentació

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
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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

Data i hora
Els dilluns, de 16.15h a 17.45h
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de 2021
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185 €
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general que ens permetrà comprendre millor el món de la Bíblia.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Al llarg del curs presentarem proves innegables de determinats

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

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.

Professor

Prof. Felip Masó, arqueòleg especialista en el Pròxim Orient
antic

 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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Història antiga d’Israel (II)

Programa
Mòdul 1: L’Edat del Ferro IIa (1050-930 aC): la monarquia unificada
1. Organització del territori (I): la plana central i la importància de Jerusalem i Siquem
2. Organització del territori (II): el nord i la fortalesa de Megiddo
3. Organització del territori (III): el centre i el sud i la formació de la monarquia unificada. La campanya
de Sesonquis I
4. Va existir mai el regne d’Israel de David i Salomó?
Mòdul 2: L’Edat del Ferro IIb (930-722 aC): la monarquia dividida; Israel, el regne del Nord
1. La casa d’Omrí i l’organització estatal israelita
2. Les relacions amb Egipte i Assíria
3. La conquesta assíria i la desaparició del regne del nord
4. La nova religió
Mòdul 3: L’Edat del Ferro IIc (923-587 aC): la monarquia dividia: Judà, el regne del Sud
1. La casa de David; Jeroboam i l’organització estatal jueva
2. Les relacions amb Egipte i Assíria
3. La figura de Josies
4. La conquesta babilònica i la deportació
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