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Presentació
En una època on es tendeix a marcar diferències i distàncies entre el món
occidental i oriental i on es continuen aixecant murs físics i mentals entre aquests
dos mons, creiem necessari fer una reflexió i repassar la història que ens ha dut
fins aquí, buscant més els ponts que els uneixen que els murs que els separen.
Els Estudis sobre Història i Civilització del Pròxim Orient i la Mediterrània antiga
(EPOMA) tenen 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 pròximorientals i egípcia i de la influència que aquestes van exercir sobre les
civilitzacions grega i romana. Si bé cada una d’aquestes civilitzacions té una
història i una cultura pròpies, no és menys cert que totes elles estan íntimament
lligades tant per circumstàncies històriques com per préstecs culturals. És a
través d’aquests punts de contacte i de les influències que se’n van derivar que,
al llarg dels segles, es va anar creant un substrat cultural comú capaç d’enllaçar
la literatura sumèria amb les obres de la Grècia clàssica, o la mitologia egípcia
amb els cultes romans.
Els EPOMA pretenen donar conèixer cada una d’aquestes civilitzacions, però no
només analitzant-les com a cultures estanques i independents, sinó buscant
aquest denominador comú entre elles i, així, poder rastrejar els orígens de la
nostra pròpia cultura, des de les ribes del Nil i les planes mesopotàmiques, a les
ribes del Tíber i les muntanyes de l’Àtica.
Aquest curs impartirem la modalitat ‘Ampliació d’Estudis’ en el que tractarem
alguns aspectes no vistos en els cursos anteriors.

Organització
Aquest curs consta de quatre assignatures dividides en diversos mòduls amb un
total de 88 classes d’hora i mitja de durada per assignatura, segons està indicat
en l’apartat on es descriuen els horaris.
El curs és totalment modular i es pot cursar des d’un sol mòdul d’una
assignatura, combinar mòduls de diferents assignatures, fer una
assignatura sencera o fer tot el curs sencer.
A més de les classes ordinàries, el curs compta també amb unes activitats
complementàries de caire pràctic.

Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries
teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la
participació activa de l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier
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que, per un costat, els servirà de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les
eines i els instruments necessaris per ampliar la informació obtinguda en les
sessions presencials i poder així aportar opinions i idees al curs, generant debat
i enriquint els coneixements de tothom.

Professorat
Antiga Mesopotàmia
Felip Masó Ferrer
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).
Antic Egipte
Felip Masó Ferrer
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).
Javier Martínez Babón
Llicenciat en Egiptologia per la Eberhart-Karls Universität de Tübingen
Dr. en Història por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Antiga Grècia
Ignasi Garcés Estallo
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).
David Garcia i Rubert
Dr. en Prehistòria i Professor Agregat a la Secció d’Arqueologia i Prehistòria de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB). Professor
col·laborador del Màster de la Mediterrània Antiga de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).
Antiga Roma
Carles Buenacasa Pérez
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).

Coordinador
Felip Masó Ferrer
arqueonet@arqueonet.net
667 013 352
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Classes ordinàries. Calendari i horari
Assignatures

Mòduls

Calendari

Els regnes anatòlics (I): Hatti, el poderós imperi de les muntanyes

La perifèria
de
Mesopotàmia

Els regnes anatòlics (II): Mitanni, l’imperi oblidat
Regnes del llevant mediterrani (I): Cananeus i Fenicis
Regnes del llevant mediterrani (II): Israel, gènesi i història del poble escollit

Els dimarts, del 19
d’octubre de 2021 al
10 de maig del 2022,
de 19.30h a 21.00h

Urartu i Elam, els veïns de Mesopotàmia
Predinàstic, les primeres proves de contactes internacionals

Més enllà
El Regne Antic, la consolidació de les relacions exteriors
d’Egipte: les
El Regne Mig i el Segon Període Intermediari
relacions
internacionals El Regne Nou

Els dimarts, del 19
d’octubre de 2021 al
10 de maig de 2022,
de 17.45h a 19.15h

Tercer Període Intermediari i Baixa Època

Les primeres
civilitzacions
de la
Mediterrània
Occidental

Fenicis i cartaginesos a Occident

Els dijous, del 30 de
setembre de 2021 al
7 d’abril de 2022,
de 17.45h a 19.15h.

Tartessis i ibers, prínceps d’occident
Els grecs que seguiren el sol
El misteri dels etruscos
Jesús i les arrels jueves del primer Cristianisme
La configuració d’una identitat específicament cristiana

Història del
El cristianisme perseguit i el procés de reconeixement estatal
Cristianisme
antic (s. I-VI) L’aliança amb l’Imperi i l’evolució vers un model de Cristianisme “àulic”

Els dijous, del 14
d’octubre de 2021 al
05 de maig de 2022,
de 19.30h a 21h.

La separació de camins entre el Cristianisme occidental i l’oriental

Activitats complementàries
Les activitats complementàries previstes, relacionades amb aquest curs, són les
següents:
Activitats

Assignatura i/o mòdul relacionat

2 Màster classes
1 sortida: Visita al Museu Bíblic de Tarragona

La perifèria de Mesopotàmia

2 Màster classes
1 taller: la diplomàcia d’Amarna

Més enllà d’Egipte: les relacions
internacionals

2 Màster classes
1 sortida: Visita a l’exposició: ‘Etruscos, el
amanecer de Roma’, a Alacant

Les primeres civilitzacions de la
Mediterrània Occidental

2 Màster classes
1 sortida: El conjunt d’esglésies d’Egara

Història del Cristianisme antic (s. IVI)

1 viatge final d’estudis

Tot el curs
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Aquestes activitats s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant
a mesura que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a aquestes
activitats amb un descompte del 10% i amb dret preferent d’inscripció.

Modalitats i lloc d’impartició
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming).

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en la modalitat
presencial com l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem
l’enllaç per tenir-hi accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres dies després
de la classe.
Les classes ordinàries presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona (08015).

Les activitats complementàries es faran a un lloc o un altre en funció del disseny
cada activitat.

Opcions, preus i formes de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.
Trobareu el temari del curs al punt ‘Programa de les assignatures i mòduls’.
En tots els casos les inscripcions es faran segons els passos explicats al punt
’Procés de preinscripció i matriculació’.
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Curs complet o assignatures soltes
Terminis de pagament
Opció

Preu

Matrícula
(set-oct
2021)

2on Termini
(finals nov.
2021)

3er Termini
(finals gen.
2022)

4rt Termini
(finals mar.
2022)

Curs complet

1.220 €

485 €

245 €

245 €

245 €

Opció

Preu

Matrícula
(set-oct
2021)

2on Termini
(finals nov.
2021)

3er Termini
(finals gen.
2022)

4rt Termini
(finals mar.
2022)

Assignatura

340 €

130 €

70 €

70 €

70 €

Terminis de pagament

Mòduls i sessions soltes
Mòduls

Títols dels mòduls

Sessions

Preu

Assignatura ‘La perifèria de Mesopotàmia’
Mòdul 1

Els regnes anatòlics (I): Hatti, el poderós imperi de les muntanyes

5

85,00

Mòdul 2

Els regnes anatòlics (II): Mitanni, l’imperi oblidat

3

55,00

Mòdul 3

Regnes del llevant mediterrani (I): Cananeus i Fenicis

4

70,00

Mòdul 4

Regnes del llevant mediterrani (II): Israel, gènesi i història del poble escollit

5

85,00

Mòdul 5

Urartu i Elam, els veïns de Mesopotàmia

5

85,00

Assignatura ‘Més enllà d’Egipte: les relacions internacionals’
Mòdul 1

Predinàstic, les primeres proves de contactes internacionals

5

85,00

Mòdul 2

El Regne Antic, la consolidació de les relacions exteriors

6

100,00

Mòdul 3

El Regne Mig i el Segon Període Intermediari

4

70,00

Mòdul 4

El Regne Nou

5

85,00

Mòdul 5

Tercer Període Intermediari i Baixa Època

2

40,00

Assignatura ‘Les primeres civilitzacions de la Mediterrània Occidental’
Mòdul 1

Fenicis i cartaginesos a Occident

6

100,00

Mòdul 2

Tartessis i ibers, prínceps d’occident

5

85,00

Mòdul 3

Els grecs que seguiren el sol

5

85,00

Mòdul 4

El misteri dels etruscs

6

100,00

Assignatura ‘Història del Cristianisme antic’
Mòdul 1

Jesús i les arrels jueves del primer Cristianisme

5

85,00

Mòdul 2

La configuració d’una identitat específicament cristiana

5

85,00

Mòdul 3

El cristianisme perseguit i el procés de reconeixement estatal

4

70,00

Mòdul 4

L’aliança amb l’Imperi i l’evolució vers un model de Cristianisme “àulic”

5

85,00

Mòdul 5

La separació de camins entre el Cristianisme occidental i l’oriental

3

55,00

*Els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis.
Preu sessions soltes: 18 €.
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Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció Curs EPOMA (III) 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a assignatures independents o mòduls: indicar quins
o O bé, inscripció al curs complet
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
 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:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció Curs EPOMA (III) 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a assignatures independents o mòduls: indicar quins
o O bé, inscripció al curs 2021-2022 complet
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la mateixa.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.

Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En aquell moment
comunicarem les vies per a poder-la realitzar.

Notes importants referents al nombre d’inscripcions i a les modalitats
triades per les persones inscrites
En cas que el nombre de persones inscrites en la modalitat presencial no sigui
suficientment alt, el curs es farà íntegrament online.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es podrà dur
a terme.
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Programes de les assignatures i mòduls
Assignatura:
Regnes i Imperis del Pròxim Orient antic. La perifèria de Mesopotàmia
Descripció
Després d’haver estudiat les principals civilitzacions mesopotàmiques (sumeris, accadis,
assiris i babilonis) en aquest curs coneixerem altres pobles i cultures que es trobaven a
la perifèria del món mesopotàmic i que, sovint, coneixem més per les seves relacions
amb aquell que no per elles mateixes. D’aquesta manera al llarg d’aquest any ens
aproparem a la història, cultura, religió i art de pobles com els elamites, mitànnis, hitites,
fenicis, israelites, arameus, filisteus, ammonites, moabites, edomites... coneixent-los
pels seus propis mèrits i no tant sols com a referències de les grans civilitzacions assiriobabilòniques.
El nostre objectiu és assentar les bases i donar les eines necessàries per conèixer i
entendre el complicat món del Pròxim Orient, des del punt de vista d’altres civilitzacions
igualment importants però menys conegudes. Amb molts segles d’història, amb moltes
civilitzacions, pobles i cultures diferents que tenen diferents períodes històrics,
l’apropament a les cultures orientals no és fàcil. Però amb aquest curs, organitzat en
blocs per facilitar la comprensió, pretenem donar, d’una forma ordenada, clara i concisa,
les pautes fonamentals per fixar els principals esdeveniments històrics i culturals de cada
civilització.
Calendari i horaris
Els dimarts, del 19 d’octubre de 2021 al 10 de maig de 2022, de 19.30h a 21h.
Programa
Mòdul 1
ELS REGNES ANATÒLICS (I): EL PODERÓS IMPERI DE HATTI

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Els dimarts, del 19 d’octubre al 16 de novembre de 2021, de
19.30h a 21h.
Professor: Felip Masó

Els orígens dels hitites. El Regne Antic (1650-1430 aC).
El gran imperi hitita (I). De Tudhaliyas I a Shuppiluliumas I (1430-1322 aC).
El gran imperi hitita (II). De Mursil II a Tudhaliyas IV (1321-1209 aC).
La crisi del 1200 aC i la desintegració del poder hitita: els estats neohitites i arameus
(1209-s. VIII aC).
Hatti, el país dels 1000 déus. Religiositat en el món hitita.
Mòdul 2
ELS REGNES ANATÒLICS (II): MITANNI, L’IMPERI OBLIDAT

3 sessions:
1.
2.
3.

Els dimarts, del 30 de novembre al 21 de desembre de 2021 (el 7 de
desembre no hi ha classe), de 19.30h a 21h.
Professor: Felip Masó

Els hurrites i els orígens de Mitanni.
L’imperi de Mitanni, el gran rival de Tutmosis III.
La societat mitànnia a través dels arxius de Nuzi i Alalakh.
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Mòdul 3
REGNES DEL LLEVANT MEDITERRANI (I): CANANEUS I
FENICIS
4 sessions:
1.
2.
3.
4.

Els dimarts, de l’11 de gener a l’1 de febrer de 2022, de 19.30h a 21h.
Professor: Felip Masó

El llevant mediterrani abans del 1200 aC: els regnes cananeus.
De cananeus a fenicis. El pas de l’Edat del Bronze al Ferro. La crisi del 1200 aC.
Filisteus, uns nou vinguts.
Les ciutats fenícies: Tir, Biblos, Sidó, Arvad, Beirut.
Fenicis, els senyors del mar.
Mòdul 4
REGNES DEL LLEVANT MEDITERRANI (II): ISRAEL, GÈNESI I
HISTÒRIA

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Els dimarts, del 15 de febrer al 22 de març de 2022 (el 8 de març no hi ha
classe), de 19.30h a 21h
Professor: Felip Masó

Els orígens dels hebreus.
De la dominació egípcia a l’Èxode.
De la conquesta al regne unificat de David i Salomó.
Història de dos regnes: Israel i Judà.
La conquesta babilònia i l’exili.
Mòdul 5
URARTU I ELAM, ELS VEÏNS DE MESOPOTÀMIA

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Els dimarts, del 5 d’abril al 10 de maig de 2022, de 19.30h a 21h.
Professor: Felip Masó

Localització i orígens del regne d’Urartu.
Evolució històrica del regne urarteu
Elam al III-II mil·lennis aC.
Elam al I mil·lenni aC.
Cultura elamita.
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Assignatura:
Més enllà d’Egipte; les relacions internacionals
Descripció
Egipte ha estat vista tradicionalment com una civilització tancada en sí mateixa i aïllada
cultural i històricament de la resta de cultures del seu entorn, excepte en comptades
ocasions. Sens dubte, una marcada geografia definida per una estreta franja habitable
rodejada de deserts i un pensament de caràcter dual en lluita constant entre l’ordre
representat per Egipte i el caos representat per tot lo exterior, va ajudar a considerar
entre els egipcis mateixos i després entre els egiptòlegs, que res valia la pena ni era
prou important fora d’Egipte.
Però la realitat és que Egipte va tenir un paper molt actiu amb els tots els seus veïns:
Líbia, Núbia, els deserts orientals i occidentals, el Llevant, Orient, l’Egeu... ja fos per
necessitats comercials o militars, però es van establir unes relacions que també formen
part de la història d’Egipte. Així, per una banda, la necessitat dels recursos absents a
Egipte els va impulsar a establir contactes diplomàtics amb corts estrangeres, a conèixer
altres cultures, a obrir nous camins, a crear tota una administració nova i fins i tot a la
creació de cossos militars especials i a la fundació de colònies. Per un altre banda, la
necessitat de defensar el seu territori nuclear de les amenaces exteriors els va portar
també a tots els fronts estrangers a lluitar, a establir pactes i a fixar establiments militars
en territoris estrangers.
En aquest curs pretenem donar a conèixer totes aquestes relacions i contactes que han
deixar petjada en la cultura faraònica per tal de poder tenir una idea més àmplia de la
història d’Egipte i anar més enllà dels recurrents i ja esgotats temes habituals.
Calendari i horaris
Els dimarts, del 19 d’octubre de 2021 al 10 de maig de 2022, de 17.45h a 19.15h (d’inici
del curs al 8 de gener de 2022) i de 17.30h a 19.00h (8 de febrer de 2022 a final de
curs).
Programa

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Més enllà
Relacions
Relacions
Relacions
Relacions

Mòdul 1
PREDINÀSTIC, ELS PRIMERS CONTACTES INTERNACIONALS

Els dimarts, del 19 d’octubre al 16 de novembre de 2021, de 17.45h a
19.15h
Professor: Felip Masó

d’Egipte: la visió egípcia del món exterior
amb el Llevant (Síria, Palestina i Biblos) i Mesopotàmia
amb Líbia i el desert occidental i amb el Sinaí i el desert oriental
amb Núbia: la cultura del Grup A
de llarga distància: Anatòlia, Aràbia, Eritrea, Afganistan
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Mòdul 2
EL REGNE ANTIC, LA CONSOLIDACIÓ DE LES RELACIONS EXTERIORS

6 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Els dimarts, del 30 de novembre de 2021 al 25 de gener de 2022 (el 7 i 28
de desembre i el 4 de gener no hi haurà classe), de 17.45h a 19.15h.
Professor: Felip Masó

Organització de les relacions internacionals: funcionaris, administració, exèrcit i
expedicions.
Consolidació dels contactes amb Palestina. La fundació de “colònies” egípcies.
Biblos i el monopoli dels cedres. Les expedicions faraòniques al Líban.
Les relacions amb Núbia: la cultura del Grup C.
El misteriós país del Punt.
Els contactes amb els oasis oriental i occidental.
Mòdul 3
EL REGNE MIG I EL SEGON PERÍODE INTERMEDIARI

4 sessions:
1.
2.
3.
4.

Els dimarts, del 8 de febrer de 2022 a l’1 de març, de 17.30h a 19h.
Professor: Xavier Martínez Babón

Les relacions dels primers reis de la dinastia XII amb Síria-Palestina, Líbia i Núbia.
Les fortaleses fronteres com a elements econòmics i polítics: el regne de Kerma.
Assentaments asiàtics al Delta oriental i relacions econòmiques territorials.
Hicses, tebans i kuixites: períodes de guerra, pau i comerç.
Mòdul 4
EL REGNE NOU

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Els dimarts, del 15 de març al 19 d’abril de 2022 (el 12 d’abril no hi ha
classe), de 17.30h a 19h.
Professor: Xavier Martínez Babón

Primera fase de la Dinastia XVIII: expansió territorial i organització imperial.
Fase de gran prosperitat: de l’or de Cuix a les cartes de Tell el-Amarna.
Els canvis geopolítics al Proper Orient: egipcis, mitànnis i hitites.
Seti I i Ramesses II: de la pau asiàtica al problema libi.
Pobles del Mar, tribus líbies i la decadència d’un imperi.
Mòdul 5
TERCER PERÍODE INTERMEDIARI I BAIXA ÈPOCA

2 sessions:
1.
2.

Els dimarts, del 3 al 10 de maig de 2022, de 17.30h a 19h.
Professor: Xavier Martínez Babón

Fase complexa: del viatge de Uenamun a les campanyes de Sheshonq I.
Egipte i les seves difícils relacions amb cuixites, assiris, babilonis i perses.
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Assignatura:
Les primeres civilitzacions de la Mediterrània Occidental
Descripció
En el transcurs del primer mil·lenni aC, l’arribada al Mediterrani Occidental de colons
fenicis i grecs portà a l’expansió d’aquestes dues civilitzacions a les ribes africanes i
europees, així com a les illes interiors d’aquest espai. Enllà, els processos autòctons
d’implantació agrícola i domini metal·lúrgic que es venien experimentant resultaren
estimulats i conduïren a l’aparició d’originals civilitzacions abans del domini romà. Els
etruscos i els ibers, entre d’altres, foren les més destacades, dotats d’organització urbana
i escriptura; els cartaginesos, descendents de fenicis, crearen també una peculiar
cultura. Del Tirrè a Gibraltar, i més enllà encara, noves ciutats competien, i alhora,
intercanviaven productes i idees. Unes civilitzacions que no constituïren el centre
d’interès primordial dels historiadors grecs i romans, rescatades primer per una
antiquària que creà tòpics i, més recentment, per una recerca arqueològica que aplica
una multitud de recursos d’estudi que estan revolucionant el nostre coneixement.
El curs cerca mostrar el punt en el que es troba la recerca d’aquestes civilitzacions: els
seus orígens, el desenvolupament dels elements culturals més representatius i traçar un
esbós històric. El plantejament s’ha estructurat en 4 mòduls de caire geogràfic per tractar
amb més profunditat la personalitat de cada regió.
El primer mòdul està centrat en les ribes meridional i occidental amb l’arribada dels
fenicis, que impulsa l’aparició de la cultura cartaginesa i la implantació fenícia en les illes
centrals i l’Extrem occidental, uns espais que acabaran interrelacionats.
Un segon bloc s’orienta a la riba oriental i septentrional. L’estudi de les ciutats gregues
centre-mediterrànies permet aprofundir els cursos de Grècia i copsar també les
transformacions en les poblacions itàliques immediates.
El tercer mòdul es entra en les transformacions en la península Ibèrica, amb l’aparició
de civilitzacions envoltades de llegendes, com la Tartèssia i amb els primers prínceps
d’Occident que foren els ibers.
I, finalment, el quart mòdul es dedica de forma monogràfica a la més desenvolupada de
les civilitzacions preromanes d’Occident: l’enigmàtic món etrusc que no ha deixat de
fascinar els viatgers des del segle XVIII fins a les més recents teories sobre la seva
cultura.
Calendari i horaris
Els dijous, del 30 de setembre de 2021 al 7 d’abril de 2022 , de 17.45h a 19.15h.
Programa
Mòdul 1
FENICIS I CARTAGINESOS A OCCIDENT
Els dijous, del 30 de setembre al 4 de novembre de 2021, de 17.45h a
19.15h.
Professor: David García i Rubert.

6 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La diàspora fenícia cap a Occident.
Cartago: orígens, evolució, institucions.
Fenicis i cartaginesos a Àfrica.
Fenicis i cartaginesos a Sicília i Sardenya.
Els fenicis a la península Ibèrica i Eivissa.
Els Barca a la península Ibèrica. Roma contra Cartago. Les guerres púniques.
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Mòdul 2
TARTESSIS I IBERS, PRÍNCEPS D’OCCIDENT
Els dijous, del 18 de novembre al 23 de desembre, de 16.15h a 17.45h. (el
9 de desembre no hi ha classe)
Professor: David García i Rubert

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Tartessos: del mite a la realitat.
Els ibers: introducció, generalitats, definició, precedents.
L’àmbit de la vida a la cultura ibèrica.
L’àmbit de la mort a la cultura ibèrica.
Ibers, púnics i romans: la fi de la cultura ibèrica.
Mòdul 3
ELS GRECS QUE SEGUIREN EL SOL
Els dijous, del 13 de gener al 10 de febrer de 2022, de 17.45h a 19.15h.
Professor: Dr. Ignasi Garcés Estallo.

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Les ciutats de la Magna Grècia.
Grecs i indígenes a Sicília
Siracusa, la senyora d’Occident.
Grecs al Golf de Lleó
Els grecs a la península Ibèrica.
Mòdul 4
EL MISTERI DELS ETRUSCS

Els dijous, del 3 de març al 7 d’abril de 2022, de 17.45h a 19.15h.
Professor: Ignasi Garcés Estallo.

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

El misteri dels etruscs: orígens i precedents.
Els prínceps orientalitzants a Etrúria i Laci.
Les tombes i la pintura etrusques.
La ciutat etrusca, les formes de vida i la religió etrusca.
Llengua i escriptura etrusques.
La crisi de la ciutat etrusca i l’hel·lenització de la seva cultura.
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Assignatura:
Història del cristianisme antic (ss. I-VI)
Descripció
Tradicionalment, la història del cristianisme antic (segles I-VI) s’acostuma a dividir en
dos períodes: abans i després del regnat de Constantí I (306-337). L’estudi del primer
d’aquests segments cronològics (segles I-III) està dominat per tres grans temes: els
interrogants entorn Jesús i el missatge original de la seva predicació, la tasca de Pau
com a veritable fundador del cristianisme i, sobretot, el perquè de les sagnants
persecucions contra els cristians endegades pels emperadors romans. Es tracta, doncs,
d’una època considerada cabdal per a la consolidació del cristianisme com a religió oficial
de l’Imperi al segle IV. I és per això que, en general, la bibliografia més tradicional i
conservadora, ha acostumat a presentar aquest període amb uns tints mítics, cas de
l’heroica resistència dels cristians amagats a les catacumbes, que en aquest curs
procurarem matisar.
L’època de les persecucions acaba amb l’ascens al tron de Constantí I, qui inicia una
política de col·laboració amb els bisbes culminada en aliança en temps de Teodosi I
(378-390). Aquest cristianisme dels segles IV-V, dirigit per una elit episcopal que
freqüenta els ambients cortesans, adoptarà unes maneres àuliques en consonància amb
la posició de privilegi i de poder social que aquesta conjuntura afavoreix. Només unes
poques veus, les dels monjos i ascetes, criticaran aquesta renúncia a la separació entre
Església i Estat que reflectia la famosa dita neotestamentària de “Doneu al Cèsar allò
que pertoca al Cèsar i a Déu allò que és de Déu”.
La davallada de l’Imperi a Occident i l’afirmació del cesaropapisme a Orient afavoriran
una evolució diferencial del cristianisme antic en ambdues parts de l’Imperi (segles VVI). A Occident, l’Església de Roma aconseguirà imposar la seva autoritat sobre els
diferents reialmes germànics mentre que, a Orient, els bisbes quedaran sotmesos a
l’autoritat imperial. Especialment rellevant en aquest procés va resultar la tasca de
Gregori el Gran (590-604), tradicionalment considerat el darrer papa antic i el primer
medieval, d’aquí que haguem escollit el segle VI com el final, si més no teòric, del nostre
recorregut per la història del cristianisme antic.
No obstant, en el darrer bloc, considerem necessari anar una mica més enllà d’aquesta
frontera cronològica per tal de presentar el resultat final de les tendències ideològiques
del cristianisme antic, culminades en la creació d’una entitat política nova i original, el
Sacre Imperi Romà Germànic, i en la ruptura total amb Constantinoble en el 1054.
Calendari i horaris
Els dijous, del 14 d’octubre de 2021 al 05 de maig de 2022, de 19.30h a 21h.
Programa
Mòdul 1
JESÚS I LES ARRELS JUEVES DEL PRIMER CRISTIANISME
5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Els dijous, del 14 d’octubre a l’11 de novembre de 2021 de 19.30h a 21h.
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

El judaisme i els seus protagonistes en els temps previs al naixement de Jesús.
El context polític de la dominació romana a Judea i la versemblança històrica de Jesús.
Jesús com a messies: la realitat històrica rere la biografia neotestamentària.
Pau, Pere, Joan i la família de Jesús: disputes i aliances en la Jerusalem del segle I
pel lideratge de la comunitat cristiana.
Les revoltes jueves i la definitiva separació de camins entre jueus i cristians.
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Mòdul 2
LA CONFIGURACIÓ D’UNA IDENTITAT ESPECÍFICAMENT
CRISTIANA
Els dijous, del 25 de novembre de 2021 al 13 de gener de 2022 (els dies 9
i 30 de desembre i el 6 de gener no hi ha classe), de 19.30h a 21h.
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Les primeres topades entre els cristians i l’Imperi: Claudi, Neró i Domicià.
La difícil convivència entre pagans i cristians per causa de les diferències d’ideari.
Les relacions entre els cristians i l’Imperi en temps dels Antonins.
Els aspectes socials i organitzatius de les primeres comunitats cristianes.
La recerca dels primers espais de culte i els mites entorn les catacumbes, unes
necròpolis envoltades d’un innecessari halo de misteri.
Mòdul 3
EL CRISTIANISME PERSEGUIT I EL PROCÉS DE
RECONEIXEMENT ESTATAL

4 sessions:
1.
2.
3.
4.

Els dijous, del 27 de gener al 17 de febrer de 2022, de 19.30h a 21h.
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

El proselitisme cristià a Occident i les persecucions contra els cristians en els temps
entre Deci i Valerià (244-260).
La “Gran Persecució” (303-313): el fracàs d’una repressió hàbilment planificada.
La fi de l’era de la proscripció: Constantí I i el mal anomenat “Edicte de Milà” (313).
La basílica cristiana i la conquesta de l’espai urbà pels cristians.
Mòdul 4
L’ALIANÇA AMB L’IMPERI I L’EVOLUCIÓ VERS UN MODEL
DE CRISTIANISME “ÀULIC”

5 sessions:
1.
2.
3.
4.
5.

Els dijous, del 3 al 31 de març de 2022, de 19.30h a 21h.
Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

Constantí I, el “bisbe pels assumptes estrangers”, i la transcendència històrica del
concili de Nicea (325).
Els problemes de deixar l’ortodòxia en mans dels emperadors: els èxits i fracassos
dels successors de Constantí I (337-378).
La política religiosa de Teodosi el Gran (378-395) i la repressió de l’heterodòxia:
l’edicte de Tessalònica i el concili de Constantinoble I.
La societat cristiana dels segles IV-V i els grans debats doctrinals dels segles V-IX i
els concilis ecumènics de l’Església: d’Efes (431) a Constantinoble IV (869-870).
Vers la cristianització de la societat pagana: el culte dels sants, el calendari cristià i
la secularització dels jocs.
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Mòdul 5
LA SEPARACIÓ DE CAMINS ENTRE EL CRISTIANISME
OCCIDENTAL I L’ORIENTAL
Els dijous, del 21 d’abril al 5 de maig de 2022, de 19.30h a 21h.
3 sessions:
1.
2.
3.

Professor: Dr. Carles Buenacasa Pérez

A la recerca de la primacia romana: les teologies polítiques occidentals front al
cesaropapisme bizantí.
Gregori el Gran (590-604) i el paper de l’Església romana amb relació als regnes
germànics: una renouatio imperii en clau espiritual.
La “Donació de Constantí” i el llarg procés de ruptura amb l’Imperi romà d’Orient:
el Gran Cisma (1054).
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