Curs d’estiu

Pioneres de l’arqueologia a Orient
Presentació

"Les primeres dificultats han estat vençudes. Alguns amics ben
intencionats van intentar fer-me renunciar a l'expedició
pronosticant grans riscos, i s'entestaven vivament que em quedés
a casa. Em posaven davant meu els plaers més atraients: un dia
ordenaria l'armari de la roba i inventaria melmelades i brous
nous; l'endemà dirigiria com a sobirana la batalla contra les
mosques i practicaria la caça de l'arna; les tardes estaran
consagrades als sermons de predicadors de moda, als oficis de la
catedral i a aquestes delicades converses entre dones, on
després de criticar als veïns, una s'abandonaria parlant de
perfums, d'embarassos i de criances... Però com que jo em vaig
resistir-me a aquestes temptacions, llavors mans piadoses van
penjar dels nostres colls escapularis i medalles i vam marxar.“

Informació pràctica
Modalitats i lloc

Presencial i online.
Classes presencials a Arqueonet
(c/Sepúlveda 79 de Barcelona) i
online a través de retransmissió en
directe via streaming (accés amb
aplicació Zoom).

Amb aquesta ironia descrivia la francesa Jane Dieulafoy com es
suposava que havia de ser la vida d’una dama a l’Europa del s.
XIX i principis del XX. Però ella, com les altres protagonistes
d’aquest curs, va trencar els models establerts i va consagrar la
seva vida a l’aventura de l’arqueologia oriental. La cèlebre
Gertrude Bell, politòloga, espia, exploradora i arqueòloga de
prestigi, la famosíssima novel·lista Agatha Christie, o la gran
arqueòloga de Jericó, Katheleen Kenyon, van ser dones de gran
valor i importància en un temps on les aventures i l’arqueologia
semblava un món reservat als homes i on les dones no hi tenien
cabuda. En aquest curs veurem com no tant sols això no era cert
sinó com a més a més, elles van ser claus en el desenvolupament
de l’arqueologia oriental.

Després de cada sessió, les
persones inscrites (en qualsevol
modalitat) podran visualitzar de nou
la gravació.

Professor

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

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).

Accessibilitat
Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Programa
1.
2.
3.
4.

Jane Dielafoy, la pionera de l’arqueologia a Orient.
Gertrude Bell, la fundadora del Museu de Bagdad.
Agatha Crhistie Mallowan, entre arqueologia i assassinats.
Katheleen Kenyon i la professionalització de l’arqueologia.

Data i hora
Els dimecres 6, 13, 20 i 27 de juliol
de 2022.
De 17:00 a 18:30.
4 sessions.
Preu
Curs sencer: 65 €.
Sessions soltes: 18 €/sessió.
Cal inscripció prèvia.

• 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

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