Curs

Les emperadrius cristianes del Baix Imperi:
nous models de santedat i de vituperació
Informació pràctica

Presentació
En els temps baix imperials, les emperadrius cristianes van
instituir nous models femenins en funció, sobretot, de la seva
implicació en el procés de cristianització de l’Imperi. Així doncs,
els nous temps requerien de dones que encarnessin el repertori
de virtuts cristianes. Aquest fou el paper assignat a Hel·lena, la
mare de Constantí, canonitzada per a servir d’estímul a les
generacions futures. En Fausta, l’esposa del seu famós fill, en
canvi, es van encarnar els vicis a evitar per les consorts imperials.
La resta d’emperadrius encaixen en un model o altre però, per
sobre de tot, destaquen per la seva gran talla política. Aquest fou
el cas, per exemple, de les emperadrius teodosianes: la polèmica
Eudòxia, la sofisticada Atenais, o Pulquèria, qui va sortir del
monestir per a seure al tron imperial. De les emperadrius
occidentals, destacarem Gal·la Placídia, considerada el darrer
gran estadista que va tenir l’Imperi romà. El curs clourà amb
Ariadna, emperadriu per dret legítim, però que va haver de casarse dues vegades per tal de transmetre als seus marits els seus
drets de naixement.

Professor

Accessibilitat
Obert a qualsevol persona interessada a aprofundir el seu
coneixement sobre les biografies de les emperadrius romanes del
baix imperi i a estudiar els nous rols que el cristianisme va atorgar
a les consorts imperials. No calen coneixements previs.

Programa
2.
3.
4.
5.

Arqueonet Aula Online

La sessions es faran en format
online, per videoconferència en
directe (accés amb aplicació Zoom).
Després de cada sessió, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.
Data i hora
Els dimecres, del 22 de juny al 27
de juliol de 2022 (amb excepció del
6 de juliol de 2022).
De 18:30 h a 20:00.

Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga (Professor a la
Universitat de Barcelona).

1.

Modalitat i lloc

Hel·lena i Fausta: dos models contraposats de feminitat en el
cercle de Constantí el Gran
Eudòxia i Atenais: conspiracions i gelosies en el si de la cort
imperial de Bizanci
Pulquèria: l’emperadriu asceta i verge professa
Gal·la Placídia: la darrera gran emperadriu d’Occident
Ariadna: emperadriu per dret propi i creadora d’emperadors

Preu
Curs sencer: 80 €.
Sessions soltes: 18 €/sessió.
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

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