Curs EPOMA
El Regne Mitjà i el Segon Període Intermediari
Presentació

Tal i com va dir l’historiador grec Heròdot: “Egipte és un do del
Nil”. Efectivament, gràcies al riu va ser possible el
desenvolupament de la civilització de l’antic Egipte, cultura que
perdurà durant més de 5.000 anys. En aquest curs farem un llarg
recorregut per la història d’aquesta apassionant cultura, des del
Paleolític fins l’arribada d’Alexandre el Magne. Iniciarem aquest
itinerari amb les societats caçadores i recol·lectores que,
afectades pels canvis climàtics, es desplaçaven pel Nord d’Àfrica,
i que algunes d’elles s’assentaren a la ribera nilòtica. Seguirem
amb l’anomenat Predinàstic, moment de formació del futur Estat
i germen de la cultura de l’antic Egipte. Rere la unificació de les
Dues Terres ens endinsarem al període dinàstic, pel que farem un
llarg recorregut pels principals esdeveniments i reis de la història
de l’antic Egipte, des de Nàrmer fins Alexandre; passant pel
Regne Antic -l´època de les piràmides-, el Regne Mitjà monarquies properes al poble-, el Regne Nou -amb reis com
Hatxepsut, Akhenaton, Tutankhamon o Ramesses II- i, finalment,
ens endinsarem a la Baixa Època -període de regnats de pobles
estrangers.

Professor
Marc Orriols Llonch
Dr. en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), i Màster en Estudis Orientals–Egiptologia per l’Institut
d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) de la UAB.

Programa
1.
2.
3.
4.

El Regne Mitjà (I): Els Mentuhotep (Dinastia XI).
El Regne Mitjà (II): Els Amenemhat i els Senuseret (Dinastia
XII).
El Segon Període Intermediari (1): Dinasties XIII, XIV i XVII.
El Segon Període Intermediari (1): Els hicses.

Informació pràctica
Lloc

Presencial i online (retransmissió en
directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.
Després de cada sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la gravació.
Data i hora
Els dimarts, del 24 de gener al 14
de febrer de 2023, de 17:35h a
19:05h.
Preu
70 €
Preu classes soltes
18 €
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
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