Curs EPOMA
Súmer i Àccad, el bressol de la cultura de
Mesopotàmia
Presentació

Mesopotàmia, la terra entre rius. En el què avui és un dels
escenaris bèl·lics més cruents del món, fa cinc mil anys van
aparèixer les primeres civilitzacions de la història. Allà on ara
només hi ha les restes desfetes d’antigues ciutats en mig de
deserts, abans s’aixecaven les primeres i més espectaculars urbs
del món, en un paratge paradisíac. En un indret on en aquests
moments tant sols parlen les armes, abans es composaven els
primers poemes d’amor i les primeres odissees i epopeies de la
Humanitat. Això era Mesopotàmia, la terra entre rius.
La història de les civilitzacions mesopotàmiques i del Pròxim
Orient es la història de la nostra mateixa civilització per haver
estat allà on es van originar les revolucions que ens han dut fins
on som ara. L’aparició del neolític, de les primeres ciutats, els
primers estats, regnes i imperis, de l’escriptura i de la literatura,
del còmput del temps com l’entenem avui en dia o fins i tot de
l’observació de planetes, constel·lacions i del pas del cometa
Halley, van donar-se aquí per primera vegada. Per tot això i molt
més cal conèixer la història dels sumeris, els accadis, assiris i
babilònics, els seus avatars històrics i les seves lluites per assolir
l’hegemonia en una terra mancada de recursos però vital per a la
comunicació entre civilitzacions i per a l’intercanvi d’idees,
coneixements i transferències i influències culturals, moltes de les
quals arriben fins avui en dia.

Professor
Felip Masó
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).

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Els sumeris... d’on van sortir? El model de la ciutat-estat.
L’expansió del model Uruk: les colònies comercials.
El Dinàstic Antic: Súmer, una història a mig camí entre la
llegenda i la realitat.
Sargón, el Moisés mesopotàmic. La creació del primer imperi
universal.
Naram-Sin i els successors de Sargón.
La caiguda de l’imperi accadi i el renaixement sumeri: Gudea,
Ur-Nammu i Shulgui.

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 31 de gener al 7 de
març de 2023 de 19:15h a 20:45h.
Preu
100 €
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
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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