Màster-classe EPOMA

La dominació de Roma a les perifèries: la
Palestina jueva i el sorgiment del moviment cristià
Presentació

Durant la primera part de la sessió es parlarà de la dominació
romana i l’aliança amb les elits sacerdotals i econòmiques de la
societat jueva. S’identificaran els interessos comuns i les
contradiccions entre les elits que representaven l’Imperi i les de
la societat jueva tant en relació a Roma com internes entre les
elits polítiques locals. S’analitzarà en base a aquesta dominació
política i el sistema de governació i la descripció en els texts del
evangelis sinòptics sobre l’entrada a Jerusalem, detenció i mort
de Jesús com líder del moviment jueu dels denominats natzarens.
En un segon moment s’analitzarà el sistema les polítiques
econòmiques del segle I les principals formes d’explotació
econòmica. Es farà especial esment al sistema impositiu tant de
Romà com de les elits jueves, en especial dels grans sacerdots a
través del temple. La dominació ciutat-camp, i els sistema
d’endeutament i expulsió de les terres i esclavatge dels deutors.
Posteriorment s’assenyalaran les principals característiques del
sistema de dominació i reproducció i legitimació del ordre social
en la societat romana i jueva: dona i família, religió, i educació i
cultura, principalment.
Així mateix, s’analitzaran les principals característiques dels grups
d’oposició a la dominació jueva-romana, en particular: els
fariseus, els essenis, els grups violents o de la “quarta filosofia, y
especialment els natzarens posteriorment denominats cristians.
D’aquets últims s’identificaran els seus trets com moviment de
tipus intersticial, que es disposava a crear els embrions d’una
nova societat o Regne de Déu a la terra front a la elit romana i
jueva i les bases de la seva dominació.

Professor
Dr. Josep Mª Pascual Esteve
Dr. en Historia Antiga y en Sociologia. Máster en Anàlisi
Polític i Llicenciat en Ciències Econòmiques

Accessibilitat

Informació pràctica
Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora
Dimecres, 9 de novembre de 2022.
A les 19:00.
Preu
Activitat gratuïta. 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

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica tractada. No són necessaris
coneixements previs.
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