Curs:
Els víkings. L’Infern sorgit de la boira i el fred.

Presentació

A furore normannorum libera nos, Domine; “De la fúria dels
homes del nord, deslliura'ns Senyor!”
Aquesta oració es va fer habitual als cristians d'Anglaterra,
després que el 8 de juny del 793 uns víkings apareguessin a la
comunitat religiosa de l'illa de Lindisfarne a la costa de Gran
Bretanya. En aquell moment es va desencadenar l'infern. Alcuni
de York, en una carta dirigida al Bisbe de Higbald, ens
proporciona alguns detalls de la massacre: “No havia aparegut
mai a la Gran Bretanya un terror semblant al que ara patim per
culpa d'una raça pagana. Els bàrbars van vessar la sang dels
sants al voltant de l'altar i van trepitjar els seus cadàvers a la
casa de Déu, com si fossin fems del carrer”.
Aquí comença la història escrita dels víkings, encara que els seus
orígens es remunten a la foscor dels temps als països
escandinaus i nosaltres erròniament anomenem víkings a tots els
escandinaus d'entre el 793 i el 1100.
En realitat el vocable víking es refereix a aquests pirates i
saquejadors que van assolar, tant la cristiandat com l'Islam en
aquest període, però als territoris del fred nord europeu existien
comunitats el propòsit de les quals era viure de la terra, la
ramaderia i la pesca i tenien que protegir-se d’ells.
La seva societat, la seva cultura, les creences que tenien, els
coneixements tècnic que ens van deixar i la fusió amb els pobles
que, en un principi, assolaven y que van donar pas a ètnies com
la russa, l’anglo-saxona, etc.
També es d’assenyalar els descobriments geogràfics que els hi
devem: América, Islàndia, Groenlàndia, etc.
Intentarem rebatre diversos tòpics i estereotips: les banyes dels
elms, l’alçada dels guerrers i el seu aspecte, lo sanguinaris... De
tot això parlarem aquest curs.

Professor
Josep Manrubia
Màster en Egiptologia. Estudiós de l’art, la història i l’arqueologia.

Informació pràctica
Modalitats i 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, hora i sessions
Els dilluns, del 3 d’octubre al 19 de
desembre de 2022 (el 31 d’octubre i
el 5 de desembre no hi ha classe).
De 17.35h a 19.05h.
10 sessions.
Preu
Curs sencer: 150 €
Mòdul solt: 80 €
Sessions soltes: 18 €
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.
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Accessibilitat
El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer aquesta fascinant cultura desmitificant algunes de
les idees preconcebudes sobre ells i aportant llum a través de la seva veritable història i civilització.
No calen coneixements previs.

Programa
Mòdul 1: Història dels víkings
Sessió 1: Els pobles nòrdics. Les etimologies i els orígens. L’Era Vikinga I:
• Els inicis dels atacs a la Gran Bretanya (793, Lindisfarne).
• Els atacs al Canal de la Mànega (799).
Sessió 2: L’Era Vikinga II:
• Expedicions a la Península Ibérica i a la Mediterrània (844).
• El control de Irlanda (853) i l’assentament permanent a Iork (866).
• La remuntada dels rius europeus. Els atacs a París (885).
Sessió 3: L’Era Vikinga III:
• Les lluites entre escandinaus. Vikings vs. Vikings.
• El rei Canut el Gran de Dinamarca, rei d’Anglaterra (1014).
• Com i amb què lluitaven els vikings?
Sessió 4: Les exploracions (Islàndia, Groenlàndia i Vinlàndia, Canadà).
• Les llegendes atlàntiques antigues.
Sessió 5: Els normands i els varegs.
• El ducat de Normandia.
• El rus de Kiev.
• Els víkings i Bizanci (la guàrdia varega).
Mòdul 2: Com eren els víkings?
Sessió 1: Societat i cultura
• Classes socials. La dona vikinga.
• Economia vikinga.
• Les runes i la llengua.
• La música.
Sessió 2: Tecnologia
• Tecnologia i invents víkings.
• Construcció de vaixells. Tipologies i usos.
• L’arquitectura vikinga.
Sessió 3: Mitologia i religió
• Llocs sagrats.
• Déus, deesses i éssers extranaturals.
• El cristianisme i els víkings.
Sessió 4: Costums funeraris
• Arqueologia: llocs i objectes importants.
• Tombes i aixovars.
Sessió 5: Desmitificació
• Estereotips a desmuntar (alçada dels guerrers, casc amb banyes, etc.).
• Influències a la Història posterior.
o Romanticisme.
o Nazisme.
o Moviment pagà nòrdic del anys 70’s del segle XX.
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