Seminari Online

M ESOPOTÀMIA

(PART I):

S UMERIS I A CADIS
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés

La nostra cultura li deu molt a la Història del Pròxim Orient Antic. Sumeris,
acadis, babilònics i assiris foren la base poblacional de les terres del Tigris i de
l’Èufrates, l’antiga Mesopotàmia. Aquest seminari pretén analitzar els trets
característics i definidors més importants d’aquelles primeres cultures: els
sumeris i els acadis. Analitzarem els aspectes polítics, les creences i els costums
que han perviscut a través del temps i que són el llegat essencial, latent en certes
tradicions, de l’anomenada Cultura d’Occident.
Les classes es complementaran amb material de lectura.

P ROGRAMA:
1. Dijous, 1 de setembre de 2022
La Història comença a Súmer
2. Dimarts, 6 de setembre de 2022
Qui eren els sumeris? El Cementiri Reial d’Ur
3. Dijous, 8 de setembre de 2022
Sargon el Gran i l’Imperi Acadi
4. Dimarts, 13 de setembre de 2022
El ressorgiment sumeri. Religió: els Zigurats
5. Dijous, 15 de setembre de 2022
L’Epopeia de Guilgameix

I NFORMACIÓ P RÀCTICA:
Horari: Dimarts i Dijous de 12 a 13,30h.
Dates: Setembre (1, 6, 8, 13 i 15)
Idioma: català.
Classes: 5 sessions en viu i on line utilitzant la plataforma Zoom.
Nota important: Les classes on line es faran en directe. Un cop acabades, les
persones inscrites al seminari tindran a la seva disposició i podran tornar a
visualitzar les gravacions fins el 15 d’octubre de 2022.
Preu total: 75 €uros
MATRÍCULA:
Hi ha dues opcions de matrícula:
-

Transferència Bancària (ES38 0081 0200 2700 0137 8143)

-

Bizum (678357540)

IMPORTANT: Per a formalitzar la matrícula, per favor, envia el justificant de
pagament a irenajty@hotmail.com
Rebut el correu amb el justificant del pagament, rebràs un mail de confirmació i
el dia abans del curs rebràs un altre correu amb la forma d’accés a Zoom.

P ROFESSORA:
Irene Cordón Solà-Sagalés és Doctora en Arqueologia, Història Antiga i
Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Postgrau i Màster en
Egiptologia per la UAB i llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB).
Actualment es dedica a la docència i ha escrit nombrosos articles per a la Revista
National Geographic (entre altres revistes) i llibres. És guia de viatges culturals a
Àfrica (viatja amb Rift Valley Expeditions) i és membre de la Societat Catalana
d´Egiptologia. El 2020, va rebre el premi de comunicació Manuel Iradier de la
Societat Geogràfica L'Exploradora per la seva trajectòria professional i personal.
www.irenecordon.com
Moltes gràcies.

