Curs d’història de les religions
Religió romana
Presentació

Les noves descobertes fan remuntar cada vegada més enrere en
el temps les proves del fet que la religió és quelcom gairebé
inherent a l’ésser humà. Aquest, al llarg de milers d’anys, ha
volgut donar resposta a les mateixes preguntes i ho ha fet a
partir de la seva experiència vital, del seu entorn geogràfic, social
i històric, i encara ho fa avui en dia.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

En aquest curs ens acostarem a la religió de l’antiga Roma.

Vinculacions

Aquest curs forma part del curs més general Història de les
religions (I). Les religions del món antic. Si desitgeu
conèixer el curs complet sol·liciteu-nos el programa extens, on
s’explica tota la programació.

Professor

Dr. Carles Buenacasa
Professor al Dpt. d’Història i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la UB.

Programa
1. El panteó diví dels etruscs, els introductors de la religió grega a
Itàlia
2. L’“Etrusca diciplina”: la transmissió a Roma dels rituals
endevinatoris dels etruscs
3. Quan les divinitats no tenien sexe ni forma ni tan sols biografies:
del món dels numina a la triada capitolina
4. Els Llibres Sibil·lins i l’organització de la religió romana i dels seus
cossos sacerdotals
5. Els temples, referents de la religiositat pública i escenari dels rituals
cívics
6. El culte als Lars, Mans i Penats i els principals rituals de la religió
domèstica
7. El món de l’Avern: la vida més enllà de la mort i els rituals funeraris
dels romans
8. La gran aportació del règim imperial: el culte a l’emperador i la
consagració divina post mortem
9. August i l’Eneida: l’ennobliment del passat mític dels romans
10. El cansament amb la religió tradicional: els cultes mistèrics i la
recerca d’un més enllà més atractiu

Data i hora
Els dilluns, del 15 de gener de 2018
al 23 d’abril de 2018.
Els dies 5 de febrer i 19 de març no
hi haurà classe
De 19,30h a 21,00h
10 sessions
Preu
155 €
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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