Xerrada
Samarcanda, etapa de la ruta de la seda i primera
fàbrica de paper al Proper Orient
Presentació

Qui no ha sentit a parlar mai de les campanyes d’Alexandre el Gran
caravanes que transitaven per la Ruta de la Seda entre Chang’an
i Constantinoble? o de la Samarcanda del gran guerrer Tamerlà?
En aquest viatge podrem extasiar-nos en la contemplació de tots
aquests escenaris exòtics, emmarcats pels perfils de les famoses
cúpules de color turquesa i densament aromatitzats amb les
olors de les espècies. Les civilitzacions més antigues de
Turkmenistan i Uzbekistan daten del tercer mil·lenni aC, la qual
cosa les fa contemporànies de la Creta minoica i la Grècia
micènica, tot i que no fou fins a l’època de la dominació
aquemènida, en temps de Cir el Gran, que van començar a
desenvolupar-s’hi les primeres ciutats, cas de Samarcanda,
Bukharà, Khivà o Merv. Alexandre el Gran va fundar algunes de
les seves famoses Alexandries en aquestes terres, i els parts van
deixar la seva petja a Nisa, una de les capitals imperials. No
obstant, l’època daurada de totes aquestes metròpolis fou l’edat
mitjana... una època mitificada a través de les llegendes i de la
literatura... l’època de Marco Polo i de les mil i una nits!.

Professor

Carles Buenacasa Pérez
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la UB.

Accessibilitat

Aquesta presentació està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer com serà aquest viatge de la ma del professor que
l’acompanyarà.

Viatge a Uzbekistan i Turkmenistan
Del 19 d’agost a l’1 de setembre de 2018.

Programa del viatge al web d’Arqueonet, apartat ‘Viatges
d’autor’:
http://www.arqueonet.net/cat_viatg.html

a l’Àsia Central? o de les mítiques

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dilluns, 16 d’abril de 2018
De 18h a 19,30h
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
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