Curs EPOMA
Més enllà d’Egipte: les relacions internacionals
Presentació
Egipte ha estat vista tradicionalment com una civilització tancada en sí
mateixa i aïllada cultural i històricament de la resta de cultures del seu
entorn, excepte en comptades ocasions. Sens dubte, una marcada
geografia definida per una estreta franja habitable rodejada de deserts i
un pensament de caràcter dual en lluita constant entre l’ordre
representat per Egipte i el caos representat per tot lo exterior, va ajudar
a considerar entre els egipcis mateixos i després entre els egiptòlegs,
que res valia la pena ni era prou important fora d’Egipte.
Però la realitat és que Egipte va tenir un paper molt actiu amb els tots
els seus veïns: Líbia, Núbia, els deserts orientals i occidentals, el
Llevant, Orient, l’Egeu... ja fos per necessitats comercials o militars,
però es van establir unes relacions que també formen part de la història
d’Egipte. Així, per una banda, la necessitat dels recursos absents a
Egipte els va impulsar a establir contactes diplomàtics amb corts
estrangeres, a conèixer altres cultures, a obrir nous camins, a crear tota
una administració nova i fins i tot a la creació de cossos militars
especials i a la fundació de colònies. Per un altre banda, la necessitat de
defensar el seu territori nuclear de les amenaces exteriors els va portar
també a tots els fronts estrangers a lluitar, a establir pactes i a fixar
establiments militars en territoris estrangers.
En aquest curs pretenem donar a conèixer totes aquestes relacions i
contactes que han deixar petjada en la cultura faraònica per tal de
poder tenir una idea més àmplia de la història d’Egipte i anar més enllà
dels recurrents i ja esgotats temes habituals.

Vinculacions
Aquest curs forma part dels Estudis sobre Història i Civilització del
Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga (EPOMA). Si desitgeu
conèixer els Estudis complets sol·liciteu-nos el programa extens, on
s’explica tota la programació.

Professors
Felip Masó, arqueòleg especialista en el Pròxim Orient Antic
Xavier Martínez Babón, Dr. en Egiptologia per la UAB

Programa
Mòdul 1
PREDINÀSTIC, LES PRIMERES PROVES
DE CONTACTES INTERNACIONALS
Els dimarts, del 2 al 30 d’octubre de 2018, de
17.45h a 19.15h.
Professor: Felip Masó
5 sessions:
1. Més enllà d’Egipte: la visió egípcia del món exterior

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Els dimarts, del 2 d’octubre de 2018
al 9 d’abril de 2019, de 17:45h a
19:15h (des de l’inici del curs fins al
8 de gener de 2019) i de 17:30h a
19h (del 22 de gener de 2019 fins a
final de curs)
22 sessions
Preu
330 €
Consulteu-nos els terminis de
pagament
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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2.
3.
4.
5.

Relacions
Relacions
Relacions
Relacions

amb el Llevant (Síria, Palestina i Biblos) i Mesopotàmia
amb Líbia i el desert occidental i amb el Sinaí i el desert oriental
amb Núbia: la cultura del Grup A
de llarga distància: Anatòlia, Aràbia, Eritrea, Afganistan

Mòdul 2
EL REGNE ANTIC, LA CONSOLIDACIÓ DE LES RELACIONS EXTERIORS
Els dimarts, del 13 de novembre de 2018 al 8 de gener de 2019 (el 4 de desembre
no hi haurà classe), de 17.45h a 19.15h.
Professor: Felip Masó
6 sessions:
1. Organització de les relacions internacionals: funcionaris, administració, exèrcit i expedicions
2. Consolidació dels contactes amb Palestina. La fundació de “colònies” egípcies
3. Biblos i el monopoli dels cedres. Les expedicions faraòniques al Líban
4. Les relacions amb Núbia: la cultura del Grup C
5. Els misteriós país del Punt
6. Els contactes amb els oasis oriental i occidental
Mòdul 3
EL REGNE MIG I EL SEGON PERÍODE INTERMEDIARI
Els dimarts, del 22 de gener al 12 de febrer de 2019, de 17.30h a 19h.
Professor: Xavier Martínez Babón

4 sessions:
1. Les relacions dels primers reis de la dinastia XII amb Siria-Palestina, Líbia i Núbia.
2. Les fortaleses fronteres com a elements econòmics i polítics: el regne de Kerma.
3. Assentaments asiàtics al Delta oriental i relacions econòmiques territorials
4. Hicses, tebans i kuixites: períodes de guerra, pau i comerç

Mòdul 4
EL REGNE NOU
Els dimarts, del 26 de febrer al 26 de març de 2019, de 17.30h a 19h.
Professor: Xavier Martínez Babón
5 sessions:
1. Primera fase de la dinastía XVIII: expansió territorial i organització imperial
2. Fase de gran prosperitat: de l’or de Kuix a les cartes de Tell el Amarna
3. Els canvis geopolítics al Proper Orient: egipcis, mitannis i hitites
4. Seti I i Ramsés II: de la pau asiàtica al problema libi
5. Pobles del Mar, tribus líbies i la decadència d’un imperi
Mòdul 5
TERCER PERÍODE INTERMEDIARI I BAIXA ÈPOCA
Els dimarts, del 2 al 9 d’abril de 2019, de 17.30h a 19h.
Professor: Xavier Martínez Babón

2 sessions:
1. Fase complexa: del viatge de Uenamun a les campanyes de Sheshonq I
2. Egipte i les seves difícils relacions amb kuixites, asiris, babilonis i perses
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