Curs EPOMA
L’aliança amb l’Imperi i l’evolució vers un model de
cristianisme “àulic”
Presentació

Tradicionalment, la història del cristianisme antic (segles I-VI)
s’acostuma a dividir en dos períodes: abans i després del regnat
de Constantí I (306-337). L’estudi del primer d’aquests segments
cronològics (segles I-III) està dominat per tres grans temes: els
interrogants entorn Jesús i el missatge original de la seva
predicació, la tasca de Pau com a veritable fundador del
cristianisme i, sobretot, el perquè de les sagnants persecucions
contra els cristians endegades pels emperadors romans. Es
tracta, doncs, d’una època considerada cabdal per a la
consolidació del cristianisme com a religió oficial de l’Imperi al
segle IV. I és per això que, en general, la bibliografia més
tradicional i conservadora, ha acostumat a presentar aquest
període amb uns tints mítics, cas de l’heroica resistència dels
cristians amagats a les catacumbes, que en aquest curs
procurarem matisar.
L’època de les persecucions acaba amb l’ascens al tron de
Constantí I, qui inicia una política de col·laboració amb els bisbes
culminada en aliança en temps de Teodosi I (378-390).
La davallada de l’Imperi a Occident i l’afirmació del
cesaropapisme a Orient afavoriran una evolució diferencial del
cristianisme antic en ambdues parts de l’Imperi (segles V-VI). A
Occident, l’Església de Roma aconseguirà imposar la seva
autoritat sobre els diferents reialmes germànics mentre que, a
Orient, els bisbes quedaran sotmesos a l’autoritat imperial.
No obstant, en el darrer bloc, considerem necessari anar una
mica més enllà d’aquesta frontera cronològica per tal de
presentar el resultat final de les tendències ideològiques del
cristianisme antic, culminades en la creació d’una entitat política
nova i original, el Sacre Imperi Romà Germànic, i en la ruptura
total amb Constantinoble en el 1054.

Vinculació

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·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la programació.

Professor

Informació pràctica
Lloc

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

Dates i horari
Els dijous, del 14 de febrer al 21 de
març de 2019 (excepte el 14 de
març).
De 19.30h a 21.00h.
5 sessions
Preu
80 €
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

Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
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Programa
5 sessions:

1. Constantí I, el “bisbe pels assumptes estrangers”, i la transcendència històrica del concili de Nicea
2.
3.
4.
5.

(325).
Els problemes de deixar l’ortodòxia en mans dels emperadors: els èxits i fracassos dels successors de
Constantí I (337-378).
La política religiosa de Teodosi el Gran (378-395) i la repressió de l’heterodòxia: l’edicte de
Tessalònica i el concili de Constantinoble I.
La societat cristiana dels segles IV-V i els grans debats doctrinals dels segles V-IX i els concilis
ecumènics de l’Església: d’Efes (431) a Constantinoble IV (869-870).
Vers la cristianització de la societat pagana: el culte dels sants, el calendari cristià i la secularització
dels jocs.
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