Lectures de la història
In unum estis congregati. Arqueologia del primer
monacat (segles IV-VII d.C.)
Presentació

El monacat és un fenomen històric universal de primer ordre que
es va desenvolupar a l’antiguitat tardana i que, des del primer
moment, va conèixer un extraordinari floriment. Són moltes les
monografies que, al llarg dels temps, s’han dedicat a l’estudi del
monacat antic, sobretot, per a explicar els seus aspectes literaris
i filosòfics, però encara resten molts interrogants als quals no s’ha
donat resposta, com ara: El monacat va néixer realment a Egipte?
És un fet purament cristià? Quines altres influències, externes a
la ideologia cristiana, podrien haver propiciat la seva aparició?
Quines foren les grans figures del primer monacat? Com es va
difondre per la conca mediterrània? Com va arribar a Hispània? i,
sobretot, Com va arrelar en el territori peninsular i sota quines
formes?
Al llarg d’aquest llibre editat per la Societat Catalana
d’Arqueologia, els autors Dr. Carles Buenacasa Pérez i Dra.
Jordina Sales-Carbonell han volgut donar resposta a algunes
d’aquestes preguntes mitjançant una fructífera interpel·lació dels
testimonis literaris i arqueològics. Fent parlar a les pedres i als
pergamins ofereixen una visió sintètica, però profunda, que
permetrà comprendre als no iniciats en la matèria com és que un
moviment inicialment desenvolupat com a moviment de renúncia
al món i d'aïllament a les zones interiors dels deserts d’Egipte es
va difondre tan extraordinàriament que, pocs decennis més tard,
els monestirs eren ja un dels edificis indispensables en el nou
skyline urbà de la ciutat cristiana.

Informació pràctica
Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Data i hora
Dimarts 22 de gener de 2019.
19,00h
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

La presentació anirà a càrrec de la Dra. Marta Sancho Planas,
professora de la UB, que juntament amb els autors comentarà els
aspectes més rellevants del llibre.

 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

Participants

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Dr. Carles Buenacasa Pérez
Dra. Jordina Sales-Carbonell
Dra. Marta Sancho Planas

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Accessibilitat
Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que vulgui conèixer la temàtica tractada. No són
necessaris coneixements previs. Cal inscripció prèvia.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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