
CURS D’ARQUEOLOGIA
L’art rupestre: un fenomen gràfic en l’àmbit planetari

Impartit pel professor Dr. Albert Rubio

El curs tindrà lloc els dies 2, 4, 9, 11, 16 i 18 de novembre de 2022, a l’aula 201 de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona (Montalegre, 6-8). Es completarà amb una sortida per a visitar el mural d’art llevantí del Cocó de 
la Gralla (Mas de Barberans, Montsià), el dissabte 12 de novembre. 

Programa

• Dimecres dia 2, de 18 a 20 h: Algunes definicions i qüestions terminològiques. Origen del pensament 
simbòlic. Paleoart i el concepte d’art prehistòric.

• Divendres dia 4, de 18 a 20 h: Europa: des de l’art paleolític a l’Edat dels metalls.
• Dimecres dia 9, de 18 a 20 h: Àfrica: els nuclis del Tassili i l’art rupestre sud-africà. 
• Divendres dia 11, de 18 a 20 h: Àsia: la llarga tradició de Bhinbetka (l’Índia) i l’art rupestre neolític i 

de l’Edat del Bronze a la Xina.
• Dimecres dia 16, de 18 a 20 h: Austràlia. Una tradició d’art prehistòric i les seves pervivències.
• Divendres dia 18, de 18 a 20 h: Amèrica: pintures rupestres des de l’Arcaic (Grans Murals de Baixa 

Califòrnia) a les manifestacions dels natius americans abans de la colonització europea (el cas de 
Sonora).

• Dissabte dia 12 (tot el dia): visita al Museu de la Pauma de Mas de Barberans i al jaciment amb mural 
d’art llevantí del Cocó de la Gralla.

Preu del curs amb la sortida inclosa: socis de la SCA: 65 € 
 no socis: 75 €

Places limitades. El preu no inclou el dinar. Per a inscripcions: Secretaria de la SCA, c/Ca l’Alegre de Dalt, 79, 1r 2a, 
Barcelona, de dilluns a divendres de 17.30 a 20 h, o en el mateix horari per tel.: 934 673 004 o per correu electrònic: 
sca@scarqueologia.com

Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte ES23 2100 0833 0402 0056 2465

Curs organitzat per la Societat Catalana d’Arqueologia amb el suport de la Facultat de Geografia i Història – UB.

La Universitat de Barcelona reconeix aquest curs amb 1 crèdit de lliure elecció  
pels Graus d’Arqueologia, Història i Història de l’Art


