Introducció a l’escriptura jeroglífica i a
la llengua egípcia (III)
Presentació

La llengua egípcia és una de les més antigues de la humanitat i la
que ha tingut una major continuïtat en l'expressió escrita. Des del
Egipci Antic (ca. 2600 a.C.) fins al Copte (s. XVIII), aquesta ha
conegut una durada de més de quatre mil anys que s'ha
preservat en una abundant documentació textual. El conjunt de
la llengua egípcia se sol dividir en cinc grans fases històriques
conegudes com Egipci Antic, Egipci Clàssic, neo-egipci, Demòtic i
Copte. A causa de les grans diferències gramaticals entre les
dues primeres de les altres tres, se solen agrupar en dos grans
categories trucades Egipci de la primera fase o Egipci inicial i
Egipci de la segona fase o Egipci tardà.
En aquest curs aprofundirem en el coneixement de la gramàtica
de la llengua egípcia clàssica i el sistema d'escriptura jeroglífica
per tal de poder llegir i interpretar textos literaris i epigràfics de
l'antic Egipte. Al llarg del curs s’aplicaran els coneixements
gramaticals apresos a les pràctiques de traducció i comentari
textos egipcis clàssics de gèneres i moments històrics diversos
per tal d’aprofondir en el coneixement de la literatura egípcia.

Professora

Marc Orriols Llonch
Dr. en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), i Màster en Estudis Orientals–Egiptologia per l’Institut
d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) de la UAB.

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs. Cal inscripció
prèvia

Programa







Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La forma d’estat
L’infinitiu
L’imperatiu
El participi
La forma verbal relativa
Traducció de textos

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions per videoconferència
es faran en directe. Un cop fetes,
les persones inscrites podran
visualitzar de nou la gravació.
Data i hora
Els divendres, del 9 d’abril a l’11 de
juny de 2021 (el 23 d’abril no hi ha
classe)
De 19.00h a 20.30h.
9 sessions
Preu
145 €
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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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