Màgia i encanteris a l’antiga Grècia
LES ARTS ENDIVINATÒRIES: ENCANTERIS I MÀGIA
NEGRA

Informació pràctica

Presentació

Les tècniques endevinatòries i màgiques en general, i els oracles
en particular, van tenir un paper fonamental a la societat grega.
Formaven part de la realitat quotidiana, d’aquella que es centrava
en l’atzar del dia a dia, les preocupacions més elementals -salut,
benestar, amor, fortuna-, i el futur immediat; fins i tot incidia en
la religió pública, la qual inquiria els déus sobre la conveniència
d’una guerra o sobre la fundació d’una colònia. Quan el món grec
entrà en contacte amb les cultures orientals i egípcia, l’ús de les
pràctiques oraculars i màgiques s’enriquirà amb nous elements,
esdevenint un tret característic de la cultura hel·lenística, tal com
evidencien les referències dels autors antics i la presència
constant d’encanteris i conjurs en les obres literàries. Tanmateix,
la consulta oracular i endevinatòria no l’hem de veure només com
un mitjà de conèixer el futur, de guarir un dolor o d’aconseguir
l’amor desitjat. Era sobre tot una manera d’entrar en contacte
amb la divinitat i rebre la seva aprovació, una mediació entre
l’esfera humana i la divina, o entre les forces desconegudes que
es mouen sense que les veiem i l’individu que es veu afectat per
la seva presència.

Professora
Mª Teresa Magadán
Doctora en Arqueologia Grega i Llicenciada en Filologia Semítica.
Investigadora de l’Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA-UB) i de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). ProfessoraCol·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

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

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 dimarts, del 6 d’abril al 18 de
maig de 2021
Sessions quinzenals
De 16.00h a 17.30h
4 sessions
Preu
60 €
Preu classes soltes
18 €
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

Programa
1. Preguntar el cos humà (6 d’abril)
La quiromància i el seu desenvolupament en època tardana.
Morfoscòpia: els trets de la cara com a element revelador del
futur. Necromància: invocar els esperits dels morts i tornarlos a la vida. Oracles dels morts: la resposta per boca dels
morts.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Màgia, encanteris i filtres d’amor a l’antiga Grècia

2. Filtres d’amor i encanteris (20 d’abril)
Pràctiques màgiques amoroses. Filtres, conjurs, encanteris, eixarms. Amulets i objectes
propiciatoris. Plantes i herbes. Practicants i receptes. Els papirs màgics. Les influències orientals i
egípcies.
3. Malediccions, conjurs i màgia negra (4 de maig)
Pràctiques nigromàntiques. Malediccions i conjurs: el poder de les lletanies. Maleir mitjançant el
doble: vudú. Practicants i receptes. Els papirs màgics i la influència egípcia. Conjurar el mal:
pregàries i amulets.
4. Màgia, religió i medicina (18 de maig)
Recapitulació: la màgia entre la religió i la medicina. Legislació. Discussió general dels temes
tractats. Presentació de diferents exemples segons les modalitats estudiades. Taller pràctic.
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