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Presentació
L’escriptura ha estat, sens dubte, un dels invents i avenços més importants en la història
de la humanitat, tant important que és el marcador que separa la Prehistòria de la
Història, creant un abans i un després en el nostre desenvolupament cultural.
És per això que crèiem necessari dedicar un programa de cursos a estudiar amb atenció
i profunditat el naixement d’aquesta imprescindible eina de la nostra civilització, sense
la qual no seríem el que som avui en dia. Al llarg dels propers dos anys, tractarem en
detall alguns dels aspectes més importants de l’escriptura: així, durant el primer curs es
parlarà de les antigues escriptures, des del seu naixement en diferents cultures al llarg
del món, fins a l’aparició de l’alfabet, mentre que en el segon es parlarà del funcionament
d’algunes de les més complicades, estranyes o artístiques escriptures actuals.
Cada sessió serà duta a terme per especialistes en cada àrea temàtica, entre els que
s’inclouen filòlegs, lingüistes, historiadors i antropòlegs que permetran donar una visió
completa tant de les escriptures tractades com del context històric i cultural en les que
es van desenvolupar, claus per entendre les seves idiosincràsies pròpies de cada una i
les diferències entre elles.
Un altre element destacat del curs serà la seva vessant pràctica, en la que cada sessió
estarà formada no tant sols per l’explicació teòrica, sinó també per una pràctica de cada
escriptura feta amb els instruments més semblants possibles als fets servir en cada tipus
d’escriptura, des de pergamins i teles a paper d’arròs i fulles de palma i tenir l’experiència
d’escriure com es feia en el passat i en l’actualitat.

Organització
El curs està organitzat en tres mòduls que es poden cursar de forma completament
independent l’un de l’altre, amb un total de 26 sessions d’una hora i mitja de durada que
es faran amb una periodicitat setmanal.

El curs és totalment modular i es poden cursar mòduls solts o bé fer tot el
curs sencer. També és possible assistir a sessions soltes.

Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries
teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la
participació activa de l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier
que, per un costat, els servirà de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les
eines i els instruments necessaris per ampliar la informació obtinguda en les
sessions presencials i poder així aportar opinions i idees al curs, generant debat
i enriquint els coneixements de tothom.
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Professorat
Dr. Halil Bárcena
Doctor en Filologia Àrab per la Universitat de Barcelona. Islamòleg especialitzat
en la saviesa del sufisme. Director de l'Institut d'Estudis Sufís.
Dra. Adelina Millet Albà
Doctora en Filologia Semítica per la UB. Professora Agregada de Filologia
Semítica a la UB. Directora del Institut del Pròxim Orient Antic
Prof. Roger Bonafont
Llicenciat en Estudis d’Humanitats i d’Àsia Oriental per la UOC (Universitat Oberta
de Catalunya)
Prof. Margarida Assis
Màster en Cultures i Llengües de l’Antiguitat per la Universitat de Barcelona
Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Antiga per la UB. Professor al Dpt. d’Història i Arqueologia de la
Facultat de Geografia i Història de la UB.
Prof. Francesc Bailón Trueba.
Llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona, escriptor i
viatger polar.
Dr. Daniel Gomà
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Máster en Estudis d’Àsia
Oriental per l’Institut d’Estudis Polítics de París. Professor a la Universitat de
Santander
Prof. Denberu Mekonnen
Professor d’Amhàric a l'Institut del Pròxim Orient Antic (Facultat de Filologia).
Universitat de Barcelona (UB). Professor Associat de l'assignatura Història
d'Àfrica a la Facultat d'Humanitats. Universitat Internacional de Catalunya
(UIC). Campus Barcelona. Autor de la guia turística Rumbo a Etiòpia.
Consultor especialitzat en Etiòpia, Eritrea, Kenya i Espanya.

Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352
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Classes ordinàries. Calendari i horari
Mòduls

Professorat

Calendari

Mòdul 1:
Escriptures PròximOrientals

Dr. Halil Barcena
Dra. Adelina Millet
Albà

Els dimecres del 06/10/2021 al
24/11/2021
De 17.45h a 19.15h

Mòdul 2:
Escriptures de l’Extrem
Orient

Prof. Roger Bonafont

Els dimecres, de l’1/12/2021 al
26/01/2022
De 17.45h a 19.15h

Mòdul 3:
Escriptures de la Índia

Prof. Margarida Assis

Mòdul 4:
Altres escriptures

Dr. Carles Buenacasa
Prof. Francesc Bailón
Dr. Daniel Gomà
Prof. Denberu
Mekonnen

Els dimecres, del 09/02/2022 al
09/03/2022
De 17.45h a 19.15h
El divendres 25/02/2021 a les 17.00h
(horari especial Birmà).
La resta de sessions, els dimecres del
23/03/2022 al 18-05-2022, de 17.45h a
19.15h (excepte Amhàric que és a les
17.00h).

Activitats complementàries
Les activitats complementàries previstes, relacionades amb aquest curs, són les
següents:
Activitats

Assignatura i/o mòdul relacionat

Sortida al Musée Champollion-Les Ecritures du
Monde, a Figeac

Tot el curs

Aquestes activitats s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant a mesura
que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a aquestes
activitats amb un descompte del 5% i amb dret preferent d’inscripció.

Modalitats i lloc d’impartició
Les sessions teòriques d’aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en
modalitat online (retransmissió en directe via streaming).

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en la modalitat presencial com
l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenir-hi
accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres dies després de la classe.
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Les sessions pràctiques seran sempre presencials.
Les classes teòriques presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79 de
Barcelona (08015).

Opcions, preus i formes de pagament
Els preus són els mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.
Curs complet o assignatures soltes
Terminis de pagament
Opció

Preu

Matrícula
(set-oct.
2021)

2on Termini
(finals nov.
2021)

3er Termini
(finals gen.
2022)

4rt Termini
(finals mar.
2022)

Curs complet

630 €

255 €

125 €

125 €

125 €

Mòduls solts
Mòduls

Títols dels mòduls

Sessions

Preu

165 €
165 €
130 €
235 €

Mòdul 1

Escriptures Pròxim-Orientals

6

Mòdul 2

Escriptures de l’Extrem Orient

6

Mòdul 3

Escriptures de la Índia

5

Mòdul 4
Altres escriptures del món
*Els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis.

9

Sessions soltes
Tipus de sessió

Sessió teòrica
Sessió pràctica

Preu

20 €
35 €

Trobareu el temari del curs al punt ‘Programa del curs’.
En tots els casos les inscripcions es faran segons els passos explicats al punt
’Procés de preinscripció i matriculació’.
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Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció Curs Hª de l’Escriptura (II) 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o O bé, inscripció a mòduls: indicar quins
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció Curs Hª escriptura (II) 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o O bé, inscripció a mòduls: indicar quins
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la mateixa.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.

Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En aquell moment
comunicarem les vies per a poder-la realitzar.

Notes importants referents al nombre d’inscripcions i a les modalitats
triades per les persones inscrites
En cas que el nombre de persones inscrites en la modalitat presencial no sigui
suficientment alt, el curs es farà íntegrament online.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es podrà dur
a terme.
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Programa del curs
Mòdul 1: Escriptures Pròxim-Orientals
6 sessions:

1. L’àrab (I).
Sessió teòrica. L’alifat àrab, suport d’una escriptura sagrada
Professor: Dr. Halil Bárcena
Data i hora: 6/10/21 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Sorgida cap al segle IV d’una evolució de l’alfabet nabateu, provinent
aquest de la variant siríaca de l'alfabet arameu, l’escriptura àrab adquireix el seu
esplendor al segle VII amb la irrupció de l’islam i la seva plasmació per escrit a l’Alcorà,
primer text escrit en àrab clàssic. És aleshores quan culmina tot un lent procés de
perfeccionament d’una escriptura que serà considerada com a sagrada.
2. L’àrab (II). De l’escriptura a la cal·ligrafia, l’art de la lletra sonora
Sessió teòrica.
Professor: Dr. Halil Bárcena
Data i hora: 13/10/21 de 17.45h a 19.15h

Descripció: A la civilització islàmica, la cal·ligrafia constitueix l’expressió
artística per excel·lència, atès que la llengua àrab és el vehicle de la revelació
alcorànica. Rigor geomètric i ritme melodiós són les dues principals
característiques d’una cal·ligrafia àrab, veritable art de la lletra sonora, que
generarà al llarg dels segles diferents estils cal·ligràfics.

3. L’àrab (III). Introducció a la pràctica de l’escriptura àrab
Sessió pràctica.
Professor: Dr. Halil Bárcena
Data i hora: 20/10/21 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Introducció a l’escriptura i significat de les 28 lletres que formen l’alifat
àrab, més els caràcters fonètics especials i els diferents marcadors vocàlics, donat que
l’àrab és una llengua fonamentalment consonàntica que s’escriu de dreta a esquerra,
és a dir, en direcció al cor, i sempre en lletres minúscules.
4. L’hebreu (I): Història i evolució de l’escriptura hebrea (I)
Sessió teòrica.
Professora: Dra. Adelina Millet
Data i hora: 03/11/21 de 17.45h a 19.15h
Descripció Al llarg de la seva historia, primer Israel, i després els jueus, han fet
servir multitud d’escriptures i de llengües. Des del segle IX aC, aproximadament,
que es coneixen documents i inscripcions escrites en hebreu. Però l’hebreu no serà
la única llengua que utilitzaran, ni serà l’únic sistema d’escriptura. Poc després del
segle VIII aC, els jueus aniran deixant de banda l’hebreu progressivament adquiriran
l’arameu per a tots els àmbits de la seva vida, fins al punt que l’arameu es considera
la segona llengua sagrada, juntament amb l’hebreu.
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5. L’hebreu (II): Història i evolució de l’escriptura hebrea (II). Les llengües
dels jueus.
Sessió teòrica.
Professora: Dra. Adelina Millet
Data i hora: 10/11/21 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Després de l’exili a Babilònia (segle VI aC), però sobretot després de
la guerra contra Roma (63-70 dC) els jueus viuran sobretot a la diàspora, i aniran
adquirint multitud de llengües i sistemes d’escriptura. De tota manera, només
algunes d’aquestes llengües “jueves” adquiriran gran prestigi, sobretot pels savis
que les van utilitzar per escriure les seves obres: grec, àrab, judeo-espanyol i
yiddish, especialment. Els sistemes d’escriptura més utilitzats són: alfabet paleohebreu, escriptura quadrada aramea, alfabet grec, alfabet àrab, escriptura Rashi.
6. L’hebreu (III): Escriptura divina
Sessió pràctica.
Professor: Pendent de determinar
Data i hora: 24/11/21 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Pràctica d’escriptura hebrea

Mòdul 2: Escriptures de l’Orient Llunyà
6 sessions:

1. Xina (I) Llengua i escriptura a l’antiga Xina
Sessió teòrica.
Professor: Roger Bonafont.
Data i hora: 01/12/21 de 17’45h a 19’15h
Descripció: L’escriptura oracular, gravada en plastrons de tortuga i ossos d’animals
durant l’Era del Bronze, és la primera mostra històrica de caracters xinesos que es
conserva. Tot i que els fragments més antics de que disposem són del segle XIII
aC, el seu desenvolupament denota ja una complexitat tal que els seus estats
formatius probablement siguin anteriors, tal i com suggereixen els símbols que s’han
trobat en diversos jaciments neolítics, suscitant tot tipus de debats entre els experts.
Els formats on es plasma aquesta escriptura, a banda de les mencionades mostres
endevinatòries, la trobem en ceràmiques i bronzes, que descriuen una realitat més
quotidiana i que s’afegeixen a d’altres suports més peribles, com ara tires de bambú
i peces de seda, que només s’han conservat en tombes segellades de dates
posteriors. La influència dels caracters xinesos va ser capaç d’unificar els diversos
pobles que configuraven l’amalgama d’estats i de cultures lingüísticament diferents
que poblaven els territoris banyats pels rius Groc i Yangzi. Això va assentar les bases
per a la creació de l’imperi Qin al segle III aC, el qual unificarà l’escriptura xinesa en
l’estil anomenat xiaozhuan o escriptura de segell petit.
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2. Xina (II) La difusió de la sinoesfera en traços cal·ligràfics
Sessió teòrica.
Professor: Roger Bonafont.
Data i hora: 15/12/21 de 17’45h a 19’15h
Descripció: Amb la Xina unificada, la societat viurà canvis extraordinaris
acompanyats per una ingent quantitat de documents escrits, reforçats per la
immediatesa de l’ús del paper, que apareix cap al segle II. L’estil cal·ligràfic kaishu
o escriptura regular creada pels volts del segle IV, difondrà la força de la sinoesfera
amb l’expansió cultural i comercial dels Tang (s. VII-X), que sobrepassarà les pròpies
fronteres de l’imperi. El neoconfucianisme dels Song (s. X-XIII) durà la cal·ligrafia
un pas més enllà i aprofitarà l’ús de la nova impremta en blocs de fusta per a
difondre encara més una cultura on el refinament era absolut, però la sofisticació
del seu món els farà descuidar els perills de les tribus nòmades del nord, que unides
entre si, acabaran conquerint-los. Llevat de l’interval de la dinastia xinesa dels Ming
(1368-1644), les dinasties estrangeres dels Yuan (s. XIII-XIV) i dels Qing (s. XVIXX), si bé conrearan en privat les seves respectives llengües, faran servir en públic
l’escriptura xinesa, modificant les seves pròpies costums. Amb l’adveniment de la
República, el 1912, la llengua xinesa viurà reformes literàries importants com
l’adopció del baihua o xinès vernacle, enlloc de l’artificiós xinès clàssic. Més tard,
pels volts de la dècada de 1960, la Xina de Mao Zedong, implantarà els caracters
simplificats, que es contraposaran als caracters tradicionals vigents a Hong Kong i
Taiwan. El component simbòlic de l’escriptura xinesa continua mostrant la seva
fortalesa fins els nostres dies.
3. Xina (III) Viatge històric per la cal·ligrafia xinesa
Sessió pràctica.
Professor: Roger Bonafont.
Data i hora: 22/12/21 de 17’45h a 19’15h
Descripció: Mentre repassem alguns dels estils cal·ligràfics del passat, ens posarem
a la pell dels xinesos antics per traçar caracters senzills en estils històrics diversos
sobre formats apropiats per a cada època. Així practicarem l’escriptura en l’estil de
segell més arcaica i de formes més arrodonides, juntament amb l’estil dels escribes
posterior, sobre suports de fusta, que emularan les tauletes de bambú que es feien
servir abans de la invenció del paper, a més de la seda natural. Després, realitzarem
les cal·ligrafies en els estils regular o kaishu, semi cursiu o xingshu i cursiu o caoshu
sobre paper normal o paper d’arròs. En aquest darrer exercici podrem fer servir
també el paper per a combinar els diferents estils apresos amb algun dibuix senzill
que els acompanyi, seguint la tradició de les pintures tradicionals xineses.
4. Japó (I) De la inscripció en metall i pedra a l’escriptura de dones
Sessió teòrica.
Professor: Roger Bonafont.
Data i hora: 12/01/22 de 17’45h a 19’15h
Descripció: L’antic Japó, conegut per fonts xineses com la terra dels Wa, va
romandre sense escriptura fins que a principis del període Asuka (538-710) van
començar a adoptar els caracters xinesos, elaborant els primers kinsekibun, que en
japonès significa “escrits en metall i pedra” per haver-se inscrit principalment en
aquests materials. A finals del segle VI, per adaptar-los a la idiosincràsia de la
llengua japonesa, es comença a afegir el sistema fonogràfic del man’yōgana,
fortament influït pel sistema anàleg del regne de Baekje, els seus aliats a la veïna
península coreana. Aquest tipus d’escriptura es popularitzarà al segle VIII amb les
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primeres obres de la literatura japonesa. Als segles IX i X, en el context de la cort
imperial de Heian (794-1185), el man’yōgana es simplificarà creant els dos sistemes
de fonogrames propis: el katakana i l’hiragana que, en combinació amb els kanji o
caracters xinesos, conformen els tres sistemes del japonès escrit. El katakana,
circumscrit primer als documents oficials, estava molt vinculat amb els kanji, que
eren considerats otokode (escriptura d’homes), mentre que l’hiragana, evolucionat
a partir de l’escriptura cursiva, menys rígida i formal, fou anomenada onnade
(literalment “mans de dona”), degut a que era l’estil que feien servir les dones de la
cort. És en aquesta darrera escriptura en que s’escriuran les primeres grans obres
de la literatura japonesa, sorgides d’autores femenines.
5. Japó (II) Els clarobscurs de l’escriptura japonesa
Sessió teòrica.
Professor: Roger Bonafont.
Data i hora: 19/01/22 de 17’45h a 19’15h
Descripció: Després del shogunat de Kamakura (1185–1333), que instaura un
règim feudal on es valora la funcionalitat per damunt de tot, es comença a fer servir
un estil híbrid que combina kanji, katakana i hiragana. Entre els segles XIV i XVIII
es fa la sistematització dels kana en models fixats. Això coincideix amb les pugnes
entre clans que acabaran amb la unificació complerta del país al segle XVI, iniciant
una de les èpoques més pròsperes de la seva història: el període Tokugawa o Edo
(1603-1867). És aleshores quan apareixen nous estils de cal·ligrafia, moviments
populars com el ukiyozōshi (o “llibres del món flotant”), temes literaris més moderns
i formes poètiques renovades, com el haiku. Aquesta transformació s’emmarca en
la política del Sakoku (literalment, “país fermat”), caracteritzada pel tancament de
la lliure circulació de naus estrangeres. En el període Meiji (1868-1912), l’apertura
sobtada a influències occidentals porta a una industrialització de tall militarista que
dota a la literatura japonesa d’un aire cosmopolita únic a tot l’Orient. Les
contradiccions d’aquests canvis provoquen un seguit de clarobscurs al llarg del segle
XX, que fan navegar el Japó entre la més rabiosa modernitat i el tradicionalisme més
clàssic, paral·lelament a com ha fet la seva escriptura, que va acabar fusionant els
kanji tradicionals amb els kana més pràctics.
6. Japó (III) Viatge històric per la cal·ligrafia japonesa
Sessió pràctica.
Professor: Roger Bonafont.
Data i hora: 26/01/22 de 17’45h a 19’15h
Descripció: Seguint els estils principals, practicarem la cal·ligrafia regular o kaisho,
la semi cursiva o gyosho i la cursiva o sosho en caracters kanji sobre paper i seda
natural, talment com van fer els japonesos de la cort de Heian, l’actual Kyoto. Com
que el sosho fou la base sobre la que es van crear els hiragana en aquesta mateixa
cort, practicarem també aquest tipus d’escriptura. Després, veurem un exemple
senzill de bokuseki (en japonès: “traces de tinta”), que és la cal·ligrafia pròpia dels
monjos zen, mostrant la importància del budisme al Japó, que va entrar al país
alhora que s’hi introduïa l’escriptura. Finalment coneixerem la simplicitat rústica de
l’estil wabi, propi de la cerimònia del te japonesa, agafant com a exemple la
cal·ligrafia del mestre Rikyū (1522 – 1591).
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Mòdul 3: Escriptures de la Índia
5 sessions:

1. Nāgarī (sànscrit): L’origen del brāhmī; la importància del so i la precisió de
l’escriptura.
Sessió teòrica
Professora: Margarida Assis
Data i hora: 09/02/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: L’origen semític dels primers sistemes d’escriptura coneguts a la Índia
és bastant consensual, però hi ha teories diferents pel que fa a la formació del
brāhmī, que és el sistema del que deriven el nāgarī i tantes altres escriptures del
subcontinent indi fetes servir avui en dia per molts milions de persones. En una
cultura com la vèdica, la vibració sonora és quelcom de sagrat, i és per això que
aquest sistema és totalment desenvolupat en funció d’una idea de precisió.
2. Nāgarī (sànscrit): El devanāgarī: evolució des del brāhmī, característiques i
funcionament; transliteració.
Sessió teórica
Professora: Margarida Assis
Data i hora: 16/02/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: L’evolució del brāhmī al devanāgarī és bastant més transparent

que no pas les diverses conjectures sobre l’origen del primer, i això es deu al
fet que es tracta del desenvolupament d’un sistema ja plenament
caracteritzat. El devanāgarī és un sistema altament rigorós i lògic, que es
podria definir com un sil·labari consonàntic diacríticament modificat. La
transliteració és un dels aspectes més descurats a les edicions occidentals
d’obres sànscrites, fet que dificulta més encara la pronúncia correcta.
3. Nāgarī (sànscrit): El devanāgarī: característiques i funcionament (continuació);
lligadures; economia d’escriptura i compostos nominals; sandhi
Sessió teòrica.
Professora: Margarida Assis
Data i hora: 23/02/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Una de les dificultats més grans a l’hora de llegir en sànscrit és

la divisió de les paraules: s’ha de distingir entre compostos nominals i
aglutició de paraules per qüestions d’economia d’escriptura. L’escriptura ha
de representar amb un grau molt alt de precisió allò que es diu, com ara el
sandhi, que és l’alteració fonètica d’una paraula per adjacència d’una altra.

4. Nāgarī (sànscrit): Forma de tema i declinació, arrel i conjugació; el diccionari;
l’accent vèdic; els numerals; puntuació
Sessió teòrica.
Professora: Margarida Assis
Data i hora: 02/03/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Per tal de poder només intentar llegir, hi ha uns conceptes bàsics

essencials de la llengua que s’ha de conèixer, com forma de tema i declinació,
arrel i conjugació, etc. Avui en dia, hi ha eines digitals que ens permeten,
amb unes bases rudimentàries, trobar el significat original de paraules
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sànscrites, que, si ens fixem, estan molt presents al nostre dia a dia: karman,
yoga, prāṇa, kṛṣṇa, etc.
5. Nāgarī (sànscrit): exercici d’escriptura
Sessió pràctica.
Professora: Margarida Assis
Data i hora: 09/03/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Per començar a escriure en devanāgarī, es recomana fer servir

el tetragrama, on es pot practicar la grafia de caràcters i petites paraules. Un
cop controlades les proporcions, es pot fer una còpia d’un text amb una
ploma especial de cal·ligrafia o bé llapis de cera, provant el joc de la
vocalització, de les lligadures i de la śirorekha, la línia a sobre de tot que
caracteritza el devanāgarī.

Mòdul 4: Altres escriptures del món
9 sessions:

1. Birmà (I) Introducció a l’escriptura birmana
Sessió teòrica.
Professor: Dr. Daniel Gomà
Data i lloc: 25/02/22 de 17.00h a 18.30h (horari especial)
Descripció: Sorgida fa una miler d’anys, l’escriptura birmana està vinculada al
sistema brahmic i és un tipus molt peculiar que ja no es troba arreu del món. En
aquest sentit, veurem com la llengua s’adapta a la nova forma d’escriptura amb la
formació de l’imperi birmà de Bagan, fonamenta de la civilització birmana, i com es
converteix en una forma de distinció respecte a altres sistemes d’escriptura. No
menys important, l’escriptura, com la llengua, s’ha convertit en l’expressió d’una
diferenciació cultural que no escapa a l’àmbit polític i com es percebuda com un
element de construcció nacional. També estudiarem altres llengües i escriptures de
Birmánia (Myanmar), algunes de les quals tenen un alfabet llatí, ja que foren
dissenyades per missioners cristians en el passat.
2. Birmà (II): Pràctica d’escriptura birmana
Sessió pràctica.
Professor: Dr. Daniel Gomà.
Data i hora: 25/02/22 de 18.30h a 20.00h (horari especial)
Descripció: Introducció a l’escriptura de les 33 lletres del birmà, i practicarem sobre
paper d’arròs aquesta curiosa forma d’escriure. No oblidarem els marcadors vocàlics,
indicats per diacrítics.
3. Ciríl·lic (I) L'escriptura creada per a la conversió dels pobles eslaus
Sessió teòrica.
Professor: Dr. Carles Buenacasa.
Data i hora: 23/03/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Al segle IX, l'Imperi Bizantí va patir, a les seves fronteres balcàniques,
una forta immigració eslava. Com a estratègia d'assimilació, els bizantins van
promoure la cristianització d'aquests bel·licosos nouvinguts. A tal fi, dos monjos
cristians de Tessalònica, Ciril i Metodi, van dissenyar un alfabet que permetés
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difondre el missatge del cristianisme en la llengua dels eslaus i pogués transmetre
conceptes tan subtils com el de "Trinitat". Els deixebles de Ciril i Metodi, inspirantse en les lletres gregues, van perfeccionar aquest alfabet i, aquesta nova versió, va
rebre el nom de "ciríl·lic" en homenatge als seus mestres. Avui dia, l'alfabet ciríl·lic
és l'emprat per tots els països de llengua eslava, principalment, Rússia.

4. Ciríl·lic (II) Practiquem una miqueta amb el ciríl·lic?
Sessió pràctica.
Professor: Dr. Carles Buenacasa.
Data i hora: 30/03/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: A la classe pràctica sobre ciríl·lic, ens familiaritzarem amb les lletres
del seu alfabet. Aprendrem el so que tenen cadascuna d'elles i farem una pràctica
llegint amb textos breus. I, per suposat, aprendrem a escriure el nostre nom.
5. Inuit (I) Introducció a la llengua dels inuit
Sessió teòrica.
Professor: Francesc Bailón.
Data i hora: 20/04/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Fins l’arribada dels missioners cristians a l’Àrtic, aquest poble es basava
en la tradició oral per recordar les seves històries i els seus mites llegendaris.
Després van aprendre a llegir i a escriure en la seva pròpia llengua que actualment
és l’única del món que s’escriu de tres maneres diferents: alfabet ciríl·lic, llatí i
sil·làbic.
6. Inuit (II) Taller pràctic per aprendre la llengua inuit
Sessió pràctica.
Professor: Francesc Bailón.
Data i hora: 27/04/22 de 17.45h a 19.15h
Descripció: Aquí farem un taller dividit en dos parts. Primer aprendrem a llegir i a
escriure en kalaallisut (groenlandès). Després ensenyarem a escriure en la peculiar
i original llengua sil·làbica dels inuit de l’Àrtic Central canadenc.
7. Amhàric (I)
Sessió teòrica.
Professor: Denberu Mekonnen
Data i lloc: 04/05/22 de 17.00h a 18.30h
Descripció: L’Amarinya o Amhàric prové històricament del ge'ez, antiga llengua del
regne d'Axum. El ge'ez o etiòpic clàssic va ser la llengua parlada fins al segle IX dC.
i segueix vigent com a llengua litúrgica de l'Església etíop. A nivell lingüístic, per les
seves característiques morfològiques i sintàctiques, pertany al grup de llengües
semítiques orientals (que inclou el sabeu) i manté a més una estreta relació amb
l'accadi, llengua semítica oriental, la més antiga conservada, que es va parlar a la
zona de Mesopotàmia.
8. Amhàric (II)
Sessió teòrica.
Professor: Denberu Mekonnen
Data i hora: 11/05/22 de 17.00h a 18.30h
Descripció: L’Amarinya utilitza el sil·labari etiòpic tradicional del ge'ez amb

l'addició de nous signes: té 33 caràcters, cadascun dels quals existeix en la
seva forma bàsica i en altres 6 formes, segons quina sigui la vocal. A més
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d'aquests caràcters, hi ha altres 39 símbols que representen la labialització
de la consonant, per tant la suma total de l'alfabet complet és de 237
caràcters.
9. Amhàric (III)
Sessió pràctica.
Professor: Denberu Mekonnen
Data i hora: 18/05/22 de 17.00h a 18.30h
Descripció: Sessió dedicada a les aplicacions pràctiques de la gramàtica

d’Amarinya, mitjançant la presentació de nous grups de verbs i mitjançant la
pràctica dels mateixos.
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