Seminari Online
INTRODUCCIÓ ALS JEROGLÍFICS EGIPCIS
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés

T’atrau l’escriptura jeroglífica? Vols saber què hi diuen les inscripcions
gravades en els sarcòfags? Com funcionaven els jeroglífics egipcis? Aquest
és un curs breu dirigit a la persona inquieta, amb set de coneixement, que
vol introduir-se en la llengua egípcia i l’escriptura jeroglífica, i que desitja
llegir algunes de les inscripcions que apareixen constantment en l’art i
l’arquitectura egípcia.

P ROGRAMA:
1. Dimecres 26 d’octubre de 2022
Llengua i escriptura. Història i evolució de la llengua egípcia.
Escriptura jeroglífica: lectura i distribució dels signes dins la capsa
escripturària. Tipus de signes (Part I): signes fonètics. Exercicis de
signes monoconsonàntics (a classe en directe i “deures”).
2. Dimecres 2 de novembre de 2022
Tipus de signes (Part II): ideogrames, determinatius i complements
fonètics. Exercicis (a classe en directe i “deures”).
3. Dimecres 9 de novembre de 2022
Epigrafia (Part I): la Fórmula d’Ofrena. Exercicis.

4. Dimecres 16 de novembre 2022
Epigrafia (Part II): les divinitats funeràries. Exercicis.
5. Dimecres 23 de novembre de 2022
Epigrafia (Part III): traduïm les inscripcions d’un sarcòfag.
Exercicis.

I NFORMACIÓ P RÀCTICA:
Dia i hora: Els dimecres de 12 a 13,30h. Del 26 d’octubre al 23 de
novembre de 2022.
Idioma: català
Classes: 5 sessions “online” a través de la plataforma Zoom.
Nota important: Las sessions “online” es realitzaran en directe. Un cop
acabades, les persones inscrites al Seminari tindran a la seva disposició i
podran visualitzar de nou les gravacions fins el 25 de desembre de 2022.
Les classes es complementaran amb material en forma de dossier.
Preu total: 75 €uros
MATRÍCULA:
Hi ha dues opcions de matrícula:
-

Transferència Bancària (ES38 0081 0200 2700 0137 8143)

-

Bizum (678357540)

IMPORTANT: Per a formalitzar la matrícula, per favor, envia el justificant
de pagament a irenajty@hotmail.com
Rebut el correu amb el justificant del pagament, rebràs un correu de
confirmació i el dia abans del curs rebràs un altre correu amb la forma
d’accés a Zoom.

P ROFESSORA:
Na Irene Cordón Solà-Sagalés és Doctora en Arqueologia, Història
Antiga i Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Postgrau i Màster en Egiptologia per la UAB i llicenciada en Dret per
la Universitat de Barcelona (UB). Actualment es dedica a la docència i
ha escrit nombrosos articles per a la Revista National Geographic (entre
altres revistes) i llibres. És guia de viatges culturals a l'Àfrica (viatja
amb Rift Valley Expeditions) i és membre de la Societat Catalana
d'Egiptologia. El 2020, va rebre el premi de comunicació Manuel Iradier
de la Sociedad Geográfica La Exploradora per la seva trajectòria
professional i personal. www.irenecordon.com
Creu-me si et dic, que a final del seminari i si has estudiat, seràs capaç de
traduir la següent estela funerària sense dificultat:

Gràcies per interessar-te’n.

