Curs
Nocions bàsiques d’Epigrafia Romana:
les inscripcions funeràries
Presentació

Una bona part dels objectes que s’exhibeixen als museus
arqueològics són inscripcions llatines. A les ciutats romanes, hi
havia inscripcions per arreu: al fòrum, per a celebrar els mèrits
dels ciutadans més excel·lents; als carrers, per a demanar el vot
dels conciutadans; als temples, per a congraciar-se amb les
divinitats; a les escales dels edificis públics, per a divulgar les
victòries militars imperials; i, per suposat, també a les necròpolis,
per a recordar aquells que ja no hi eren. Desxifrar una inscripció
romana no és tan difícil com sembla i, sobretot, t’obre una
finestra al món dels nostres avantpassats i, saber com eren ells i
com afrontaven les vicissituds del dia a dia, sens dubte, ens
ajuda a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos.
Durant les cinc primeres sessions, estudiarem com funcionen les
inscripcions funeràries i quin tipus d’informació contenen segons
pertanyin a un ciutadà, un llibert o un esclau. A la sisena sessió,
si us ve de gust, podreu presentar una inscripció redactada per
vosaltres mateixos.
En acabar les sessions teòriques, farem una visita a un museu
arqueològic de Catalunya per a posar en pràctica tot allò après.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Dates, hora i sessions
Classes:
Els dimarts, del 5 de febrer al 19 de
març de 2019 (el dia 12 de març no hi
ha classe).
De 19.30 h a 21.00 h

Professor

Sortida:
El dissabte, 23 de març de 2019 a les
10.30 h al Museu d’Arqueología de
Catalunya – Seu de Barcelona (Passeig
de Santa Madrona, 39 - 08038
Barcelona)

Accessibilitat

Preu

Dr. Carles Buenacasa
Doctor en Història Clàssica i Tardoantiga (Professor a la
Universitat de Barcelona)

Obert a qualsevol persona interessada a desxifrar una inscripció
romana i estigui encuriosit per esbrinar què diu. Tot i que els
textos estan escrits en llatí, no us preocupeu. No calen
coneixements previs. A classe començarem des de zero.

Curs sencer: 110 €
Sessions soltes: 18€
Cal inscripció prèvia.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html

1. Quina informació conté una inscripció? Com s’expressa això en llatí?
2. El formulari de les inscripcions funeràries i la seva tipologia.
3. Les inscripcions de les ciutadanes i dels ciutadans.
4. Les inscripcions dels lliberts.
5. Les inscripcions dels esclaus.
6. T’animes a exposar la teva inscripció?
7. Sortida al Museu d’Arqueologia de Catalunya

 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’e-mail 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
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