Xerrada:
Història del desxiframent del
jeroglífic
Informació pràctica

Aquesta activitat s’emmarca en el programa d’activitats de
la festa major de 2019 del barri de Sant Antoni, en la qual
Arqueonet hi participa activament.

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

Presentació

L’escriptura jeroglífica és una de les diferents formes en que
s’escrivia l’egipci antic i la que més temps va perdurar, prop de
4000 anys, fins que al s. IV d.C. es va fer la darrera inscripció
sobre les parets del temple de Filas. Poc després, ja s’havia
perdut el coneixement per poder llegir i interpretar tots aquells
textos escrits a les parets dels temples i de les tombes. Des de
llavors, molts estudiosos van intentar traduir de nou aquelles
inscripcions per saber què hi deien, doncs sovint es pensava que
contenien missatges i coneixements secrets... Però tots van fallar
i els jeroglífics van seguir guardant els seus secrets. No va ser
fins molts segles després, quan Napoleó i els seus soldats van
arribar a Egipte, que es posaria fi a la llarga espera. La troballa
accidental d’una pedra amb una inscripció trilingüe i la
intervenció d’un geni francès de la lingüística, acabarien per
desvetllar el secret dels jeroglífics i obririen la porta al naixement
de l’Egiptologia.

Professor

Data i hora
Divendres 18 de gener de 2019
A les 19.00h
Preu
Activitat gratuïta.
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

Felip Masó
Arqueòleg. Professor d’Història antiga i arqueologia del
Pròxim Orient antic

 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

Accessibilitat

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Cal inscripció prèvia.

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