Seminari:
L’Egipte ptolemaic
Informació pràctica

Presentació

Lloc

Aquest seminari consta de dues presentacions independents però
relacionades, d’una hora de duració cadascuna i que giren entorn de
l’Egipte sota dominació grecomacedònia.
L’Egipte dels Làgides fou el més extens i exitós dels estats hel·lenístics
sorgits del desmembrament de l’imperi d’Alexandre el Gran. A més, els
seus governants conformen l’última i la més llarga de les dinasties de
tota la història antiga egípcia. Els sobirans ptolemaics, tot i ser
estrangers, abraçaren diversos aspectes de la cultura i les tradicions
ancestrals de la seva terra d’adopció i, en mans seves, el país va viure
una considerable prosperitat econòmica, un significatiu poder
politicomilitar i una intensa activitat intel·lectual i artística. La primera
presentació es destinarà a l’anàlisi dels trets fonamentals de l’Egipte de
les Dinasties Argèada i Ptolemaica. Després de fer un breu repàs
històric del període i de presentar els dos principals protagonistes –la
reialesa ptolemaica i la classe sacerdotal egípcia–, examinarem els
efectes polítics, econòmics i socials que tres segles de dominació
grecomacedònia tingueren per al país del Nil.
Una de les formes religioses característiques de l’antic Egipte fou el
culte als animals sagrats, els quals varen viure un moment d’apogeu
precisament en temps dels Làgides. En la segona presentació
introduirem les diferents formes que aquests cultes varen adoptar i ens
centrarem en l’estudi d’un tipus concret –la inhumació d’ingents
quantitats de mòmies d’animals votives en honor d’una divinitat
determinada– a partir de la informació proporcionada pels darrers anys
d’excavacions arqueològiques a les tombes de Djehuty i Hery a Dra Abu
el-Naga (Luxor) per part del Projecte Djehuty.

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

Data i hora
Dissabte, 6 d’abril de 2019, de 10h
a 12h.
Preu
20 €
Cal inscripció prèvia.
Places limitades.
Forma de pagament
Un cop feta la pre-inscripció caldrà
fer una paga-i-senyal de 10€ per
reservar la plaça en ferm. La resta
del preu s’abonarà en efectiu el
primer dia del seminari.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Professor
Francisco Bosch Puche
Llicenciat en Història (URV, 2000), postgrau i màster en Egiptologia
(UAB, 2004), doctor en Història - Egiptologia (UB, 2009). Des de 2012
treballa al Griffith Institute, University of Oxford (Regne Unit). També
forma part de l’equip docent del Màster Universitari Oficial en
Egiptologia de la UAB i és membre del Projecte Djehuty (Luxor, Egipte).

Programa
• Primera part
Aproximació al país del Nil en temps dels Ptolemeus i les Cleòpatres.

 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
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

• Segona part
La reutilització de les tombes de Djehuty (TT 11) i Hery (TT 12) en
el Període Ptolemaic (Projecte Djehuty, campanyes 2013-2019).
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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