Curs
Seminari d’aprofundiment en Epigrafia
Romana (I): les inscripcions votives
Presentació

Una bona part dels objectes que s’exhibeixen als museus
arqueològics són inscripcions llatines. A les ciutats romanes, hi
havia inscripcions per arreu: a les necròpolis, per a recordar
aquells que ja no hi eren; al fòrum, per a celebrar els mèrits dels
ciutadans més excel·lents; als carrers, per a demanar el vot dels
conciutadans; les escales dels edificis públics, per a divulgar les
victòries militars imperials; i, per suposat, també als temples, per
a congraciar-se amb les divinitats. 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 quatre sessions que us proposem, estudiarem com
funcionaven les inscripcions votives, que eren les que els romans
i romanes dedicaven a les seves divinitats com a agraïment pel
compliment d’una petició.

Professor

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

Accessibilitat

Calen coneixements previs. El curs està obert a les persones que
ja han realitzat el curs previ de “Nocions Bàsiques d’Epigrafia: les
inscripcions funeràries” o que tenen coneixements suficients de
llatí (principalment, el funcionament de les declinacions llatines i
quins són i com funcionen els casos en llatí).
A classe començarem des de la base d’uns coneixements previs del
funcionament de les declinacions i dels casos de la llengua llatina.

Programa
1. Quina informació conté una inscripció votiva? Com s’expressa això
en llatí? Quina funció tenia el vot? Com es formulava?
2. El paper dels déus i deesses en el vot i la declinació dels noms
de les divinitats principals.
3. Traducció i comentari d’inscripcions votives (I)
4. Traducció i comentari d’inscripcions votives (II)

Informació pràctica
Lloc

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

Data i hora
Els dimarts, del 7 al 28 de maig de
2019
4 sessions
De 19.30 h a 21.00 h.
Preu
65 €
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
 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

Nota: Des de la primera sessió es començarà a traduir.
S’alternarà la part teòrica amb la pràctica de traducció.
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