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UN CURS MONOGRÀFIC 

ELS CINC CURSOS MONOGRÀFICS 

* No socis: consultar.

90 € 

295 €

PREUS SOCIS*

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Lloc i hora: Universitat de Barcelona (plaça Universitat), els
dimarts a les 20 hores. Número d'aula a determinar.

Forma de pagament:
Ingrés nominatiu al compte corrent de la Societat
Catalana d’Egiptologia.
La Caixa, núm: ES35 - 2100 - 3014 - 74 - 2500049624

Durant el curs, la Societat Catalana d’Egiptologia té previst
organitzar diverses activitats d’interès egiptològic, de les
quals s’anirà donant informació oportunament. Totes les
activitats seran presencials sempre que la situació sanitària
ho permeti. 

Conferència inaugural, els dies 13 i 20 d’octubre de
2020, amb el tema: Darreres novetats del jaciment d'Oxi-
rrinc: campanya 2020 a càrrec dels membres de la Missió
Arqueològica d'Oxirrinc.

Els dilluns de la Societat Catalana d’Egiptologia. Ini-
ciarem, a partir del 2 de novembre de 2020, la progra-
mació del quart trimestre. Les classes fins a finals d’any
seran virtuals per tal de poder garantir la seguretat
sanitària.

Cursos de llengua egípcia. Reunió informativa el 14
d'octubre a les 20 hores pel grup de principiants i el 15
d'octubre a les 20 hores per nivell avançat. La reunió tin-
drà lloc al local de la Societat, carrer Aragó 305 entresòl.

SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA
Carrer d’Aragó, 305, entresol – 08009 Barcelona
Tel. 934 578 120 – e-mail: info@egiptologia.cat
www.egiptologia.cat
https://www.facebook.com/SCE.cat D
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Organització dels cursos:
Director: Prof. Dr. Josep Padró

President de la Societat Catalana d’Egiptologia
Secretària: Dra. Maite Mascort

Vice-presidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia

Informació i inscripcions:

CONFERÈNCIA INAUGURAL 

DARRERES NOVETATS DEL JACIMENT
D'OXIRRINC: CAMPANYA 2020

Dia: 13 i 20 d’octubre de 2020
A càrrec dels membres de la Missió Arqueològica
d'Oxirrinc.

Lloc i hora: Universitat de Barcelona (plaça Univer-
sitat), a les 20 hores.

C U R SO S  M O N O G R À F I CS   2 0 2 0  -  2 0 2 1

CIENCIA EN EL ANTIGUO EGIPTO

Curs monogràfic a càrrec de la DRA. MARINA ESCOLANO-
POVEDA, Lecturer in Egyptology, University of Liver-
pool i Research Fellow of the Alexander von Humboldt
Foundation, Eberhard Karls Universität Tübingen.

Dies: 4, 11, 18, 25 de maig i 1 de juny de 2021

La observación y el análisis del mundo natural fueron
elementos presentes en la civilización egipcia antigua
desde sus inicios. En este curso monográfico examina-
remos el concepto de ciencia en la Antigüedad, quié-
nes eran los “científicos” egipcios, y exploraremos a
partir de las fuentes primarias cómo concebían los
egipcios disciplinas como las matemáticas, la medici-
na, la astronomía/astrología, y la alquimia, situándo-
las en su contexto histórico y contrastándolas con sus
equivalentes griegos y mesopotámicos.

NOVETAT!

CURS MONOGRÀFIC ONLINECURS MONOGRÀFIC ONLINE



P R O G R A M A  D E LS  C U R SO S  M O N O G R À F I CS   2 0 2 0  -  2 0 2 1 P R O G R A M A  D E LS  C U R SO S  M O N O G R À F I CS   2 0 2 0  -  2 0 2 1

USHEBTIS: SERVIDORES DEL MÁS ALLÁ

Curs monogràfic a càrrec del SR. JAVIER URIACH I TORE-
LLÓ, membre de la Junta de la SCE i autor del llibre
“¡Aquí estamos!: Estatuillas funerarias de algunas colecciones
de Barcelona”.

Dies: 9, 16, 23 de febrer i 2, 9 de març de 2021

Les estatuetes funeràries egípcies, comunament cone-
gudes com a uixebtis van formar part del aixovar fune-
rari egipci al llarg de més de 1500 anys.
En aquest curs coneixerem la seva significació, evolució
en el temps i la seva diversitat iconogràfica, així com
altres aspectes d'aquestes particulars figuretes. Tot
acompanyat d'innumerables exemples gràfics.

EL KAB, EL DESPERTAR DEL IMPERIO NUEVO

Curs monogràfic a càrrec del SR. FERNANDO ESTRADA
LAZA, arquitecte i professor d’Art i Civilització egípcies.

Dies: 16, 23 de març i 13, 20, 27 d'abril de 2021

En las tumbas de El Kab asistiremos a la recupera-
ción, a todo color, de escenas de los mejores bajorre-
lieves del Reino Antiguo.
Pero también a nuevas imágenes desconocidas hasta
entonces y que ofrecen simbolismos, no por todos
conocidos, que compararemos con las tumbas del
Imperio Nuevo. 
Allí, en lo alto de un pasillo al aire libre se alinean las
pequeñas, pero muy interesantes, casas de eternidad
de las familias de aquellos militares que expulsaron a
los hiksos de Egipto. Y también desde allí se contem-
plan los muros de la primitiva ciudad que más tarde
los griegos llamaron Hieracómpolis, “la ciudad del
halcón”. En el silencio de aquellos sepulcros, única-
mente se oía el graznido de los buitres blancos,
sobrevolando el cercano wadi. Porqué aquel era el
territorio de Nekhebet, “la blanca de Nekheb”, la
diosa buitre protectora del Sur, el Alto Egipto.

MÀGIA, ENDEVINACIONS I SUPERSTICIONS
A L'ANTIC EGIPTE

Curs monogràfic a càrrec del DR. XAVIER MARTÍNEZ
BABÓN, Membre de la Missió Arqueològica al Temple
funerari de Tutmosis III a Luxor.

Dies: 15 de desembre de 2020, 12, 19, 26 de gener i 2 de
febrer de 2021

Els egipcis foren molt supersticiosos i han deixat nom-
broses evidències de les seves creences i temors en for-
ces sobrenaturals que podien ésser beneficioses o perju-
dicials. El curs proposa un viatge per parts poc
conegudes de la civilització egípcia, en les quals prenen
protagonisme la màgia, determinats rituals, objectes
simbòlics, els somnis, l’endevinació i, fins i tot, contactes
amb difunts i éssers demoníacs.
Per conèixer de primera mà aquestes pràctiques màgi-
ques, la darrera sessió estarà dedicada a objectes de
caire màgic i simbòlic que s'han recuperat a les tombes
durant les excavacions dutes a terme al temple funerari
de Tutmosis III.

CURS MONOGRÀFIC 1CURS MONOGRÀFIC CURS MONOGRÀFIC 2CURS MONOGRÀFIC CURS MONOGRÀFIC 3CURS MONOGRÀFIC CURS MONOGRÀFIC 4CURS MONOGRÀFIC

LA NECRÒPOLIS TEBANA..., MÉS TOMBES PRIVADES

Curs monogràfic a càrrec de la DRA. MAITE MASCORT
ROCA, Membre de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc i
vicepresidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia.

Dies: 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre de 2020

En aquest curs es farà un recorregut per la necròpolis
tebana, per la seva topografia  i  per les sepultures que,
els personatges més influents de la cort i el clergat
egipci durant l’Imperi Nou, es van fer construir a
Tebes Oest.
S’analitzarà l’evolució arquitectònica de les construc-
cions funeràries i de la decoració pictòrica de les parets
de les tombes. Es farà una especial atenció al significat
religiós i màgic de les escenes representades i als textos
que les acompanyen.
Aquest estudi comparatiu, ens permetrà aprofundir i
conèixer millor com vivien i les creences que tenien,
sobre la mort i la vida en el Més Enllà, els homes i
dones que van habitar Egipte en el moment més àlgid
de la seva civilització.



P R O G R A M A  D E LS  C U R SO S  M O N O G R À F I CS   2 0 2 0  -  2 0 2 1 P R O G R A M A  D E LS  C U R SO S  M O N O G R À F I CS   2 0 2 0  -  2 0 2 1

USHEBTIS: SERVIDORES DEL MÁS ALLÁ

Curs monogràfic a càrrec del SR. JAVIER URIACH I TORE-
LLÓ, membre de la Junta de la SCE i autor del llibre
“¡Aquí estamos!: Estatuillas funerarias de algunas colecciones
de Barcelona”.

Dies: 9, 16, 23 de febrer i 2, 9 de març de 2021

Les estatuetes funeràries egípcies, comunament cone-
gudes com a uixebtis van formar part del aixovar fune-
rari egipci al llarg de més de 1500 anys.
En aquest curs coneixerem la seva significació, evolució
en el temps i la seva diversitat iconogràfica, així com
altres aspectes d'aquestes particulars figuretes. Tot
acompanyat d'innumerables exemples gràfics.

EL KAB, EL DESPERTAR DEL IMPERIO NUEVO

Curs monogràfic a càrrec del SR. FERNANDO ESTRADA
LAZA, arquitecte i professor d’Art i Civilització egípcies.

Dies: 16, 23 de març i 13, 20, 27 d'abril de 2021

En las tumbas de El Kab asistiremos a la recupera-
ción, a todo color, de escenas de los mejores bajorre-
lieves del Reino Antiguo.
Pero también a nuevas imágenes desconocidas hasta
entonces y que ofrecen simbolismos, no por todos
conocidos, que compararemos con las tumbas del
Imperio Nuevo. 
Allí, en lo alto de un pasillo al aire libre se alinean las
pequeñas, pero muy interesantes, casas de eternidad
de las familias de aquellos militares que expulsaron a
los hiksos de Egipto. Y también desde allí se contem-
plan los muros de la primitiva ciudad que más tarde
los griegos llamaron Hieracómpolis, “la ciudad del
halcón”. En el silencio de aquellos sepulcros, única-
mente se oía el graznido de los buitres blancos,
sobrevolando el cercano wadi. Porqué aquel era el
territorio de Nekhebet, “la blanca de Nekheb”, la
diosa buitre protectora del Sur, el Alto Egipto.

MÀGIA, ENDEVINACIONS I SUPERSTICIONS
A L'ANTIC EGIPTE

Curs monogràfic a càrrec del DR. XAVIER MARTÍNEZ
BABÓN, Membre de la Missió Arqueològica al Temple
funerari de Tutmosis III a Luxor.

Dies: 15 de desembre de 2020, 12, 19, 26 de gener i 2 de
febrer de 2021

Els egipcis foren molt supersticiosos i han deixat nom-
broses evidències de les seves creences i temors en for-
ces sobrenaturals que podien ésser beneficioses o perju-
dicials. El curs proposa un viatge per parts poc
conegudes de la civilització egípcia, en les quals prenen
protagonisme la màgia, determinats rituals, objectes
simbòlics, els somnis, l’endevinació i, fins i tot, contactes
amb difunts i éssers demoníacs.
Per conèixer de primera mà aquestes pràctiques màgi-
ques, la darrera sessió estarà dedicada a objectes de
caire màgic i simbòlic que s'han recuperat a les tombes
durant les excavacions dutes a terme al temple funerari
de Tutmosis III.

CURS MONOGRÀFIC 1CURS MONOGRÀFIC CURS MONOGRÀFIC 2CURS MONOGRÀFIC CURS MONOGRÀFIC 3CURS MONOGRÀFIC CURS MONOGRÀFIC 4CURS MONOGRÀFIC

LA NECRÒPOLIS TEBANA..., MÉS TOMBES PRIVADES

Curs monogràfic a càrrec de la DRA. MAITE MASCORT
ROCA, Membre de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc i
vicepresidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia.

Dies: 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre de 2020

En aquest curs es farà un recorregut per la necròpolis
tebana, per la seva topografia  i  per les sepultures que,
els personatges més influents de la cort i el clergat
egipci durant l’Imperi Nou, es van fer construir a
Tebes Oest.
S’analitzarà l’evolució arquitectònica de les construc-
cions funeràries i de la decoració pictòrica de les parets
de les tombes. Es farà una especial atenció al significat
religiós i màgic de les escenes representades i als textos
que les acompanyen.
Aquest estudi comparatiu, ens permetrà aprofundir i
conèixer millor com vivien i les creences que tenien,
sobre la mort i la vida en el Més Enllà, els homes i
dones que van habitar Egipte en el moment més àlgid
de la seva civilització.



CURSOS 
MONOGRÀFICS 
DE CIVILITZACIÓ
EGÍPCIA 2020-21

CURSOS 
MONOGRÀFICS 
DE CIVILITZACIÓ
EGÍPCIA 2020-21

Tombes privades,
Màgia i endevinacions,
El Kab,
Ushebtis, 
La ciència...

SOCIETAT CATALANA
D’EGIPTOLOGIA
SOCIETAT CATALANA
D’EGIPTOLOGIA

UN CURS MONOGRÀFIC 

ELS CINC CURSOS MONOGRÀFICS 

* No socis: consultar.

90 € 

295 €

PREUS SOCIS*

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Lloc i hora: Universitat de Barcelona (plaça Universitat), els
dimarts a les 20 hores. Número d'aula a determinar.

Forma de pagament:
Ingrés nominatiu al compte corrent de la Societat
Catalana d’Egiptologia.
La Caixa, núm: ES35 - 2100 - 3014 - 74 - 2500049624

Durant el curs, la Societat Catalana d’Egiptologia té previst
organitzar diverses activitats d’interès egiptològic, de les
quals s’anirà donant informació oportunament. Totes les
activitats seran presencials sempre que la situació sanitària
ho permeti. 

Conferència inaugural, els dies 13 i 20 d’octubre de
2020, amb el tema: Darreres novetats del jaciment d'Oxi-
rrinc: campanya 2020 a càrrec dels membres de la Missió
Arqueològica d'Oxirrinc.

Els dilluns de la Societat Catalana d’Egiptologia. Ini-
ciarem, a partir del 2 de novembre de 2020, la progra-
mació del quart trimestre. Les classes fins a finals d’any
seran virtuals per tal de poder garantir la seguretat
sanitària.

Cursos de llengua egípcia. Reunió informativa el 14
d'octubre a les 20 hores pel grup de principiants i el 15
d'octubre a les 20 hores per nivell avançat. La reunió tin-
drà lloc al local de la Societat, carrer Aragó 305 entresòl.

SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA
Carrer d’Aragó, 305, entresol – 08009 Barcelona
Tel. 934 578 120 – e-mail: info@egiptologia.cat
www.egiptologia.cat
https://www.facebook.com/SCE.cat D

is
se

ny
 G

rà
fic

: 
A

lb
er

t 
Ll

ar
en

a

Organització dels cursos:
Director: Prof. Dr. Josep Padró

President de la Societat Catalana d’Egiptologia
Secretària: Dra. Maite Mascort

Vice-presidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia

Informació i inscripcions:

CONFERÈNCIA INAUGURAL 

DARRERES NOVETATS DEL JACIMENT
D'OXIRRINC: CAMPANYA 2020

Dia: 13 i 20 d’octubre de 2020
A càrrec dels membres de la Missió Arqueològica
d'Oxirrinc.

Lloc i hora: Universitat de Barcelona (plaça Univer-
sitat), a les 20 hores.

C U R SO S  M O N O G R À F I CS   2 0 2 0  -  2 0 2 1

CIENCIA EN EL ANTIGUO EGIPTO

Curs monogràfic a càrrec de la DRA. MARINA ESCOLANO-
POVEDA, Lecturer in Egyptology, University of Liver-
pool i Research Fellow of the Alexander von Humboldt
Foundation, Eberhard Karls Universität Tübingen.

Dies: 4, 11, 18, 25 de maig i 1 de juny de 2021

La observación y el análisis del mundo natural fueron
elementos presentes en la civilización egipcia antigua
desde sus inicios. En este curso monográfico examina-
remos el concepto de ciencia en la Antigüedad, quié-
nes eran los “científicos” egipcios, y exploraremos a
partir de las fuentes primarias cómo concebían los
egipcios disciplinas como las matemáticas, la medici-
na, la astronomía/astrología, y la alquimia, situándo-
las en su contexto histórico y contrastándolas con sus
equivalentes griegos y mesopotámicos.

NOVETAT!

CURS MONOGRÀFIC ONLINECURS MONOGRÀFIC ONLINE


