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LA LITERATURA EGÍPCIA I:
TEXTOS CIVILS I SAPIENCIALS

OBJECTIUS COMPETÈNCIES

El creixent interès, en les diverses tradicions
culturals i religioses, que experimenta el
nostre context globalitzat posa sobre la taula
la necessitat d’accedir directament a les fonts
d’aquestes tradicions per tal d’assolir-ne un
coneixement més qualificat i aprofundit. Les
llengües vehiculen les cultures i elles soles ja
en són un testimoni clau per a la seva
comprensió. 

Gràcies al desxiframent de l’escriptura
jeroglífica del que s’acaben de celebrar els dos
centenaris, s’han pogut analitzar i traduir gran
part dels textos egipcis conservats fins als
nostres dies; s’ha de dir gran part, ja que
encara hi ha textos que estan esperant el seu
treball i traducció i, se’n continuen descobrint
de nous. Els textos s’han conservat en suports
tan diversos com la fusta, la pedra, la
ceràmica, la pedra o el papir. El seu estudi ha
permès veure l’enorme quantitat de textos
conservats en varietats d’àmbits i estils, des de
textos de caire científic, fins autobiografies,
passant per contes i textos funeraris entre
molts d’altres. Aquest primer curs pretén ser
una introducció a la literatura egípcia i als
textos que ens ajuden a conèixer com vivien
els antics egipcis, quines eren les seves
sensibilitats i les creences que marcaven la
seva manera de situar-se en el món.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat d'interrogar-se pel mateix passat.
Habilitats de recerca.
Reconeixement de la diversitat i
multiculturalitat com a element enriquidor
per a la mateixa existència.

Transversals:
Identificar els diferents suports sobre les
que s’han conservat els textos.
Aproximació als textos des de la
perspectiva literària i històrica.
Adquirir nocions sobre la vida dels antics
egipcis a través de l’estudi dels textos.
Conèixer els textos principals de cadascun
dels gèneres presentats.

Coneixements:

Coneixement dels diferents textos que
componen la literatura egípcia.
Comprensió de la concepció egípcia del
món a través dels diferents tipus de textos
conservats.
Capacitat de connectar els coneixements
adquirits amb altres àrees de coneixement.

Específiques:

 

Familiaritzar-se amb els diferents tipus de
textos de caire civil i sapiencial.
Analitzar els diferents gèneres literaris,
identificant-ne les característiques pròpies.
Capacitat d’apropar-se a la civilització
egípcia a través de la seva producció
textual.

Habilitats:

El curs de "Literatura egípcia I:
textos civils i sapiencials" trobarà
continuitat en el primer semestre

del curs 2023-23 amb el curs
"Literatura egípcia II: textos

religiosos i funeraris"


