Escriptura
jeroglífica
- Lliçó 2 -

Benvingut/da!
Aquestes activitats et guiaran a través d'un viatge a
l'Antic Egipte on descobrirem l'escriptura jeroglífica.

Descobrint
l'antic Egipte

Durant el transcurs de la nostra sorprenent travessa,
trobaràs nombrosos objectes de la cultura egípcia,
coneixeràs els mites dels déus egipcis i descobriràs
part de la seua cultura i la seua escriptura a través dels
jeroglífics dels seus temples i esteles.
El material didàctic es basarà en una sèrie de tallers
de manualitats, tutorials DIY, exercicis per resoldre,
activitats i jocs d'endevinar i preguntes per fer al llarg
de tot el dossier didàctic.

A partir d'aquest moment eres un escriba egipci. Una
de les persones més ben valorades en la societat de
l'Antic Egipte. Què és un escriba? Era la persona
encarregada d'escriure, classificar, comptabilitzar i
copiar textos, utilitzant diversos tipus d'escriptura,
sobre papirs i ostraques amb ajuda del càlam. També
s'encarregaven d'administrar l'economia i d'imposar
la cultura oficial com l'art de la construcció.
El teu mestre et guiarà durant tot l'aprenentatge al
llarg del dossier didàctic.

Adapta't a les maneres del teu
mestre, escolta els seus
ensenyaments!

Escriba assegut, també conegut com Escriba de Saqqara,
2500 a.C. - Museu Egipci del Caire (Egipte).

Els antics egipcis escrivien utilitzant jeroglífics, un sistema
d'escriptura que utilitzava imatges per representar objectes,
accions, idees, sons o esdeveniments que van ocórrer fa milers
d'anys. Sabries reconèixer l'escriptura jeroglífica?

Sabies que...

Estela del guardià de la porta Maati, c.2051-2030 a.C.
- Metropolitan Museum of Art, New York (EUA)

Els egipcis van descobrir l'escriptura al 3000 a.C. i juntament amb els habitants de
Mesopotàmia, van ser els primers a utilitzar l'escriptura. Gràcies a ella van produir una gran
quantitat d'obres de tot tipus: literàries, religioses, científiques i tècniques.

OBSERVA:

Què representa la imatge gran composta per un home
i diversos objectes? Escriu la teua resposta:

Endevina,
endevinalla
Què és?

EL DESCOBRIMENT DE LA
PEDRA DE ROSETTA
Abans del descobriment de la Pedra de Rosetta ningú sabia
què eren aquests estranys símbols que estaven per tot arreu
en els temples egipcis.
En 1822, el francès Jean-François Champollion va aconseguir
traduir per complet els jeroglífics gràcies a un tros de pedra
de granit negra on havien tres tipus d'escriptures molt
diferents, i que repetien el mateix text en tres idiomes.
Era la famosa Pedra de Rosetta!

14 línies en
jeroglífics
egipcis

32 línies en
escriptura
demòtica

54 línies en
grec

SOLUCIÓ DE L'ENIGMA AL
FINAL DE LA LLIÇÓ 2

La Pedra de Rosetta és un dels objectes
arqueològics més importants del món.
Es troba al British Museum de Londres
(Anglaterra). Fes clic ací per veure-la en
3D.

La Pedra de Rosetta és...?
Un papir

Una de les escriptures era el grec, una llengua coneguda. A
partir dels textos en grec i demòtic es va poder desxifrar els
textos escrits en jeroglífics. Un dels enigmes més importants
de la història havia estat resolt.

Una estela
Una tauleta de fang
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Altres instruments que podien utilitzar: la borsa de
pigments, goma d'acàcia (resina), un morter, les tintes
(pigments naturals com el carbó, l'òxid de ferro o cobalt) i
el càlam (instrument per escriure).
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Paleta de l'escriba
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Amb un poc d'aigua i pigments naturals que tingues a casa (espècies com el pimentó, la cúrcuma,
carbó, terra, xocolata en pols, guixos de colors) crearàs els teus pigments i pintaràs una xicoteta mostra
del color sobre els cercles que hi ha a continuació:

N

La paleta del escriba: Era una caixa rectangular de fusta,
d'uns 20 i 43 cm. de llarg, amb dos buits circulars, una
per a la tinta negra i una altra per a la tinta roja, i un llarg
forat central per poder ficar els càlams.

Els escribes fabricaven els seus propis pigments per escriure i pintar. Ara, amb la meua ajuda, crea
els teus propis. Segueix les meues instruccions.

COLOR

Quins són els instruments de
l'escriba?

TALLER DIDÀCTIC: CREA ELS TEUS PROPIS PIGMENTS NATURALS

V

ELS SUPORTS I INSTRUMENTS

NJA
O
R

SOLUCIÓ AL FINAL
DE LA LLIÇÓ 2

U

LOR
CO

U

GEIX EL T
ELE
E

E
CR

IX
EGE EL TE
L
E

COLOR

O

Endevina, endevinalla
Què són i per a què serveixen?
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Els jeroglífics també es tallaven en pedra amb cisells i martells en monuments, tombes, temples, estàtues i esteles. Encara que es poden
llegir de dos maneres, normalment es van escriure d'esquerra a dreta en files horitzontals i ocasionalment en files verticals. Pinta aquest
relleu, que es troba en un temple de Luxor, representant el ritual del naixement d'Amenhotep III i el seu Ka (la seua força vital) on els déus i
deesses li atorguen molts anys de vida i regnat. En l'escena es veu el procés de circumcisió.

Amb quin material es
fabricava el papir?
El papir es va començar a utilitzar per
escriure al voltant del 3000 a.C. És una
planta, Cyperus papyrus, que es troba als
marges del riu Nil, la qual és premsada i
assecada fins a aconseguir un bon suport
per escriure. Hi havia rotllos de papir que
podien arribar a fer de 15 a 20 metres de
llarg. Per conservar-los, s'enrotllaven en
cilindres de metall o fusta i es guardaven en
sales o arxius.

Com es fabricava el
papir?
Les tiges es tallaven en llargues tires que es
posaven unes al costat de les altres, i sobre
elles es col·locava una altra capa en sentit
transversal. La saba de la planta servia de
cola. Després amb un mall s'aprimaven les
tires i s'allisava amb una petxina grossa.
Finalment, s'encolaven diversos plecs per
formar rotllos.

I SI FABRIQUEM EL NOSTRE
PROPI PAPIR? SEGUEIX LES
INSTRUCCIONS DEL TALLER
DIDÀCTIC.
Pots practicar l'escriptura jeroglífica
ací abans de fer-ho al teu papir.

TALLER DIDÀCTIC: CREACIÓ D'UN PAPIR. TUTORIAL DIY PAS PER PAS.
Segueix les instruccions de les fotografies:

En un pot d'un sol ús, barrejar dues
parts de cola de contacte, una
d'aigua i posar una cullerada gran
de cafè en pols. Remoure bé fins
que la barreja estiga de color
marró (sense granets de cafè).
Reservar la mescla per després.

Enganxar amb la mescla les tires
de gases en forma horitzontal, fins
cobrir tota la superfície del paper.
Cal estirar bé les gases perquè no
tinguen arrugues. Deixar secar bé.

Repetir la mateixa operació, però
aquesta volta, les gases han de
pegar-se en sentit vertical, fins
cobrir tota la superfície del paper i
deixar secar. Repetir la mateixa
operació per l'altra cara del paper.

Amb un llapis, dibuixarem els
jeroglífics egipcis sobre el nostre
papir. Podem escriure el que vulguem
en ell. Un missatge secret, la nostra
història, una llegenda, etc.

MATERIALS DIDÀCTICS:

Una volta escrit en llapis, amb
témperes negres o de colors
repassarem els símbols jeroglífics
un per un amb ajuda d'un pinzell fi
(o palets de fusta) i amb molt de
compte per no equivocar-nos.
Deixar secar.

Fet! Ja tens el teu papir amb
jeroglífics egipcis, tal com es feien
en l'antiguitat. Ara, dóna-li el
missatge a qui tu vulgues.

Paper d'aquarel·la (és més gros i absorbent)
Cafè en pols
Pinzells grossos i fins
Gases tallades a tires
Cola blanca
Aigua
Témperes de colors.
Fitxa dels jeroglífics egipcis (alfabet)
Llapis
Opcional: palets de fusta (dels de fer pinxos) = càlam

QUÈ ÉS UN JEROGLÍFIC?
Els antics egipcis feien servir un llenguatge escrit compost per símbols, anomenats jeroglífics, per
escriure lletres, paraules i números. Usant la taula alfabètica que hi ha a continuació, escriu la teua
paraula preferida.

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
T
U

Escriu ací la teua paraula preferida utilitzant l'alfabet jeroglífic:

V
W
X
Y
Z

Pinta de roig al mapa on estava situat
l'Antic Egipte.

Jeroglífic és una paraula grega que significa
"marques sagrades" a causa de com es van usar
originalment els símbols.
Els egipcis creien en una vida després de la mort, i
ser recordats els ajudava a arribar a aquesta altra
vida. Per exemple, els jeroglífics es van usar per
gravar els noms dels faraons en les seues tombes
per ajudar-los a arribar al més enllà i no ser
oblidats mai.

FITXA DIDÀCTICA: EL SHEN
L'anell Shen té forma de cercle amb una corda nugada, i simbolitzava l'eternitat i la protecció. De vegades, aquest símbol es dibuixava amb una forma més allargada fins
esdevenir un cartutx dins el qual s'escrivia el nom d'algun faraó. Això servia per simbolitzar que l'anell Shen protegia eternament a el faraó. Escriu el teu nom, tal com
feien els faraons, en un shen o cartutx, utilitzant l'alfabet jeroglífic. Després, pinta el cartutx, retalla'l i enganxa'l a la paret de l'habitació.

Mira! Ací tens un exemple d'un shen.
Aquest pertany a el faraó Ptolemeu. Els
signes jeroglífics poden anar uns dalt
d'uns altres. Sabries llegir-lo?

Identifica en aquest
shen
el
nom
de
Ptolemeu.
Voreja'l.

ACTIVITAT: LECTURA DE JEROGLÍFICS

ATENCIÓ!
Fixa't en la disposició dels signes, en
comptes d'estar alineats uns al costat
d'altres, es reagrupen i disposen en
l'interior d'un quadrat imaginari que
segmenta la superfície disponible,
estalviant així un espai notable.
L'escriptura jeroglífica no deixa espais
en blanc, no separa unes paraules
d'altres ni utilitza puntuació entre
frases.
Mira la direccionalitat: l'escriptura
jeroglífica egípcia es pot escriure en
sentit horitzontal o en vertical i en tots
dos casos pot estar orientada de dreta
a esquerra o d'esquerra a dreta
indistintament.
En conclusió, podem trobar quatre
orientacions diferents.

Llegir jeroglífics és complicat perquè primer has d'esbrinar si s'ha de llegir d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra.
Observa els personatges, especialment animals o persones, en una línia per veure en quina direcció s'enfronten.
Aquesta és la direcció en què es llegeix. Anem a practicar abans. Intenta traduir aquestes frases i paraules amb ajuda
de l'alfabet jeroglífic.
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Horus
Maat
Seth
Anubis
Bastet
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La maldició
de Tutankamón
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El déu Horus,
que tot ho veu
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La que estima
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Fes clic ací i podràs
veure un gravat d'ella en
BIVALDI
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Ara tradueix els jeroglífics que hi ha a la pàgina següent, seguint les indicacions apreses i escriula ací. Després acoloreix als déus.
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3

Osiris

2

15

Quins déus hi ha representats a
la inscripció de la pàgina
següent? Fes clic a la resposta
correcta.
Isis

1

4

EXERCICI: ESCRIU EL SEGÜENT TEXT EN JEROGLÍFICS
Què és un pictograma?

La llegenda d'Horus, el déu Falcó.
Hi havia una vegada dos germans, el Déu Osiris i el Déu Seth. Un dia el cruel Seth va assassinar a Horus per
aconseguir el tron d'Egipte. Però la seua germana Isis va ressuscitar a Osiris, i junts van tindre un fill anomenat Horus,
que va créixer en secret. Horus esperà a fer-se gran per venjar la mort del seu pare i recuperar el tron d'Egipte. I per fi
va arribar el dia. Horus va reptar a Seth a un combat. Ell va perdre un ull durant la violenta batalla, però finalment
l'assemblea dels déus va intervindre i va declarar Horus com únic hereu sobirà d'Egipte, convertint-se en el nou rei.

És un signe que representa un objecte
real i dibuixos significatius.
En el joc de Memory tens alguns
exemples.
Pots utilitzar els pictogrames del joc
per escriure el text de la llegenda
d'Horus.

A qui creus que representa aquest
símbol? Escriu la resposta:

_______________
PISTA: L'ULL QUE TOT HO VEU.

hteS i suroH a atniP
Horus

Seth

RALLABERT
RALLABERT

CIMENE
AUGIA
ERUAC

ELBON
CIMENE
AUGIA
ERUAC

LLEV
RAJETSEF
RAJETSEF

!raguj a i scifílgorej slobmís bma setegrat sel setot allateR

ASAC

ASAC

CALL

ELBON

LLEV

CALL

UÉD

UÉD

Instruccions: El joc consisteix a col·locar totes les targetes de cap per avall, sense que es vegen els dibuixos. Després
d'haver-les barrejat bé, per torns es van girant dos targetes, si coincideixen es retiren i es gira una més. Si els
dibuixos són diferents, es tornen a donar la volta i es canvia el torn.

YROMEM ED COJ :ACITCÀDID AXTIF

PER PRACTICAR...

Solució de l'enigma de l'estela de Maâti
A l'estela, un funcionari del faraó Mentuhotep II anomenat Maati se senta
davant d'una taula d'ofrenes. Sembla una talla relacionada amb un funeral
perquè la taula és un suport amb fulles altes. Les ofrenes de menjar floten sobre
la taula i baix hi ha una palangana perquè Maati es llave. El text jeroglífic de
la dreta són passatges tradicionals tallats per commemorar als morts.

PREGUNTA DELS DÉUS

SOLUCIÓ DE L'ENDEVINALLA

Martell i cisells per
escriure sobre la pedra
dels temples, monuments,
piràmides, etc.

Maat, Bastet, Isis i
Anubis

SOLUCIÓ DE LA TRANSCRIPCIÓ DELS JEROGLÍFICS
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1. La deessa Maat símbol de la veritat, la justícia i l'harmonia còsmica
2. Isis, la senyora del cel, la terra i de l'inframón
3. El déu Anubis, el que està en el lloc de l'embalsamament.
4. Senyor de la terra sagrada.

GLOSSARI

Amenhotep III: va ser un important faraó de la dinastia XVIII d'Egipte que va
governar de ca. 1390/1 a 1353/2 a.C.
Anubis: segons la mitologia egípcia, era el déu que s'encarregava de conduir a
el mort fins al tribunal presidit per Osiris, on s'havia de sotmetre al judici que
deia si era digne o no de viure eternament al paradís.
Bastet: deessa guardiana de la llar. Representa la fecunditat amorosa i els
poders beneficiosos del sol.
Càlam: instrument de canya tallada en punta que es pot fer servir per a
l'escriptura sobre argila, cera o mullat en tinta, sobre papir, pergamí o paper.
Cisell: eina manual dissenyada per tallar, ranurar o desbastar material en fred
mitjançant el cop amb un martell adequat.
Cleòpatra: va ser l'última governant de la dinastia ptolemaica de l'Antic Egipte:
Egipte: país que uneix el nord-est d'Àfrica amb l'Orient Mitjà, data del període
dels faraons banyat pel riu Nil.
Escriptura demòtica: escriptura de l'Antic Egipte, simplificada de l'escriptura
hieràtica, pròpia de la casta sacerdotal.
Estela: monument amb inscripcions que pot tenir una funció commemorativa,
funerària, religiosa, màgic-curativa o geogràfica.
Faraó: era el títol donat al rei a l'Antic Egipte.
Horus: déu de cel, de la caça i la guerra. Fill d'Osiris i Isis
Isis: deessa de tots els déus. Germana i esposa d'Osiris.

Jean-François Champollion: historiador francès, considerat el pare de
l'egiptologia per haver aconseguit desxifrar l'escriptura jeroglífica gràcies
principalment a l'estudi de la pedra de Rosetta
Luxor (temple): situat al cor de l'antiga Tebas, va ser construït essencialment
durant les dinasties XVIII i XIX egípcies.
Maat: deessa símbol de la veritat, la justícia i l'harmonia còsmica; filla de Ra.
Mesopotàmia: és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Eufrates i el
Tigris.
Osiris: segons la mitologia egípcia va ser l'inventor de l'agricultura i la religió i
el seu regnat va ser beneficiós i civilitzador. Déu de la resurrecció, de la
regeneració de Nil i de la fertilitat.
Ostraca: trossos de ceràmica que s'utilitzaven com a esborranys per aprendre
a escriure o pintar.
Ptolemeu I: va nàixer a Macedònia l'any 367 a.C. i va morir a Alexandria el
283 a.C. Va ser un general d'Alexandre el Gran i durant 29 anys va ser faraó
d'Egipte. Va fundar la dinastia ptolemaica que governaria durant tres segles
Egipte hel·lenístic.
Seth: déu de la força bruta, del que tumultuós, el incontenible. Senyor del
caos, déu de la sequera i del desert en la mitologia egípcia, també és el germà
d'Osiris.
Tutankamon: faraó de l'Antic Egipte, últim monarca de la seua família reial al
final de la dinastia XVIII que va governar entre 1334 i 1325 a.C.

