Sànscrit 1
Curs de Llengua i Literatura Sànscrites 1
2018-2019
Informació general:
En aquest curs no s'ha de formalitzar cap tipus de pre-inscripció.
Període de matrícula: La matrícula s’efectua a partir del 15 d’octubre fins el 15 de
novembre, a la secretaria de la Facultat de Filologia. Edifici Històric de plaça
Universitat. C/ Gran Via Corts Catalanes 585. 08007 Barcelona. De dilluns a divendres,
de 10 a 13:30 h.
Director: Dra. Adelina Millet Albà.
Professora: Dra. Mª Elena Sierra. sanskrtubesier@telefonica.net
Telf.: 619073724
Horari: Dilluns i dimecres, 18.00 a 19.30 h
Inici de Curs: 3 d’octubre.
Durada del curs: 3/10/2018-12/6/2019.
Període no lectiu: 24/12/2018-9/1/2019.
Aula: 105.
Objectius docents:
Iniciar en el coneixement de la llengua sànscrita i la seva literatura.
Continguts i pla de desenvolupament.
1. Introducció.
1.1. Origen i evolució de la llengua sànscrita.
1.1.1. Les llengües indo-iràniques.
1.1.2. El pràcrit i la diversitat lingüística actual a l’Índia.
1.2. El coneixement del sànscrit a Occident.
1.2.1. Els primers testimonis europeus sobre el sànscrit.
1.2.2. La importància del sànscrit en el desenvolupament de la
Lingüística Històrico-comparativa.
2. Fonologia.
2.1. Sistema fonològic del sànscrit i pronunciació.
2.2. El sandhi.
3. Introducció a l’escriptura devanāgarī.

3.1. Història de l’escriptura devanāgarī.
3.2. Exercicis de lectura i escriptura.
4. Morfologia verbal.
4.1. L’estructura de l’arrel sànscrita. Els graus vocàlics : dhātu, guṇa i vṛddhi.
4.2. Les formes personals del verb: el present, l’imperfet i el perfet.
4.3. Les formes nominals del verb: l’infinitiu, l’absolutiu i el participi.
5. Morfologia nominal.
5.1 La declinació nominal: la flexió dels temes en vocal i dels temes
consonàntics invariables i variables.
5.2. La funció dels casos.
5.3. Els pronoms: el pronom personal, demostratiu i relatiu.
5.4. La composició nominal: dvandva, tatpuruṣa, karmadhāraya i bahuvrīhi.
6. Literatura sànscrita
6.1. La literatura vèdica.
6.2. L’èpica: Rāmāyaṇa i Mahābhārata.
6.3. La literatura sànscrita clàssica:
6.3.1. La poesia kavya.
6.3.2. La lírica.
6.3.3. El drama.
6.3.4. La narrativa: Pañcatantra i Hitopadeśa.
6.3.5. La literatura científica.
6.3.6. Els tractats de fonètica i les gramàtiques. La influència de la
gramàtica sànscrita en la lingüística moderna: l’Aṣṭādhyāyī de Pāṇini.
7. Comentari de text i traducció.
7.1. L’èpica: el Mahābhārata.
7.1.1. Introducció a la mètrica mitjançant fragments del Mahābhārata.
7.1.2. L’ús dels epítets al Mahābhārata.
7.2. Pañcatantra i Hitopadeśa: la faula en sànscrit.
Criteris i formes d’avaluació:
Es valorarà positivament l’assistència a classe i la participació. Es realitzaran
diversos exercicis durant el curs i també s’oferirà als alumnes la possibilitat de fer un
treball voluntari escrit.

Sànscrit 2
Curs de Llengua i Literatura Sànscrites 2
2018-2019
Informació general:
En aquest curs no s'ha de formalitzar cap tipus pre-inscripció.
Període de matrícula: La matrícula s’efectua a partir del 15 d’octubre fins el 15 de
novembre, a la secretaria de la Facultat de Filologia. Edifici Històric de plaça
Universitat. C/ Gran Via Corts Catalanes 585. 08007 Barcelona. De dilluns a divendres,
de 10 a 13:30 h.
Director: Dra. Adelina Millet Albà.
Professora: Dra. Mª Elena Sierra. sanskrtubesier@telefonica.net
Telf.: 619073724
Horari: Dimarts i dijous, de 18.00 a 19.30 h
Inici de Curs: 4 d’octubre.
Durada del curs: 4/10/2018 –13/6/2019.
Període no lectiu: 25/12/2018-10/1/2019.
Aula: 105.
Objectius docents:
Aprofundir en el coneixement de la llengua sànscrita a partir de l’anàlisi i la
traducció d’obres principals de la seva literatura.
Continguts i pla de desenvolupament.
1. Introducció: les etapes de la llengua sànscrita.
1.1. La llengua i literatura vèdica.
1.2. La literatura èpica i clàssica.
1.3. Les llengües modernes de l’Índia derivades del pràcrit.
2. L’escriptura devanāgarī.
2.1. Particularitats de l’escriptura devanāgarī.
2.2. Exercicis de lectura i escriptura.
3. Morfologia verbal.

3.1. La formació del tema de presenten dels verbs atemàtics.
3.3. El perfet, l’aorist i el futur.
3.4. Les conjugacions secundàries: la veu passiva, el causatiu, l’ intensiu
i el desideratiu.
4. Morfologia nominal.
4.1. Característiques dels temes consonàntics invariables i variables.
4.2. Aprofundiment en l’ús dels casos.
4.3. El comparatiu i el superlatiu.
5. Comentari i traducció de textos.
5.1. Anàlisi i comentari de fragments de literatura èpica: Mahābhārata i
Rāmāyāṇa.
5.2. Anàlisi i comentari de fragments de literatura didàctica en sànscrit:
Pañcatantra i Hitopadeśa.
5.3. Anàlisi i comentari de fragments d’obres vèdiques: Veda, Upaniṣad i
Purāṇa.
Criteris i formes d’avaluació:
Es valorarà positivament l’assistència a classe i la participació. Es valorarà
positivament l’assistència a classe i la participació. Es realitzaran diversos exercicis
durant el curs i també s’oferirà als alumnes la possibilitat de fer un treball voluntari
escrit.
Sànscrit 3
Curs de Llengua i Literatura Sànscrites 3.
2018-2019
Informació general:
En aquest curs no s'ha de formalitzar cap tipus d'inscripció.
Període de matrícula: La matrícula s’efectua a partir del 15 d’octubre fins el 15 de
novembre, a la secretaria de la Facultat de Filologia. Edifici Històric de plaça
Universitat. C/ Gran Via Corts Catalanes 585. 08007 Barcelona. De dilluns a divendres,
de 10 a 13:30 h.
Director: Dra. Adelina Millet Albà.
Professora: Dra. Mª Elena Sierra. sanskrtubesier@telefonica.net
Telf.: 619073724

Inici de Curs: 4 d’octubre.
Durada del curs: 4/10/2018 –13/6/2019.
Període no lectiu: 25/12/2018-10/1/2019.
Aula: 105.
Objectius docents:
Aprofundir en el coneixement de la llengua i la literatura sànscrites a partir de
l’anàlisi, comentari i traducció de les seves obres principals.
Continguts i pla de desenvolupament.
1. Anàlisi i comentari de fragments d’obres vèdiques: Veda, Upaniṣad i Purāṇa.
1.1. Polisèmia i sinonímia en les obres vèdiques.
1.2. Mètrica i prosòdia en el Veda.
1.3. L’accent musical vèdic.
2. Anàlisi i comentari de fragments de literatura clàssica:
2.1. Nala i Damayantī: un episodi del Mahābhārata.
2.2. Abhijñāna Śakuntalā.
3. Poètica i retòrica sànscrita: alaṁkāraśāstra.
3.1. Les principals obres de poètica i retòrica.
3.2. Les principals figures retòriques en l’època d’or de la literatura
sànscrita: diferents tipus de metàfora, símil, assonàncies, al·literacions,
jocs de paraules, etc.
Criteris i formes d’avaluació:
Es valorarà positivament l’assistència a classe i la participació. Es realitzaran
diversos exercicis durant el curs i també s’oferirà als alumnes la possibilitat de fer un
treball voluntari escrit.

Textos Sànscrits II
2018-2019
Informació general:
En aquest curs no s'ha de formalitzar cap tipus de pre-inscripció.
Període de matrícula: La matrícula s’efectua a partir del 15 d’octubre fins el 15 de
novembre, a la secretaria de la Facultat de Filologia. Edifici Històric de plaça
Universitat. C/ Gran Via Corts Catalanes 585. 08007 Barcelona. De dilluns a divendres,
de 10 a 13:30 h.
Director: Dra. Adelina Millet Albà.
Professora: Dra. Mª Elena Sierra. sanskrtubesier@telefonica.net
Telf.: 619073724
Horari: Divendres, de 18.00 a 20.00 h
Inici de Curs: 21 de setembre.
Durada del curs: 21/9/2018 – 22/12/2018.
Aula: 102 A.
Objectius docents:
Aprofundir en el coneixement de la llengua i la literatura sànscrites a partir de
l’anàlisi, comentari i traducció de les seves obres principals.
Continguts i pla de desenvolupament.
1. Anàlisi i comentari de fragments d’obres vèdiques: Veda, Upaniṣad i Purāṇa.
2. Anàlisi i comentari de fragments de literatura clàssica:
2.1. Śrīmad Bhāgavatam.
2.2. Padmapurāṇa i Viṣṇupurāṇa.
2.2. Gītāgovinda.
2.2. Meghadūta.
4. Poètica i retòrica sànscrita: alaṁkāraśāstra.
4.1. Les principals obres de poètica i retòrica.
4.2. Les principals figures retòriques en l’època d’or de la literatura
sànscrita.

Criteris i formes d’avaluació:
Es valorarà positivament l’assistència a classe i la participació. Es realitzaran
diversos exercicis durant el curs i també s’oferirà als alumnes la possibilitat de fer un
treball voluntari escrit.

