
 

QÜESTIONS METODOLÒGIQUES I
PERSPECTIVES INTERDISCIPLINÀRIES 

J.-P. Vernant i P. Vidal-Naquet van obrir vies de recerca so-
bre múltiples aspectes del món grec caracteritzades per una 
aproximació interdisciplinària que conjuga l’estudi del mite, 
la literatura, la història, la iconografia, les institucions, etc. 
Aquest col·loqui pretén retre’ls homenatge tot plantejant una 
valoració crítica dels resultats assolits i de la vigència de la 
seva obra. Més particularment, en aquestes jornades es cen-
trarà l’atenció en el concepte de l’espai a la Grècia antiga, un 
dels temes en què tots dos realitzaren contribucions impor-
tantíssimes. Investigadors provinents de disciplines diverses 
abordaran i debatran la problemàtica de l’espai en tant que 
construcció cultural, atenent a la interacció entre dos nivells 
de realitat: les representacions simbòliques de l’espai en el 
discurs i la imatge (tragèdia, retòrica, pintura vascular) i les 
pràctiques d’organització espacial en la polis (santuaris, es-
pais de reunió i representació, urbanisme i articulació del 
territori).

Societat Catalana d’Estudis 
Clàssics (SCEC)

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Tel.: 933 248 580  
Fax 932 701 180 
scec@iec.cat

Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC)

Plaça d’en Rovellat, s/n
43003  Tarragona 
Tel. 977 24 91 33  
Fax 977 22 44 01
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La matrícula és gratuïta però atès que les places són limitades us demanem 
que truqueu al 977 24 91 33 ext. 205 o bé envieu un correu electrònic a 
l’adreça info@icac.net per tal de poder reservar la vostra plaça.

COL·LOQUI INTERNACIONAL

LA CONCEPCIÓ 
DE L’ESPAI A GRÈCIA: 

Jornades d’homenatge 
a J.-P. Vernant i P. Vidal-Naquet

Amb el cofinançament del programa ARCS 2008 de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans.

3 de novembre 2008 - Barcelona
4 de novembre 2008 - Tarragona



Matí: La concepció de 
l’espai a la Grècia antiga

10.00-10.15 h  Presentació
 
10.15-10.45 h  A. Schnapp, 
La représentation de l’espace 
dans la peinture sur vase en 
Grèce.
 
10.45-11.00 h  Debat
 
11.00-11.30 h  Pause
 
11.30-12.00 h  D. Mertens, 
Formazione dello spazio 
nelle città coloniali.
 
12.00-12.15 h  Debat
 
12.15-12.45 h  A. Domínguez 
Monedero, La organización 
simbólica y material del 
espacio en el mundo griego: 
el caso locrio.
 
12.45-13.00 h  Debat
 
13.00-13.30 h  I. Malkin, 
Pan-Hellenic Sanctuaries, 
theoria, and the “Small World” 
of the Greek Mediterranean.
 
13.30-13.45 h  Debat.

Tarda: La concepció de 
l’espai a la Grècia antiga

16.00-16.30 h  X. Aquilué, 
Arquitectura y urbanismo 
en la ciudad griega de 
Emporion.
 
16.30-16.45 h  Debat
 
16.45-17.15 h  D. Gorostidi, 
Mito y organización 
simbólica del espacio en el 
Lacio antiguo: el caso de 
Tusculum.
 
17.15-17.30 h  Debat
 
17.30-18.00 h  Pausa
 
18.00-18.30 h  R. Miralles, 
L’espai i el temple: entre els 
antics i nosaltres.
 
18.30-18.45 h  Debat
 
18.45-19.00 h  Cloenda

Matí: El llegat de J.-P. 
Vernant i P. Vidal-Naquet: 
una valoració crítica

9.30-9.45 h  Inauguració 

9.45-10.15 h  Presentació: 
J. Carruesco, Problemes de 
l’espai a Grècia: conceptes, 
pràctiques, representacions. 
 
10.15-10.45 h  J. Pòrtulas, 
Homer a l’Escola de París.

10.45-11.15 h  R. Di Donato, 
Da Teseo a Clistene. Lo 
spazio politico negli studi 
francesi del XX secolo.

11.15-11.45 h  Pausa

11.45-12.15 h  S. Georgoudi, 
Le regard de Vernant sur la 
religion des grecs.

12.15-12.45 h  C. Miralles, 
Vernant segons Vidal i 
Vernant-Vidal.

12.45-13.00 h  Debat

Tarda: La concepció de 
l’espai a la Grècia antiga

15.30-16.00 h  F. Berardi, 
La descrizione dello spazio: 
procedimenti espressivi e 
tecniche di composizione 
secondo i retori greci.

16.00-16.15 h  Debat

16.15-16.45 h  L. Marrucci, 
Spazio, polis, sovranità: 
il ruolo dello spazio nella 
rappresentazione della 
sovranità politica ad Atene.

16.45-17.00 h  Debat

17.00-17.30 h  Pausa

17.30-18.00 h  M. Clavo, 
Egipto, Argos, Atenas. 
Dramaturgia del espacio en 
las Suplicantes de Esquilo.

18.00-18.15 h  Debat

18.15-18.45 h  C. Torrent, 
L’espai abans de la polis: llocs 
de reunió i representació del 
Neolític a l’Edat del Bronze. 

18.45-19.00 h  Debat

Dilluns 3, Novembre (SCEC)
Carrer del Carme, 47 (Barcelona)

Dimarts 4, Novembre (ICAC)
Plaça d’en Rovellat, s/n (Tarragona)


