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Benvolguts socis, 

 

 

Us fem saber que la Societat Catalana d'Estudis Clàssics organitza, al mes de juliol, el 

següent 

 

CURS D’ACTUALITZACIÓ: 

LA MORT EN EL MÓN GRECOROMÀ 

MITES, CREENCES, COSTUMS, LITERATURA  

Dies 8 a 12 de juliol de 2013 

 
 
El programa versarà sobre la mort a Grècia i a Roma i oferirà, sobre aquest tema, un 

panorama des de perspectives diferents: l’arqueologia, l’antropologia, la religió, la 

mitologia, la filosofia, la literatura, etc.; serà una posada al dia sobre tots aquests 

aspectes. Es donaran, així mateix, indicacions per a la docència. Esperem que serà del 

vostre interès. 

 

El curs tindrà una durada de 20 hores i serà reconegut com a activitat de formació pel 

Departament d'Educació. En finalitzar les sessions, es lliurarà als assistents el certificat 

corresponent. 

 

Programa 

Dia 8 
La mort del poeta 
CARLES MIRALLES 

 

La laudatio funebris i la consolatio 
JOAN JOSEP MUSSARRA 

 
Dia 9 

Les morts dels filòsofs 
SERGI GRAU 



 
Tornar de la mort: històries de fantasmes i apareguts 

CARLES GARRIGA 
 

Dia 10 
Inscripcions funeràries: de l’epigrafia a la ficció literària 

JAUME ALMIRALL 
 

Com (es) maten les dones 
MONTSERRAT REIG 

 
Dia 11 

Excavant tombes i cementiris 
ANNA GINESTÍ 

 
Riure’s del mort i de qui el vetlla: Llucià (i els seus imitadors) 

PILAR GÓMEZ 
 

Dia 12 
La concepció platònica del Més Enllà:  

entre l’èpica homèrica i els poemes òrfics 
FRANCESC CASADESÚS 

 
Corals del Rèquiem de W. A. Mozart 

CONCERT EN VIU 
COR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
 

 

 

 

Horari: de 9,30 a 13,30 

Lloc: Societat Catalana d'Estudis Clàssics (de l'Institut d'Estudis Catalans), Carrer del Carme, 

47, 08001 Barcelona, Telèfon: 935 529 105. Fax: 932 701 180. Correu electrònic: scec@iec.cat. 

Preu: Socis: 10 €. No socis: 40 € (us podeu fer socis prèviament i beneficiar-vos així del preu 

reduït). 

Forma de pagament: Ingresseu la quantitat corresponent al compte corrent número 2013-0088-

68-0200214328, amb la indicació del concepte “Curs d’actualització”. La matrícula es pot 

formalitzar el mateix dia d’inici del curs presentant el comprovant de pagament, o prèviament 

fent arribar a la SCEC el comprovant o una còpia. 

 


