LES EDATS DEL MÓN,
LES EDATS DELS HOMES

Del 7 a l’11 de juliol de 2014
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Carrer del Carme, 47
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LES EDATS DEL MÓN, LES EDATS DELS
DELS
HOMES

PROGRAMA
7 juliol

El mite hesiòdic de les generacions.

MONTSERRAT REIG
Hi ha el temps que presideix la vida dels individus: néixer, madurar,
envellir. Hi ha, per damunt dels individus, el succeir-se de les generacions.
I hi ha, també, un temps còsmic, inabastable i potser inimaginable, que
regeix el món dels homes i el món dels déus. La consciència d’aquestes
diverses formes del temps per part de grecs i romans, i algunes de les
expressions que n’ofereixen llur pensament i llur art, constitueixen el fil
conductor del programa del curs d’enguany. 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 el curs, es lliurarà als assistents el certificat corresponent.
Lloc
Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Tel.: 933 248 580
Fax: 932 701 180
A/e: scec@iec.cat

Redeunt Saturnia regna.
El topos de l’edat d’or en els poetes llatins clàssics.

JOAN JOSEP MUSSARRA
8 juliol

MARGALIDA CAPELLÀ
Rhuthmós, Chronos, Aiôn:
algunes reflexions sobre el Temps en l’Arcaisme grec.

JAUME PÒRTULAS
9 juliol

Horari
De les 9,30 a les 13,30 hores.

Quem di diligunt adulescens moritur.
La glòria de morir jove.

RAÜL GARRIGASAIT
La vellesa i les seves imatges en la literatura grega antiga.

FERRAN CORTINA
10 juliol

Preu
Socis: 10 euros
No socis: 40 euros (us podeu fer socis prèviament i beneficiar-vos del preu
reduït)
Pagament
Ingresseu la quantitat indicada al c/c ES41 2013-0088-68-0200214328, tot
indicant el vostre nom i cognoms. La matrícula s’ha de formalitzar abans
que comenci el curs.

Les edats de la dona en la poesia grega.

“Vellesa d’àguila, joventut d’alosa”:
edats de l’home i literatura sapiencial grega.

PILAR GÓMEZ
Les edats de l’home.

MONTSERRAT CAMPS
11 juliol

Les edats de la història.

ALEJANDRO COROLEU
Walter Pater, Marius The Epicurean: el trànsit novellat
i estètic des del vell paganisme fins al jove cristianisme.

PAU GILABERT

