
LLEIDA
Del 6 al 8 de juliol de 2022

PENSAMENT, ONOMÀSTICA I TRADICIÓ CLÀSSICA EN 
EL MÓN CLÀSSIC I MEDIEVAL (VII): EL MITE GREC I LA 
LITERATURA

Es tracta d’un curs interdisciplinari (setena edició, amb nous continguts) que pretén analitzar les relacions del mite grec amb la literatura: 
el mite de Caront a la literatura grega, les heroïnes gregues a la Ilíada i a la tragèdia (Helena o Medea lliure i assassina), l’etopeia de l’heroïna 
(aspectes de la construcció mitològica i literària de l’arquetip heroic de la dona), el mite en els papirs musicals tràgics grecs, els Relats verídics 
de Llucià de Samòsata i el mite homèric, així com la recepció de la literatura (Bécquer i el mite grec).
El curs està adreçat a l’alumnat de les facultats de Lletres i de Ciències de l’Educació, a mestres i professors de primària i secundària, però 
també al públic en general, atès que s’explicaran conceptes molt bàsics abans d’entrar en qüestions d’especialització.

Llengües d’impartició: Català i castellà 

Coordinació: Josep Antoni Clua Serena (Departament de Filologia Clàssica, Hispànica i Francesa de la UdL)

Equip docent: Josep Antoni Clua Serena (UdL), Montserrat Camps Gaset (Universitat de Barcelona), Pilar Gómez Cardó (Universitat de Barcelona), Maribel Panosa 
Domingo (UdL),  Carlos Rizos Jiménez (UdL) i Jordi Redondo Sánchez (Universitat de València) 

Durada: a) 20 hores
b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 55,34 € estudiants, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

02I2

Patrocinen:

2 ECTS reconeguts per la UdL: 
20 hores presencials + 30 hores 
de treball autònom de l’alumnat



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat  la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i �ins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu: 

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edi�ici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA 
Dimecres 6 

Jordi Redondo 
09.30-11.30 h  L’etopeia de l’heroïna: aspectes de la construcció mitològica i literària de l’arquetip heroic de la dona.
12.00-14.00 h Figures liminars del culte heroic, de l’època arcaica grega a l’època imperial.

Josep Antoni Clua
16.00-18.00 h Mites i heroïnes de la literatura grega hel·lenística.

Maribel Panosa 
18.15-20.15 h El mite en els papirs musicals tràgics grecs (I).

Dijous 7 
Montserrat Camps 

09.30-11.30 h Helena de Troia: l’ambigüitat de la innocència en la literatura grega i occidental.
12.00-14.00 h Medea, una dona lliure, savante et meurtrière.

Maribel Panosa 
16.00-18.00 h El mite en els papirs musicals tràgics grecs (II).

Pilar Gómez 
18.15-20.15 h Els Relats verídics de Llucià de Samòsata i el mite homèric.

Divendres 8 
Carlos Rizos

09.30-11.30 h  El mito griego en Bécquer. 
Josep Antoni Clua

11.45-13.45 h Heroïnes gregues a la "Commedia" del Dant. 


