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Patrocina:

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

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

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 4 i el 31 de maig de 2016

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 17 de juny de 2016

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
el 4 de maig i el 17 de juny de 2016

Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

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

Lleida
Del 4 al 15 de juliol de 2016



ALLOTJAMENT
L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390 
estiu@estiu.udl.cat

03L6                                         Art i Humanitats

PENSAMENT, ONOMÀSTICA I 
TRADICIÓ CLÀSSICA EN EL MÓN 
CLÀSSIC I MEDIEVAL (IV)
Del 13 al 15 de juliol 
Lleida

Es tracta d’un curs interdisciplinari (quarta edició, amb nous contin-
guts) que pretén analitzar d’una forma propedèutica qüestions de 
pensament i tradició en el món clàssic i medieval, i la seva recepció. 
En el curs s’abordaran qüestions i conceptes com la idea de la prag-
màtica teatral a la Grècia antiga, la tradició clàssica a Shakespeare, 
la Medea d’Eurípides, les Eumènides o els Set contra Tebes d’Èsquil; 
també s’estudiaran i es treballaran altres qüestions de tradició clàs-
sica com les òperes marginals del Renaixement i del Barroc sobre la 
tràgica història d’Orfeu i Eurídice o els retrats tràgics dels cabdills de 
la Gran Companyia Catalana en l’obra de l’historiador bizantí Jordi 
Paquimeres, o bé la lectura de Joan Maragall des de Carles Riba: 
tradició clàssica i mitologia grega.
El curs està adreçat a l’alumnat de les facultats de Lletres i de Cièn-
cies 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.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Josep Antoni Clua Serena (Departament de Filologia Clàssi-
ca, Hispànica i Francesa de la UdL)

Equip docent Javier Alcoriza Vento (Biblioteca Valenciana Nicolau Primi-
tiu), Josep Antoni Clua Serena (UdL), Carles Garriga Sans 
(Universitat de Barcelona), Delfim F. Leao (Universitat de 
Coimbra) i Ernest E. Marcos Hierro (Universitat de Barcelona)

Durada a) 20 hores lectives
 b) 50 hores (20 presencials + 30 de treball autònom de 

l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dimecres 13 
 Josep Antoni Clua  
09.00-11.00 h La Medea d’Eurípides: els mitemes, el ritual i la “jus-

tificació de la violència”
 Carles Garriga  
11.30-13.30 h Llegir Maragall des de Riba: tradició clàssica i mito-

logia grega
 Ernest E. Marcos 
16.00-18.00 h Els retrats tràgics dels cabdills de la Gran Compa-

nyia Catalana en l’obra de l’historiador bizantí Jordi 
Paquimeres

 Javier Alcoriza 
18.30-20.30 h La tradició clàssica a Shakespeare: una introducció

Dijous 14 
 Delfim F. Leao  
09.00-11.00 h Pragmàtica Teatral a la Grècia Antiga (I). Orígens del 

drama i evolució de l’espai de representació
 Ernest E.  Marcos  
11.30-13.30 h Òperes marginals del Renaixement i del Barroc so-

bre la tràgica història d’Orfeu i Eurídice
 Delfim F. Leao 
16.00-18.00 h Pragmàtica Teatral a la Grècia Antiga (II). El mun-

tatge de l’espectacle dramàtic: la paraula i el movi-
ment

 Carles Garriga
18.30-20.30 h Les Eumènides d’Èsquil: dret i moral

Divendres 15 
 Josep Antoni Clua 
09.00-11.00 h Els Set contra Tebes d’Èsquil: velles preguntes i no-

ves interpretacions
 Javier Alcoriza  
11.30-13.30 h Shakespeare: Juli Cèsar, Antoni i Cleòpatra i Corio-

là, tres tragèdies imperials
 

2 ECTS reconeguts per la UdL: 
20 hores presencials + 30 hores de treball 

autònom de l’alumnat


