Màster-classe EPOMA
Troia, el destí d’una ciutat
Presentació
Amb independència de les realitats històriques que es puguin
amagar rere el mite de Troia, Homer la presenta com una ciutat
condemnada d’entrada. Tothom sap, més o menys obscurament,
que, tard o d’hora, Troia ha de caure. Ho sap Hèctor, que ho diu
a Andròmaca; ho saben els déus, amb independència que,
puntualment, Zeus vulgui ajudar als troians; una sèrie d’endevins
(Calcas, Polidamant, etc.) ho diuen ben clar...

Informació pràctica
Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Aquest motiu de la ciutat condemnada ex origine a la destrucció
és més antic que Grècia: es troba en diverses tradicions pròximoorientals...

Professor
Dr. Jaume Pòrtulas
Barcelona 1949. És catedràtic de Filologia Grega a la Universitat
de Barcelona. Ha treballat sobre poesia homèrica, lírica grega
arcaica, tragèdia grega i, més esporàdicament, sobre temes de
tradició clàssica. Autor de Lectura de Píndar (Barcelona 1977);
Introducció a la Ilíada. Homer entre la història i la llegenda
(Barcelona 2008; Premi Nacional de Literatura 2009); Tradicions
biogràfiques i escatologia a la Grècia antiga (Barcelona 2013).
Co-autor, amb Carles Miralles, d’Archilochus and the Iambic
Poetry (Roma, 1983) i The Poetry of Hipponax (Roma 1988); i,
en col·laboració amb Sergi Grau, de Saviesa grega arcaica
(Barcelona 2011). Ha dirigit, entre 1990 i 2016, quinze tesis
doctorals.

Accessibilitat
Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica tractada. No són necessaris coneixements
previs.
Cal inscripció prèvia.

Data i hora
Dimecres, 4 d’abril de 2018
19,30h
Preu
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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