UNIVERSITAT
DE LLEIDA

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

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

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 8 i el 31 de maig de 2017
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

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

LLEIDA
Del 3 al 14 de juliol de 2017
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Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

04L7

Art i Humanitats

PENSAMENT, ONOMÀSTICA I
TRADICIÓ CLÀSSICA EN EL MÓN
CLÀSSIC I MEDIEVAL (V):
NOVEL·LA, TRAGÈDIA,
EPICUREISME I POESIA
HEL·LENÍSTICA
Del 12 al 14 de juliol
Lleida

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

Es tracta d’un curs interdisciplinari (cinquena edició, amb nous continguts) que pretén analitzar d’una forma propedèutica qüestions de
pensament i tradició en el món clàssic i medieval, i la seva recepció.
En aquest curs s’abordaran qüestions i conceptes com l’amor en
l’epicureisme, la tragèdia grega clàssica i la crisi dels refugiats: les
tragèdies de súplica en el món antic i contemporani. Les suplicants
d’Èsquil, les tragèdies de guerra en el món antic i contemporani. Els
Heraclides i Les Troianes d’Eurípides, Èsquil al Curial, la novel·la
grega: Xenofont d’Efes i Les Efesíaques: qüestions d’estil i d’edició,
referències tràgiques a Les Efesíaques de Xenofont d’Èfes, la poesia
abstrusa i alexandrina d’Euforió de Calcis, l’Alexandra de Licòfron:
velles qüestions, noves interpretacions, Teòcrit, Idil·lis VI i VII: Aproximació al gènere bucòlic, o bé Muntaner antropòleg: les observacions
del cronista sobre pobles i ètnies.
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.
Llengua
d’impartició

Català i castellà

Coordinació

Josep Antoni Clua Serena (Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la UdL)
Montserrat Camps Gaset (Universitat de Barcelona), Josep Antoni Clua Serena (UdL), Montserrat Jufresa Muñoz
(Universitat de Barcelona), Lucía P. Romero-Mariscal (Universitat d’Almeria) i Jordi Redondo Sánchez (Universitat de
València)
a) 20 hores lectives
b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Equip docent

Durada

Espai
Preu
Places

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

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dimecres 12

Josep Antoni Clua
La novel·la grega: Xenofont d’Efes i Les Efesíaques:
qüestions d’estil i d’edició
Josep Antoni Clua
11.30-13.30 h Teòcrit i Euforió: Idil·lis VI i VII i els epil·lis
Jordi Redondo
16.00-18.00 h Èsquil al Curial e Güelfa
Lucía P. Romero-Mariscal
18.15-20.15 h La tragèdia grega clàssica i la crisi dels refugiats: les
tragèdies de súplica en el món antic i contemporani.
Les suplicants d’Èsquil
09.00-11.00 h

Dijous 13

Montserrat Camps
Referències tràgiques a Les Efesíaques de Xenofont d’Efes
Lucía P. Romero-Mariscal
11.30-13.30 h La tragèdia grega clàssica i la crisi dels refugiats: les
tragèdies de guerra en el món antic i contemporani.
Els Heràclides i Les Troianes d’Eurípides
Montserrat Jufresa
16.00-18.00 h L’amor en l’epicureisme
Jordi Redondo
18.15-20.15 h Els hipotexts grecs del Tirant lo Blanc o perquè Martorell mai no hauria pogut escriure’l
09.00-11.00 h

Divendres 14
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

Jordi Redondo
Ramon Muntaner, antropòleg: les observacions del
cronista sobre pobles i ètnies
Josep Antoni Clua
L’Alexandra de Licòfron: velles qüestions, noves interpretacions

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

