
Activitats



ii Activitats

2006-2007

Les activitats del curs van començar amb l’assemblea general de socis per a
la renovació de la Junta de la Societat. Com marquen els estatuts, va ser re-
novada la meitat de la Junta, i foren escollits els càrrecs següents:

Presidenta : Montserrat Jufresa i Muñoz
Tresorer: Carles Garriga i Sanç
Vocal: Josep Lluís Vidal i Pérez

L’acte va tenir lloc el dia 25 d’octubre de 2006, a la nostra seu de l’IEC.

Després, la Societat no va reprendre les activitats públiques fins al mes de fe-
brer, en què tinguérem dues conferències. Una el dia 22, a càrrec de la pro-
fessora Claudia N. Fernández, de la Universidad Nacional de la Plata (Repú-
blica Argentina), amb el títol «¿“Paramimo” en Nubes de Aristófanes?». L’altra,
el dia 27, a càrrec de la professora Silvana Celentano, de la Università degli
Studi di Chieti, sobre «L’Elogio e la brevità eloquente».

El 18 d’abril tinguérem el goig que ens visités de nou el professor Vittorio
Citti, de la Università degli Studi di Trento, que ens parlà «Filosofia e filologia
fra Lipsia e Berlino».

A partir del mes de maig, els actes es van fer molt més sovintejats. El 2 de
maig sentírem una conferència sobre «Amores y celos entre Safo y Horacio»
del professor Antonio Alvar Ezquerra, Catedràtic de Filologia Llatina de la
Universidad d’Alcalà de Henares i President de la Sociedad Española de Estu-
dios Clásicos. El dia 17, discutírem amb la professora Fabienne Blaise, de la
Université Charles de Gaulle-Lille 3 i maître de recherches al CNRS un poema
de Soló: «Solon le loup: poème 36 W». I els dies 21 i 22 tinguérem un semina-
ri i una conferència del professor André Laks, de la Universitat de Lille 3 i ac-
tualment a la Sorbona. El seminari, sobre el Papir de Derveni, tingué lloc al
Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona i fou organit-
zat en col·laboració amb el Màster de Filosofia i Estudis Clàssics de la UB. La
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conferència, amb el títol «Libertad privada, liberalidad y libertad pública en
Las leyes de Platón», fou organitzat conjuntament amb el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i va tenir lloc a la Sala Mirador del C.C.C.B. 

El juny, del 21 al 23, celebràrem la Trobada Internacional 2007 del Projecte
TELEPHe (Traducció en Llengües Europees dels Papirs d’Herculà). L’organit-
zaren Montserrat Jufresa i Xavier Riu, del Departament de Filologia Grega
(UB) i la SCEC. Hi col·laboraren La Facultat de Filologia UB, l’Institut d’Estu-
dis Catalans i el Ministerio de Educación y Ciencia. Els participants del grup
TELEPHe foren: Daniel Delattre (Institut de Papyrologie de la Sorbonne-
CNRS Paris, UPR841), Joëlle Delattre (Grup de recerca HALMA, U. Charles de
Gaulle-Lille III), Giovanni Indelli (Univ. Federico II di Napoli i CISPE), Fran-
cesca Longo (Univ. Federico II di Napoli i CISPE), Jürgen Hammerstaedt
(Univ. de Köln), Daniela Fausti (Univ. de Siena), Giovanni Manetti (Univ. de
Siena), Roland Wittwer (Univ. de Berlin), Ben Henry (Univ. d’Oxford), Jesús
Carruesco (Universitat Rovira i Virgili i ICAC), Mari Paz López (Univ. d’Ala-
cant), Valéry Laurand (Univ. de Bordeaux), Holger Essler (doctorand de la
Universitat de Würzburg), Agathe Antoni (doctoranda CNRS de París,
UPR841), Giuliana Leone (Ricercatore de la Univ. Federico II di Napoli),
Gianluca del Mastro (doctorand en papirologia de la Univ. Federico II di Na-
poli), Laura Giuliano (doctoranda en papirologia de la Univ. Federico II di
Napoli), Laurent Capron (doctorand del CNRS de París, UPR841), Philip
Schmitz (doctorand de la Universitat de Colònia), Vicent Sabater (doctorand
Univ. d’Alacant), Àngel Martín (doctorand Univ. de Barcelona), i també pren-
gueren part en les reunions, entre d’altres, Jaume Pòrtulas (UB), Miquel Can-
del (UB), Montserrat Reig (UB), Carles Garriga (UB), Alberto Nodar (UPF). 
El dia 21, a la sala Ramon y Cajal de la Facultat de Filologia UB, després de la
recepció dels participants i una salutació de la Degana de la Facultat, Mont-
serrat Camps, tot el dia fou dedicat a una discussió del papir que conté el De
Morte de Filodem, presentada i conduïda per Ben Henry.
El 22, a l’Institut d’Estudis Catalans, al matí tinguérem una presentació del
PHerc 1384, preparada per Agathe Antoni i conduïda per Daniel Delattre. La
tarda la dedicàrem a una reunió del projecte TELEPHe i una visita a la
col·lecció papirològica del Fons Palau-Ribes. 
El dia 23, al matí, de nou a la Facultat de Filologia UB, tinguérem la presen-
tació i discussió, conduïda per Holger Essler, d’uns passatges del llibre III del
De dis de Filodem. 

Al juliol celebràrem un nou Curs d’actualització, reconegut com a activitat de
formació pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En
aquesta ocasió el tema fou La transmissió de la informació en el món antic, i
el programa el següent:
2 de juliol: 
Els llocs i els modes de l’intercanvi cultural en el món grec del s. VIII aC, a cà-
rrec de Jesús Carruesco (Univ. Rovira i Virgili).



iv Activitats

Un viatge a Roma amb els transports de l’antiguitat, a càrrec de Cèsar Carre-
ras (ICAC).

3 de juliol:
Camins en terra i rutes per mar: coneixement de la geografia i dels viatges, a
càrrec de Mariàngela Vilallonga (Univ. de Girona).
Los astrólogos antiguos y la manipulación del saber científico, a càrrec d’Au-
relio Pérez Jiménez (Univ. de Málaga).

4 de juliol: 
Catàlegs i genealogies, a càrrec de Carles Miralles (Univ. de Barcelona).
Llibres, llibreries i biblioteques a Roma, a càrrec de Josep Lluís Vidal (Univ. de
Barcelona).

5 de juliol: 
Tituli heic ordinantur: producció i recepció del missatge epigràfic al món
romà, a càrrec de Javier Velaza (Univ. de Barcelona).
Llibres i biblioteques a Grècia, a càrrec de Carles Garriga (Univ. de Barcelona).

9 de juliol: 
La transmissió del pensament filosòfic en Plató i Aristòtil, a càrrec de Miguel
Candel (Univ. de Barcelona).
La interferència del cristianisme en la transmissió del món antic, a càrrec de
Josep Maria Escolà (Univ. Autònoma de Barcelona)

10 de juliol: 
Diccionaris, lèxics, enciclopèdies, a càrrec de Jaume Pòrtulas (Univ. de Bar-
celona).
De la medicina credencial i popular a la tècnica, a càrrec de Joana Zaragoza
(Univ. Rovira i Virgili).

11 de juliol: 
El rumor, a càrrec de Xavier Riu (Univ. de Barcelona).
De l’oralitat a l’escriptura, a càrrec de Jaume Almirall (Univ. de Barcelona).

12 de juliol: 
Interpretatio romana: Grècia i Roma, visions creuades, a càrrec de Francesca
Mestre (Univ. de Barcelona).
La imatge com a vehicle de transmissió de la informació a la ciutat grega, a
càrrec de Montserrat Reig (Univ. de Barcelona).

Finalment, ja en ple agost, tingué lloc a la nostra seu la Reunió de Represen-
tants de la Federació Internacional d’Estudis Clàssics. Aquesta assemblea,
que organitzava per primer cop la nostra Societat, membre de la FIEC, es
desenvolupà en diverses sessions durant els dies 23 a 25. 
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El dijous 23, a la tarda, tingué lloc, a la sala Fontserè, la reunió del Bureau de
la FIEC, i a continuació una visita guiada a l’Ajuntament de Barcelona. El di-
vendres 24, a la Sala Prat de la Riba, la Presidència de l’IEC donà la benvin-
guda als delegats de la FIEC, que a continuació celebraren l’Assemblea Ge-
neral. Ja a la tarda, Montserrat Jufresa, presidenta de la SCEC, pronuncià una
conferència amb el títol Els clàssics a Catalunya, i Carles Miralles, membre
de l’Institut i delegat a la SCEC, dissertà sobre La filologia clàssica i el clàssic:
raons de l’ofici i arguments de la vigència, avui, dels estudis. Finalment,
Heinrich von Staden, president de la Federació Internacional d’Estudis Clàs-
sics, féu la cloenda de la sessió. El dissabte 25 els delegats visitaren la biblio-
teca, el museu i els exteriors del monestir de Montserrat. 

A banda d’aquestes activitats, fou publicat el número 21 de la nostra revista
Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, corresponent a l’any 2005.


