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Els monstres mítics han servit als grecs i a tota la cultura europea poste-
rior per explorar aspectes tan diversos com la precarietat de la civilitza-
ció, les raons de la violència o la crueltat, l’ambigüitat de les normes, les 
relacions entre els sexes o les formes de la follia individual o col·lectiva.

Humanitats

Els límits de l’humà 
Les cares del monstre 
en la mitologia clàssica

CICLE DE CONFERÈNCIES I PROJECCIONS
Del 20 de gener al 24 de febrer 

Dimarts, 20 de gener 
19.00 h CONFERÈNCIA
La mirada de la medusa
Montserrat Reig
doctora en filologia clàssica per la UB

Dimecres, 21 de gener
19.00 h PROJECCIONS
Los últimos días de Zeugma 
Therry Ragobert
GEDEON, ARTE France, BBC, 
Musée du Louvre, CNRS Images, 
2000, 52 min, castellà

Historia del antiguo 
teatro de Philippopolis 
Jordan Detev
Bulgarian MultiMediaArts Society, 
Bulgària, 2007, 31 min, castellà

Dimarts, 27 de gener 
19.00 h CONFERÈNCIA
Herois i monstres: la lluita 
de l’ordre contra el caos
Ricardo Olmos
director de l’Escola Espanyola d’Història i 
Arqueologia del CSIC a Roma

Dimecres, 28 de gener
19.00 h PROJECCIÓ
Nemi, el misterio 
sumergido en el lago 
Massimo My
Luigi Bitonto, Massimo My E.D.I.,
Itàlia, 2003, 52 min, italià

Dimarts, 3 de febrer 
19.00 h CONFERÈNCIA 
L’esfinx i les sirenes: 
la veu femenina del monstre
Ana Iriarte Goñi
professora titular d’estudis clàssics 
de la Universitat del País Basc 

Dimarts, 10 de febrer 
19.00 h CONFERÈNCIA
El monstre interior: 
les formes de la follia
Eulàlia Vintró
catedràtica de filologia grega de la UB
 
Dimarts, 17 de febrer 
19.00 h CONFERÈNCIA
Les tragèdies de Sèneca: 
herois o monstres?
Florence Dupont
professora de la Universitat París Diderot, 
Centre Louis Gernet  

Dimarts, 24 de febrer 
19.00 h CONFERÈNCIA 
La monstruositat del poder: 
la llegenda negra dels 
emperadors romans
Isabel Rodà de Llanza
directora de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica

Coordina:
Jesús Carruesco
professor de filologia 
clàssica de la Universitat 
Rovira i Virgili i investigador 
de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica

Activitat gratuïta

Places limitades 

Del 30 d’abril al 26 de juliol 

Més enllà de conèixer la figura d’Eduardo Chillida i la relació de la seva 
obra amb la tradició escultòrica i les primeres avantguardes del segle XX, 
amb aquesta exposició tindrem l’oportunitat de conèixer els elements 
bàsics de l’abstracció i del llenguatge escultòric que es desenvolupen 
a partir de la segona meitat del segle XX, quan a la tradició se sumen 
conceptes com el buit, el desenvolupament espacial i les relacions 
amb l’entorn i amb l’espectador, l’aprofitament de les particularitats del 
material i, sobretot, en el cas de l’obra de Chillida, el poder de l’evocació 
per sobre de la representació.

Activitats educatives
www.laCaixa.es/ObraSocial

Visites comentades 
per al públic general 
Dimecres 14.30 h
Dijous i dissabtes 19.00 h
Activitat gratuïta
Places limitades 

Activitat familiar
Vegeu pàgina 18

Exposició

Eduardo Chillida: 
1980-2000

Intervencions al vestíbul 
de CaixaForum Lleida

Exposició

L’objectiu del nou programa d’intervencions al vestíbul és potenciar la 
part participativa del públic en els projectes artístics presentat i, alhora, 
continuar amb el repte de mostrar l’art contemporani en un espai de 
trobada i trànsit.

Comte d’Urgell – Botànica harmonia
A cura de David Armengol 
Del 5 de febrer al 26 d’abril
El treball de Comte d’Urgell (col·lectiu format per Carlos Carbonell i 
Jordi Ferreiro) pren com a font d’inspiració àmbits de coneixement poc 
habituals en l’actualitat, com ara la mística o l’alquímia. 

Botànica harmonia és un projecte paracientífic que tradueix en música i 
harmonia les possibles relacions tàctils entre éssers vius; en aquest cas, 
plantes i humans. D’aquesta manera, les plantes que ocupen el vestíbul 
de CaixaForum Lleida es converteixen en un potent dispositiu sonor i 
musical capaç de comunicar-se amb els seus usuaris. 

Dimecres, 29 d’abril l 18.00 h 
Conferència inaugural 
Ignacio Chillida, comissari de l’exposició 

Eduardo Chillida, 
Òxid G-329, 1995 (detall)

Comte d’Urgell, 2007

Dimecres, 29 d’abril l 19.30 h
Inauguració de l’exposició

Activitat familiar
Atenció famílies! al vestíbul 
hi ha una sorpresa... 
És una planta? una màquina? 
És art?... El més important 
és que sense vosaltres no 
funciona. 

Activitats educatives
www.laCaixa.es/ObraSocial

Activitat gratuïta


