
Fa ja tres anys que va començar des de l’Institut d’Estudis Cata-
lans i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica el projecte “L’espai 
tal com el veien i el pensaven els grecs”.  L’objectiu del grup és 
aplegar historiadors, arqueòlegs, arquitectes, filòsofs i filòlegs 
especialistes en el món grec antic per tal de debatre i analitzar 
els modes en què els grecs percebien i construïen l’espai com a 
categoria cultural articulada (i alhora articuladora) en múltiples 
i interrelacionats nivells de realitat: el cosmos, el territori, la ciu-
tat, el discurs i la imatge estructurats en tópoi, el mite i el ritual.
 
En aquest tercer col·loqui volem fer una reflexió sobre els resul-
tats obtinguts i posar-los en comú amb d’altres grups europeus 
que estan investigant amb mètodes diversos la conceptualit-
zació de l’espai a Grècia. Per això s’ha optat per un col·loqui 
d’enfocament metodològic, però alhora delimitat en un tema 
que és bàsic per a tots els qui s’ocupen de l’espai: la correspon-
dència entre les paraules que descrivien l’espai a Grècia en les 
fonts escrites i la realitat física i mental que designen els objectes.

La tria de les imatges en aquest díptic respon a un seguit de mo-
viments i gestos que defineixen en aquest sentit l’espai a Grècia: 
Europa i la fundació, una dansa molt possiblement de significat 
astral i la processó de les Panatenees.

Societat Catalana 
d’Estudis Clàssics (SCEC)

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Tel.: 933 248 580  
Fax 932 701 180 
scec@iec.cat

Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (ICAC)

Plaça d’en Rovellat, s/n
43003  Tarragona 
Tel. 977 24 91 33  
Fax 977 22 44 01
info@icac.net

La matrícula és gratuïta però atès que les places són limitades us dema-
nem que reserveu la vostra plaça trucant al 977 249 133 (ext. 205 o 220) o 
bé enviant un correu electrònic a l’adreça  info@icac.net

III COL·LOQUI INTERNACIONAL SOBRE 
LA CONCEPCIÓ DE L’ESPAI A GRÈCIA

Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Amb el cofinançament de l’Institut d’Estudis Catalans i del programa ARCS 2009 de la Generalitat de Catalunya.
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29 de novembre 2010 - Barcelona
30 de novembre 2010 - Tarragona

CEL I TERRA.
ANOMENAR L’ESPAI 
A GRÈCIA

Ouranov kai Ga_aÇ Ç



Dilluns 29, Novembre (SCEC- IEC)
Carrer del Carme, 47 (Barcelona)

Dimarts 30, Novembre (ICAC)
Plaça d’en Rovellat, s/n (Tarragona)

16.00-16.45 h
E. Barker: “Presentation 
of the Hestia Project: 
Herodotus Encoded Space-
Text-Imaging Archive”.

16.45-17.00 h
Pausa

17.00-17.45 h
I. Fiz: “Presentació del Grup: 
L’espai de la ciutat en l’Egipte 
hel·lenitzat”.

17.45-18.30 h
Presentació del grup 
organitzador “L’espai tal 
com el veien i el pensaven 
els grecs”.

18.30-19.00 h
Discussió final i cloenda.

10.00-12.00 h  
Visita arqueològica 
a Tarragona.  

12.00- 12.15 h  
Pausa cafè

12.15-  12.30 h
I. Rodà - Presentació

12.30-13.45 h  
S. Vassallo: “Gli spazi del 
sito e dell’abitato  di Himera 
(VII-V sec. a.C.) e i luoghi 
delle storiche battaglie del 480 
e del 409 a.C.” 

13.45-14.00 h  
P. Cabrera: “Naiskos. La 
construcción simbólica del 
espacio de la muerte en la 
iconografía vascular apulia”.

15.30-16.15 h  
F. Mestre: “Espai geogràfic 
i espai mític a Filòstrat”

16.15-16.30 h
Pausa

16.30-17.15 h
J. C. Decourt: “Atrax, 
une petite cité de Thessalie. 
Territoire théorique et 
territoire réel : les apports 
de la micro-géographie et 
de l’épigraphie”.

17.15-18.00 h 
M. Giangiulio: “Spazi di 
frontiera? Il concetto di 
eschatiai”.

9.30-10.00 h  
M. Jufresa - Presentació

10.00-10.45 h  
D.Delattre: “Proximité 
et éloignement dans la 
philosophie épicuréenne”.

10.45-11.30 h  
F.D. Corrales: “Espacio, 
tiempo físico y lugares 
retóricos en Aristóteles”. 

11.30-12.00 h  
Pausa 

12.00-12.45 h  
I. Graekós: “Between Sky 
and Earth: the organization 
of sacred space in ancient 
Macedonia”.

12.45-13.30 h  
V. Zachari: “Naming the space 
around the altar on Attic 
vases of the 6th and the 5th 
centuries BC”




