Màster-classe EPOMA

Els grecs al Mar Negre: una altra
forma de grecitat?
Informació pràctica

Presentació
El Mar Negre era conegut a l’Antiguitat amb el nom de Pont
Euxí, és a dir Mar Hospitalari. Ara bé, quan els grecs van
començar a freqüentar-ne el litoral, seguint les passes de
Jàson i la seva nau Argo, aquella immensa taca de mar
fosca era un entorn desconegut i hostil: primer, calia
vèncer, a força de rem, les corrents de l’estret del Bòsfor i,
després, buscar un indret adequat on establir-se, enmig
d’un mosaic de poblacions amb llengües i cultures molt
diverses. Malgrat totes les dificultats, els grecs, atrets per la
riquesa extraordinària d’aquelles aigües, fundaren polis al
llarg de tot el litoral pòntic i deixaren testimonis textuals i
materials d’una vida singular a la perifèria del món
mediterrani. D’aquests grecs pòntics, de les seves ciutats i
formes de vida, parlarem en aquesta conferència amb
l’objectiu final d’intentar esbrinar si la interacció amb un
entorn natural i humà diferent donà lloc a una altra forma
de grecitat.

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

Professora

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Dra. Marta Oller Guzmán
Llicenciada i doctora en Filologia Clàssica per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Professora agregada de
Filologia grega a la UAB.

Accessibilitat
Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica tractada. No són necessaris
coneixements previs.

Data i hora
Dimecres, 16 de novembre de 2022.
A les 19:00.
Preu
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia.

• 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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