HOMER
Univers

Univers són unes jornades culturals que els municipis de l’àrea
urbana de Girona dediquem cada mes de juny a un gran nom de la
literatura universal des de l’any 2004. La iniciativa va néixer amb la
celebració del centenari del Bloomsday, dia recreat per James Joyce
a la novel·la Ulisses, l’acció de la qual transcorre el 16 de juny de
1904. Des d’aleshores, cada any hem homenatjat un gran autor de
les lletres universals. L’any 2005 vam reivindicar l’Univers Sartre.
En els anys següents, ja sempre sota la denominació Univers, vam
dedicar el projecte als universos literaris de Proust, Woolf, Kafka,
Calvino, Faulkner, Pessoa i Borges.
En la desena edició d’Univers hem decidit tornar als orígens de la
iniciativa i als orígens de la literatura occidental: és a dir a Ulisses,
però en la figura homèrica, probablement un dels mites clàssics
més populars –encara que no necessàriament ben conegut.
Ulisses (o Odisseu, en el nom primigeni grec) apareix per primera
vegada a la Ilíada, però la llarga, tràgica i atzarosa història del seu
retorn a Ítaca després de la guerra de Troia dóna nom a l’aventura
per excel·lència: una odissea.
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AGRAIMENTS

Rafael Masià, Salvador Garcia-Arbós,
Vicenç Pagès Jordà i Josep Maria Clavaguera

Seguiu-nos www.universliterari.blogspot.com
també a www.facebook.com/universliterari

DIMARTS 4 DE JUNY

DIMECRES 5 DE JUNY

DIMARTS 11 DE JUNY

DIMECRES 12 DE JUNY

DIJOUS 13 DE JUNY

DIVENDRES 14 DE JUNY

DIMECRES 19 DE JUNY

DIJOUS 20 DE JUNY

AL LLARG DEL MES DE JUNY

Projecció de la pel·lícula
Ulises, de Mario
Camerini (1954)

Conferència «Són els
nostres esforços com els
dels troians: de l’ideal
heroic de la Ilíada al
pessimisme existencial
de Kavafis», a càrrec
d’Eusebi Ayensa

Conferència «L’Odissea,
un argument universal
del cinema», a càrrec de
Jordi Balló

Conferència «Els dos
noms d’Ulisses i què vol
dir ser cretenc», a càrrec
de Carles Miralles

Tast gastronòmicoliterari inspirat en
Homer

Les aventures d’Ulisses.
L’Odissea explicada als
infants

Conferència «Viatge
a Ítaca», a càrrec de
Mariàngela Vilallonga

El tresor de la biblioteca:
Homer a la Biblioteca Pública de Girona

L’Odissea constitueix una de
les grans fonts argumentals
per a la ficció de totes
les èpoques. L’aventura
itinerant d’un fugitiu que
busca la seva llar i també
el drama d’enfrontar-se a
una comunitat que s’ha
modificat durant la seva
absència. Aquests eixos
argumentals s’han repetit
en moltes pel·lícules:
peplums, westerns, cinema
bèl·lic, negre... Jordi Balló és
professor de Comunicació
Audiovisual a la Universitat
Pompeu Fabra i director
d’exposicions del CCCB
(1999-2011).
LLOC Museu del Cinema
HORA 20 h

Poeta, hel·lenista i
catedràtic de Filologia
Grega de la Universitat de
Barcelona, Carles Miralles
ha compaginat sempre la
creació literària amb l’estudi
dels clàssics grecs i dels
poetes catalans. És membre
de l’Institut d’Estudis
Catalans (Secció Filològica),
ha estat vicerector de la
UB, president de la Societat
Catalana d’Estudis Clàssics
i director de la revista Ítaca.
Activitat inclosa dins del
cicle de tres conferències
Viatge a Ítaca, organitzat
per l’Escola Municipal
d’Humanitats.
LLOC Centre Cultural
la Mercè
HORA 19 h

Conduït per Salvador
Garcia-Arbòs, amb una
sèrie de convidats especials
coneixedors i admiradors
de l’obra homèrica.
Places limitades.
LLOC Centre Cultural
la Mercè
HORA 19 h

Contacontes a càrrec de
La Minúscula. Ulisses
era un heroi molt valent,
però sobretot astut. Va
aconseguir acabar una
guerra que feia deu anys
que durava amb un truc
que va sorprendre tothom.
O no heu sentit a parlar mai
del cavall de Troia? Ulisses
es va enfrontar a gegants,
sirenes, tempestes, i fins i
tot al déu del mar, Posidó,
que volia impedir que
tornés a casa seva. Va viure
una odissea, vaja! Veniu i
us la explicarem com mai
ningú no us l’ha explicat.
LLOC Casa de Cultura
de Girona
HORA 18 h

Catedràtica de llatí de la
Universitat de Girona i
Vicepresidenta de l’Institut
d’Estudis Catalans,
Mariàngela Vilallonga
dirigeix la Càtedra Maria
Àngels Anglada de Patrimoni
Literari de la UdG i coordina
el grup d’investigadors
internacionals Studia
Humanitatis. És autora
de més d’una dotzena de
monografies i de llibres en
col·laboració, de nombrosos
pròlegs, capítols de llibre
i recensions, i també
d’articles de divulgació
i periodístics. Ha estat
coordinadora del cicle Viatge
a Ítaca en el qual s’inclou
aquesta activitat.
LLOC Centre Cultural
la Mercè
HORA 19 h

«L’ombra d’Ulisses».
Lectura dramatitzada
de textos amb Cristina
Cervià i Jordi Subirà
(actors) i Quim Solà
(piano)

Inauguració del programa
d’activitats d’Univers
Homer i projecció de la
pel·lícula Ulises, adaptació
de l’Odissea dirigida per
Mario Camerini l’any 1954.
Interpretada per Kirk
Douglas, Silvana Mangano
i Anthony Quinn.
LLOC Cinema Truffaut
HORA 20 h

Doctor en Filologia
Romànica i estudiós de
la llengua grega, Eusebi
Ayensa (Figueres, 1967)
és traductor dels Poemes
inacabats de K. P. Kavafis.
Ha estat professor
universitari, comissari
d’exposicions i va dirigir
l’Institut Cervantes d’Atenes
(2008-2012). Activitat
inclosa dins del cicle de
tres conferències Viatge a
Ítaca, organitzat per l’Escola
Municipal d’Humanitats.
LLOC Centre Cultural
la Mercè
HORA 19 h

HOMER

El llegat homèric en general
i el mite d’Ulisses en
particular han exercit una
enorme influència en la
literatura i l’art occidental
que arriba fins als nostres
dies. Aquesta lectura recull
textos contemporanis que
evoquen directament o
indirectament l’Odissea.
Textos de Vicenç Llorca,
Carles Miralles, Rosa
Leveroni, Mercè Rodoreda,
Joan Vinyoli, Francesc
Parcerisas, Joan Teixidor i
Rosa Font, entre d’altres.
LLOC Casa de Cultura
de Girona
HORA 20 h

Més de cinquanta exemplars de les obres homèriques que
comprenen un període de 150 anys d’edició. De l’1 al 30 de juny.
Horaris d’obertura al públic habituals.

Exposició de fons i aparador dedicat a Homer
a la Llibreria 22
Recull bibliogràfic sobre L’Odissea d’Homer
de les Biblioteques Públiques de Girona.

CLUBS DE LECTURA UNIVERS HOMER

Biblioteca Ernest Lluch
L’Odissea, d’Homer
A càrrec de Blai Gasull // Dilluns 27 de maig a les 21 h
L’Odissea explicada als infants, de Rosa Navarro i Francesc Rovira
A càrrec de Sílvia Doval // Divendres 7 de juny a les 18 h

Biblioteca Salvador Allende
Lectures relacionades amb mites grecs
A càrrec de Montserrat Valentí // Dissabte 1 de juny a les 10.30 h

Biblioteca Pública de Girona
L’Odissea, d’Homer
A càrrec de Núria Martí // Dimecres 26 de juny a les 13.30 h

Biblioteca Pública Iu Bohigas de Salt
Tertúlia literària sobre la lectura del cant XI de l’Odissea d’Homer amb
Jaume Pórtulas. Modera: Jordi Artigal // Dijous 27 de juny a les 18 h

