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Participants a qui va adreçat principalment

Adreçat a tot tipus de públic interessat en les històries mitològiques, les cultures 
occidentals antigues i l’observació del firmament. .

Informació addicional
Preu d’inscripció: 30 €

Hores de docència: 10 h
Places limitades

Activitat reconeguda per al Passaport Cultural  
per alumnes de Grau de la UIB.  

Per a més informació: 
https://sac.uib.cat/aules/Passaport-Cultural/   

Per a més informació i inscripció al curs:  
www.uimir.cime.es 

uimir@cime.es 
971 35 15 00
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C6 Llegir el firmament a través dels mites
16 i 17 de juny de 2023
Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis 
Can Victori, Camí des Castell, 28, Maó

Coordinador i professor: 
• Marc Boqué. UOC. Professor col·laborador

Objectius
Oferir un curs teoricopràctic destinat a identificar les constel·lacions del firmament que 
es poden observar al llarg de l’any, tot relacionant-les amb les històries mitològiques 
que comprenen i que van donar origen i sentit a la nostra cultura occidental. Alhora, 
aprendre a utilitzar el planetari virtual Stellarium. 

Descripció del curs 
Explicar contes abans d’anar a dormir per comprendre i donar exemple de com fun-
ciona el nostre món ha estat un recurs habitualment utilitzat per l’home al llarg de la 
història. Les cultures antigues, però, van tenir la gran idea de fixar aquestes històries 
i els personatges que les protagonitzaven al firmament, tot relacionant-les amb les 
constel·lacions d’estrelles que podem veure qualsevol nit i, d’aquesta manera, les van 
convertir en relats eterns. Ho van fer tan bé que encara avui utilitzam aquestes figures 
i les mitologies que comprenen com a punt de referència per localitzar els objectes 
astronòmics moderns i, tanmateix, per entendre com funcionava la cosmovisió antiga, 
tant pel que fa a la seva visió cosmològica com pel que fa a l’organització de la seva 
vida social, política i cultural. 

Aquest curs, doncs, pretén ser un viatge a través d’aquestes mitologies que ens 
ofereixen les constel·lacions dels cels de primavera, estiu, tardor i hivern.  Aprendrem 
a localitzar-les en el firmament, però també a entendre a través de les històries que 
ens expliquen una cultura grega arcaica i clàssica que va organitzar la nostra forma de 
veure el món i de la qual encara en som tributaris.

PROGRAMA

Divendres, 16 de juny
De 16.00 a 20.00 hores

16.00 h. Recepció de participants i presentació del curs 

16.15-20.00 h
1. Què és un mite?

 1.1. H. Schliemann i la passió pel mite
 1.2. Micenes
 1.3. L’època fosca i l’origen del mite
 1.4. El poeta i Mnemòsine:

record, saviesa i tradició

2. Origen del món i guerra de déus
 2.1. Oralitat
 2.2. El mite de la creació d’Hesíode
 2.3. Castració d’Urà
 2.4. Discòrdia i separació

3. Justícia de Zeus
 3.1. La sobirania del monarca
 3.2. El primer polític
 3.3. Ordre i desordre: Diké i Hibris

Dissabte, 17 de juny
De 10.00 a 13.00 hores

4. Prometeu i els homes.
Constel·lacions d’estiu

 4.1. Orientació en el planetari: 
estrella polar i constel·lacions 

 circumpolars
 4.2. Triangle d’estiu: constel·lacions 

del Cigne, de la Lira i de l’Àguila
 4.3. El mite de Prometeu: 

l’home dins l’univers grec

5. Las mort i els herois.
Constel·lacions de tardor

 5.1. El sacrifici olímpic i el sacrifici ctònic
 5.2. Honors fúnebres dels homes:  
  enterrament i rituals
 5.3. Mite de Perseu: 

l’heroi i la mirada de la Gorgona

6. Dionís a Tebes. Constel·lacions d’hivern
 6.1. Constel·lació d’Orió
 6.2. Cúmul de les Plèiades
 6.3. Dionís i Taure: la mirada del diferent

De 16.00 a 19.00 hores

7. Èdip. Constel·lacions de primavera
 7.1. Hèracles i el treball
 7.2. Mite i tragèdia grega

8. Sectes revolucionàries
 8.1. El vegetarianisme dels pitagòrics
 8.2. Orfisme
 8.3. Els primers filòsofs

9. El misteri i l’enigma
 9.1. Esfinx
 9.2. El llenguatge guerrer dels mites
 9.3. Agon grec
 9.4. La dialèctica

 10. La raó i la política
 10.1. De la visió d’un univers de nivells

a un de geomètric
 10.2. La política com a lloc comú


