
La història amb 
mirada de dones

Club de Lectura Llegim el Patrimoni

DE L’1 D’ABRIL AL 28 DE JUNY 

V oleu viatjar al món antic? Escoltar paraules de dones i saber què pensaven, 
què feien, com passaven el seu temps? Us interessa escoltar la defensa d’una 

dona davant del tribunal que la vol condemnar? Endinsar-vos en el món romà per 
conèixer els complots i anar descobrint les conspiracions de la mà del detectiu Marc 
Didio Falco i la dona de la seva vida?

Ara teniu la oportunitat de descobrir totes les incògnites. El Club de lectura La Història amb 
mirada de dones, organitzat pel MNAT, la Biblioteca Pública de Tarragona i l’ONCE us hi ajudarà. 
Us proposem tres obres:

/ ABRIL 
Robert Graves, La filla d’Homer
La princesa siciliana Nausicaa s’empodera en una difícil situació i 
aconsegueix salvar el tron del seu pare, salvar el germà i desempallegar-se 
dels pretendents, 700 anys abans de la nostra era. Graves pren com a 
base la teoria de Samuel Butler (1896) que creu que l’Odissea és obra 
d’una dona i ens presenta els fets, amb alguns canvis, explicats per 
aquesta noia.

Dimecres 26  
Sessió de comentaris a l’entorn de l’obra 
La filla d’Homer, de Robert Graves
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona

/ MAIG 
Marguerite Yourcenar, Focs
Nou històries curtes de base mitològica explicades des d’un altre punt de 
vista. Dones com Fedra, Antígona, Clitemnestra o Safo ens donaran una 
nova visió de la seva història. Aquiles o Patrocle quedaran desmitificats. 
Això i molts més ens ho desvetlla Yourcenar en aquesta obra.

Dimecres 3 
Conferència: Les filles
A càrrec de Maite Blay, professora de llatí-cultura  
clàssica a l’Institut Pons d’Icart.
Hora: 19 h
Lloc: Tinglado 4, Port de Tarragona

Dimecres 31  
Sessió de comentaris a l’entorn de l’obra  
Focs, de Marguerite Yourcenar 
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Pública de Tarragona

/ JUNY  
Lindsey Davis,  
La plata de Britania 
Un detectiu privat, Marc Didio Falco, haurà de passar per molts 
entrebancs per tal de descobrir el complot contra l’emperador  
Vespasià (any 70). Una dona, Helena Justina, farà de contrapunt 
d’aquesta novel·la històrica.

Dissabte 17 
Visita teatralitzada:  
Caius i Faustina et conviden a la vil·la 
Una passejada per la residència del duumvir  
de Tàrraco, de la mà dels seus propietaris. 
Hora: 11 h
Lloc: Vil·la romana dels Munts

Dimecres 28  
Sessió de comentaris a l’entorn de l’obra  
La plata de Britania, de Lindsay Davis  
Hora: 19 h
Lloc: Tinglado 4, Port de Tarragona

Condueix: 
Joana Zaragoza Gras

J oana Zaragoza Gras és doctora en Filologia Grega per la 
Universitat de Barcelona. Fins el 2019 va ser professora titular 

de Filologia Grega de la Universitat Rovira i Virgili, d’on també va  
ser degana i vicerectora. Les seves línies principals d’investigació 
han estat la medicina en el món antic, on ha traduït obres de Galè, 
i els estudis del món de les dones al món antic; ha format part de 
grups de recerca com el de Creació i Pensament de les Dones,  
de la Càtedra UNESCO; ha publicat llibres i nombrosos articles.

INSCRIPCIONS DEL 20 DE MARÇ AL 21 D’ABRIL 

Biblioteca Pública de Tarragona
bptarragona.cultura@gencat.cat · Tel. 977 240 331 / 977 240 544

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
mnat@gencat.cat · Tel. 977 25 15 15 Amb la col·laboració de l’ONCE
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