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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquesta memòria resumeix les principals tasques que he realitzat durant els quatre anys que he gaudit de la beca FI. Conté 
una llista de les meves publicacions, dels congressos i cursos als que he assistit així com les comunicacions que he 
presentat i les classes que he impartit. Tanmateix, la principal feina que m'ha ocupat ha estat la preparació de la tesi 
doctoral titulada "Un desheretat, de Llucià de Samosata: humor, sàtira i innovació a la tradició declamatòria grecoromana". 
L'objectiu d'aquest projecte és mostrar la importància literària d'aquesta declamació. Normalment s'ha concebut com un 
discurs que pertany a l'època en la que Llucià encara estava a l'escola. No obstant,  hi ha evidències que permeten pensar 
que aquesta declamació ha de ser situada entre les obres de maduresa de l'autor. La construcció de l'argumentació és molt 
similar als tipus de plantejament habituals entre els rétors de l'època en què Llucià ja havia deixat l'escola. A més, podem 
observar en aquesta obra el mateix tipus de crítica social contra l'abús d'autoritat que podem trobar en altres obres del seu 
període de maduresa. I, finalment, també hi podem reconèixer alguns canvis a la representació que Llucià podria haver 
introduit per tal de fer el seu text més divertit que altres discursos retòrics i per explorar nous camins per recrear un gènere 
literari que estava essent representat d´idèntica manera des de feia dos segles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This memory summarises the main works I have developped during the four years I got an FI grant. There is a list of my 
publications, the conferences and courses I have attended as well as the papers and lectures I have given. However, the 
main part of my work has been to write a doctoral thesis intitled "The disowned son, by Lucian of Samosata: humor, satire 
and innovation in the Graecoroman declamatory tradition". The aim of this project is to show the literary importance of this 
declamation. It is usualy supposed to be one of the discorses who Lucian wrote when he still was in the school. 
Nevertheless, there is evidence to think that this declamation must be placed among the maturity period works. The 
construction of the argumentation is very similar to the type of argumentations used when Lucian was not a student any 
more. In addition, we can observe in this word the same kind of criticism against abuse of authority as we can find in other 
works of his later period. And, finaly, we can recognize from the text some changes in the performance which Lucian could 
have introduced in order to make it funier than the other scholar discourses and to explore new ways to create a literary 
genre that was being delivered the same for two centuries.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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Memòria del projecte “Un desheretat” de Llucià de 
Samòsata: humor, sàtira i innovació a la tradició 

declamatòria grecoromana. 
 
 

Lluís Gonzàlez Julià 
FIC2009 00084 

Universitat de Barcelona 
 
 

 

Durant els quatre anys de gaudiment de la beca FI, el meu treball s’ha 

desenvolupat en dues direccions, la realització de la tesi doctoral, i 

l’especialització científica:  

 

D’una banda, l’elaboració de la tesi doctoral titulada “Un desheretat” de 

Llucià de Samòsata: humor, sàtira i innovació a la tradició declamatòria 

grecoromana ha ocupat la major part de la meva dedicació. L’investigació en els 

textos retòrics de la tradició grega com l’adaptació que se’n fa a l’època romana 

tant en grec com en llatí ha permès l’aprenentatge del marc teòric sobre el que 

es va composar el discurs que centra el meu treball. Així mateix, aquest marc 

teòric, unit als referents literaris coneguts, ha començat a poder ésser aplicat al 

text analitzat per extreure’n els primers resultats.  

 

Així doncs, per bé que tot el conjunt de l'obra d'aquest autor, com és 

habitual en els autors de la Segona Sofística, està impregnat amb les directrius 

del món de la retòrica i de la paideia que va aprendre en la seva joventut, són 

aquestes declamacions les que més es presten a una anàlisi retòrica tradicional. 

No obstant això, les declamacions presenten també les innovacions 

característiques de l’obra de maduresa de Llucià, que, a banda de la gran 

qualitat retòrica i literària que presenten, ens permeten dubtar de la datació 

tradicional que situa aquestes peces en un període molt proper a l'etapa 

d’aprenentatge. 
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A més a més, l'autor no imprimeix només la seva excel lència en la 

construcció retòrica, sinó que en el text de l'apokeruttomenos podem trobar, 

també, les tres característiques fonamentals de la seva manera de procedir: la 

crítica social, l'humor i el joc literari.  

 

Són dos els aspectes de la societat amb què Llucià es mostra crític en 

aquesta declamació: la pàtria potestat i la deontologia mèdica, quan, en 

ambdós casos, el poder es converteix en abús d’autoritat. Aquests atacs es 

llencen des d’una posició distant, atès l’origen bàrbar de l autor, fet que li 

permet qüestionar determinats aspectes de la societat grecoromana que li són 

culturalment aliens. I és, segons sembla, aquesta distància cultural l instrument 

amb el qual confon i barreja elements propis de la cultura grega amb altres de 

la cultura romana. La producció de Llucià, com la seva identitat, posen en 

interrelació els pobles que li han donat l’educació i la ciutadania. 

 

Així mateix, la peça està enfocada humorísticament, de manera que els 

personatges i les situacions són presentades de manera paròdica. La tradició 

literària de la declamació, no solament grega, sinó també llatina, es mostra aquí 

agrupada i recreada. L'acumulació d'escenes estereotipades i de personatges 

tipus, que actuen com els pertoca però de manera exagerada i caricatural, crea 

l'ambient humorístic i irònic típic de les obres del de Samòsata. 

 

Finalment, seran examinades també les característiques i circumstàncies 

literàries de la posada en escena de la peça i la interrelació que en aquesta 

"performance" s'establia entre el sofista, el discurs i el públic. Tots els que 

seguien la representació eren persones educades en el mateix sistema 

pedagògic, dits "pepaideumenoi", i estaven en disposició de seguir el joc de 

referències, ginys i acudits que l'autor proposava en les seves paraules. Però, al 

mateix temps, Llucià és capaç de donar una volta més al paper de l'espectador. 

A "Un desheretat" el públic es converteix en un personatge més del procés 

judicial fictici, i serveix, amb el coneixement literari que té sobre la situació 
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posada en controvèrsia, de testimoni i jutge en favor dels arguments de 

l'orador. 

 

 D’altra banda, he continuat realitzant activitats formatives i 

d’especialització que contribueixen al millor desenvolupament de la tesi 

doctoral, aportant-hi dades i tècniques complementàries. L’any 2007 vaig 

obtenir el Diploma d’Estudis Avançats (DEA) per la Universitat de Barcelona 

amb els treballs Història textual de les versions llatines de l'Ars Rhetorica del 

Pseudo-Dionisi d'Halicarnàs (amb especial atenció a dues edicions conservades 

al fons antic de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona) i 

L’apokeruttomenos: Llucià juga amb les controversiae; paral·lelament he cursat 

el Màster en Papirologia Grega organitzat per l’Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica i la Universitat Rovira i Virgili. 

 

Per tal d’ampliar la meva perspectiva científica i aprofitar els recursos 

disponibles a centres de recerca extrangers he realitzat dues estades de 

recerca. L’any 2007 vaig desenvolupar el meu treball al Centre de 

Documentation de la Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) a la Université de Liège. 

Liège, Bèlgica, durant 4 mesos (febrer-maig) i l’any 2009 al Imaging papyri 

project  de la University of Oxford, Regne Unit, durant 6 mesos (març-agost) 

per al qual vaig obtenir l’ajut 2008 BE2 00323. 

 

Durant aquestes estades i durant els mesos que he desenvolupat el meu 

treball a la Universitat de Barcelona he realitzat els següents cursos de 

formació: 

 

2006 • Papirologia grega. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres de Catalunya. Abadia de Montserrat. 

2007 • Campus Virtual amb Moodle. Institut de Ciències de l’Educació. 

Universitat de Barcelona. Barcelona. 

 • Grammaire historique du grec et du latin. Université de Liège. 

Bèlgica. 
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 • Papyrologie et littérature gréco-romaine. Université de Liège. 

Bèlgica. 

 • Papirologia grega II. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres de Catalunya. Barcelona. 

2008 • Iniciació a la paleografia llatina. Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya. Barcelona. 

 • Historia del libro en el Mediterráneo IV: De la palabra divina al 

texto manuscrito. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 

  

Gràcies a aquesta formació ha sorgit una producció científica publicada 

tant en revistes i edicions científiques així com en presentacions a congressos i 

reunions científiques.  

 

Les publicacions preparades durant aquests anys de beca predoctoral són 

les següents:  

 

2007 • Gonzàlez Julià, Ll., “Agesilaus: adaptacions del llegat històric”, a 

Danés, J. - Gilabert, P. - López, M. - Lluís, J. - Marcos, E. - 

Romero, E. & Usobiaga, B. (eds.), Estudis Clàssics: Imposició, 

apologia o seducció?, Secció Catalana de la SEEC. Lleida, pp. 289-

296.  

2008 • Gonzàlez Julià, Ll., “Echavarren, A., Nombres y personas en Séneca 

el Viejo, Pamplona (EUNSA) 2007, 432 p.”, Cuadernos de Filología 

Clásica (E.Lat) 28.1, pp. 171-173. 

2009 • Gonzàlez Julià, Ll. “Plutarch’s Techne rherorike for the symposium 

in the Quaestiones convivales: the importance of speaking well to 

cultivate friendship”, a Leâo, D. (ed.) Symposium and Philanthropy 

in Plutarch, Coimbra, pp. 63-74. 

en premsa • Gonzàlez Julià, Ll. & Bofill, L., “Edicions antigues de 

Llucià de Samòsata conservades al Fons Antic de la Bibliotaca de 

la Universitat de Barcelona”, Mestre, F. & Gómez, P. (eds.), Llucià 
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de Samosata: escriptor grec i ciutadà romà, Edicions i Publicacions 

de la Universitat de Barcelona, Barcelona. 

 • Gonzàlez Julià, Ll., “El precio de la palabra: salarios y contratos de 

profesores y sofistas en la documentación papirológica.”, 

Cuadernos de Filología Clásica (E.Gri.e Ind.).  

 • Gonzàlez Julià, Ll., “Bilingüismo grecolatino en las declamaciones. 

El testimonio de Séneca el Padre”, Actas del XV Congreso Nacional 

de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. València. 

    • Gonzàlez Julià, Ll., “Abdicatio graeca: transferncia legal entre las 

declamaciones grecorromanas sobre desheredados”, a Mestre, F. 

(ed.), Homo Romanus Graeca Orations: 300 anys de cultura grega 

a l’Imperi Romà. Barcelona. 

    • Gonzàlez Julià, Ll., “Agesilao en Plutarco: de héroe loacal a ejemplo 

global” a Mestre, F. (ed.), Local versus global: aspectos de 

identidad griega en el imperio romano, Barcelona. 

        • Gonzàlez Julià, Ll., “Déus agalmatomòrfics: Hermes i Apol·lo 

observen una estàtua dels Diòscurs en el DDeor. 25 de Llucià”, a 

Borrell, E. (ed.), Artes ad Humanitatem, Tarragona.  

 • Gonzàlez Julià, Ll. & Bofill, L., “Shepherds and readers: 

pepaideumenoi learning about love (Longus, Praef. 3, II 8 and III 

8-9), Futre Ponheiro, M. (ed.), Crossroads in the Ancient Novel: 

Spaces, Frontiers, Itersections, Lisboa. 

  

 Així mateix he col·laborat en l’edició dels llibres  

 

 •  Mestre, F. & Gómez, P. (2006), Luciano. Obras, vol. IV, CSIC, Madrid. 

 • Vintró, E. & Jufresa, M. (en premsa), Luciano. Obras, vol V, CSIC, 

Madrid. 

 

 Una ha estat la conferència que he realitzat per invitació de la Dra. Marie-

Hélènne Marganne, directora del CEDOPAL de la Universitat de Lieja, Bèlgica, 

titulada  “L'Abdicatus: Lucien joue avec les controversiae”. Tanmateix, han sigut 
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més nombroses les aportacions a reunions científiques: 

 

2006  • Gonzàlez Julià, Ll., “Los jardines en Luciano: ¿un indicio sobre el 

ideal de belleza femenina en la novela?”. Comunicació. Fra teatro 

e romanzo, Barcelona. 

2007 • Gonzàlez Julià, Ll., “Bilingüismo grecolatino en las 

declamaciones. El testimonio de Séneca el Padre.” Comunicació. 

XII Congreso Español de Estudios Clásicos, València. 

2008 • Gonzàlez Julià, Ll. & Bofill Torres, L., “Shepherds and readers: 

pepaideumenoi learning of love (Longus II 8 and Praef. 3)”. 

Comunicació. ICAN IV, Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, 

Frontiers, Intersections, Lisboa (Portugal). 

 • Gonzàlez Julià, Ll., “La Techne rhetorike de Plutarco para el 

banquete: hablar bien para cuidar la amistad”. Comunicació. 

Symposion e Philantropia em Plutarco, Coimbra (Portugal).  

 • Vintró, E. - Gómez, P. - Mestre, F. - Gonzàlez Julià, Ll. & 

Vlachopoulos, D., “B-Learning per al Grec clàssic: Dinamització en 

l'aprenentatge de la morfosintaxi”. Comunicació. V Congrés 

Internacional 'Docència universitària i innovació. Lleida.  

 • Gonzàlez Julià, Ll., “El hijo repudiado de Luciano de Samosata: 

adaptación de la tradición declamatoria grecorromana”. 

Comunicació. II Encuentro de jóvenes investigadores del mundo 

antiguo, Madrid.  

 • Gonzàlez Julià, Ll., “El precio de la palabra: salarios y contratos 

de profesores y sofistas en la documentación papirológica”. 

Comunicació. I Jornadas Papirológicas del CSIC, Madrid.  

2009 • Gonzàlez Julià, Ll., “Luciano ensaya la novela escénica: 

apariencia episódica y estructura unitaria de los 'Diálogos de los 

muertos'”. Ponència. Luciano e a tradiçâo luciânica, Ouro Preto 

(Brasil).  

 • Gonzàlez Julià, Ll., “Abdicatio graega: transferencia legal en las 

declamaciones grecorromanas sobre desheredados”. Comunicació. 
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Homo Romaus Graeca Oratione. Del s. II al s. IV: 300 anys de 

cultura  grega a l'imperi romà, Barcelona. 

 • Gonzàlez Julià, Ll., “Déus reclosos en Marbre: Hermes i Apol·lo 

parlen sobre els Diòscurs al DDeor. 25 de Llucià”. Comunicació. 

XVI Simposi d’Estudis Clàssics. Artes ad Humanitatem, Tarragona. 

 

 He assistit també a diverses reunions científiques i simposis per tal 

d’aprofundir i actualitzar els meus coneixements: 

 

2006 • V Congreso de la SELat: Retórica y Oratoria Latinas, 31 de maig-

3 de juny, Lorca. 

  • IV Congrés Internacional 'Docència Universitària i Innovació', 4-7 

de juliol, Barcelona. 

  • IX Simposio Internacional de la Sociedad Española de 

Plutarquistas (El amor en Plutarco), 28-30 de setembre, León. 

  • II Fòrum Auriga: Diàleg sobre el llegat grecoromà a Catalunya,  

4 i 5 de novembre, Amposta. 

  • Llucià de Samòsata: escriptor grec i ciutadà romà, 16-18 de 

novembre, Barcelona. 

2007 • Lucian and his Times, 24-25 de març, Canterbury (Regne Unit).  

  • Poetae Latini Minores, 3-5 de maig, Barcelona. 

  • III Fòrum Auriga: Diàleg sobre el llegat grecoromà a Catalunya, 

17 i 18 de novembre, Lleida. 

2008 • Second International Congress on Eastern Christianity: 

Manuscripts, scribes and context, 10-11 d’abril, Madrid. 

  • La concepció de l'espai a Grècia: qüestions metodològiques i 

perspectives interdisciplinàries. Jornades d'homenatge a Jean-

Pierre Vernant i Pierre Vidal-Naquet, 3-4 de novembre, 

Barcelona. 

  • IV Fòrum Auriga: Diàlegs sobre el llegat grecoromà a Catalunya, 

8 i 9 de novembre, Perpignan (França). 
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2009 • Irony and the Ironic in Classical Literature,  1-3 de setembre, 

Exeter. 

  • The Romance between Greece and the East, 12-13 de 

desembre. Oxford (Regne Unit). 

 

 Amb la mateixa finalitat, el nostre grup de recerca ha organitzat diverses 

activitats científiques en l’organització de les quals he participat: 

 

2006  • Col·laboració en l'organització del congrés internacional "Llucià 

de Samòsata: escriptor grec i ciutadà romà", 16-18 de novembre, 

Barcelona. 

2009  • Organització del seminari “Seminari de Segona Sofística: Lectura 

de textos de Llucià i Ateneu”, 2, 11, 18 i 22 de febrer, Barcelona. 

  • Col·laboració en l'organització del congrés internacional 'Homo 

Romanus Graeca Oratione. Del s. II al s. IV: 300 anys de cultura 

grega a l'imperi romà', 12-14 de març, Barcelona. 

2010  • Organització del congrés internacional “II Jornadas 

Papirològiques”, 11-13 de març, Tarragona.  

 

 He participat, doncs, en diversos projectes subvencionats que han servit 

de marc per a les meves activitats i interessos: 

 

2003-2006 • Ser griego en el imperio romano. Programa Nacional de 

Promoción  General del Conocimiento. Ministerio de Ciencia y 

Tecnología  (BFF2003-06348). Director: Francesca Mestre Roca. 

2005-2006 • Un entorn virtual d'aprenentatge. El grec i les humanitats, 2ª 

fase.  Proyectos de investigación para grupos precompetitivos de 

la Universitat de Barcelona. Universitat de Barcelona (2005PID-

UB/15). Director:  Eulàlia Vintró Castells.  

2005-2008 • Graecia Capta. Projectes de recerca per potenciar els grups de 

recerca consolidats. Departament d'Universitats, Recerca i 
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Societat de la Informació (2005SGR 00740). Director: Francesca 

Mestre Roca. 

2006-2007 • Un entorn virtual d'aprenentatge. El grec i les humanitats, 2ª 

fase.  Proyectos de investigación para grupos precompetitivos de 

la Universitat de Barcelona. Departament d'Universitats, Recerca 

i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI 

(2005MQD-00013). Director:  Eulàlia Vintró Castells. 

2006-2007 • Llucià de Samòsata, escriptor grec i ciutadà romà. Ajuts a la 

Recerca, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 

Generalitat de Catalunya. AGAUR (2006ARCS100045). Director: 

Francesca Mestre Roca.  

2006-2007  • Luciano de Samosata, escritor griego y ciudadano romano. 

Ajuts a la Recerca. Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-

26507-E/FILO). Director: Francesca Mestre Roca.  

2007-2009 • Ser griego en el imperio romano: identidades y convivencia. 

Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. 

Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-06980). Director: 

Francesca Mestre Roca 

2008-2009 • Grec clàssic. Curs d’aprenentatge introductori. DIUE - 

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de 

Catalunya) AGAUR (2007MQD-00178). Director: Eulàlia Vintró 

Castells. 

2009-2010 • Tutorització a distància: un aspecte formatiu de les TIC a 

l’assignatura obligatòria Gramàtica Grega del Grau de Filologia 

Clàssica. Proyectos de investigación para grupos precompetitivos 

de la Universitat de Barcelona. Universitat de Barcelona 

(2009PID-UB/08). Director:  Pilar Gómez Cardó 

2009-2011 • Recrear el logos: narrativas griegas de época imperial. Ajuts a 

la Recerca. Ministerio de Educación y Ciencia (FFI2009-

08858/FILO). Director: Francesca Mestre Roca. 
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 Com es pot comprovar amb la tipologia de ls projectes en els que he 

participat, no només he centrat aquests anys de beca en l’especialització en 

recerca, sinó que també he participat en els programes de millora docent de la 

Llicenciatura en Filologia Clàssica de la Universitat de Barcelona a través del 

Grup Consolidat d’Innovació Docent “Electra” del Departament de Filologia 

Grega i en les tasques docents següents: 

 

2005 • Col·laboració docent en el seminari Curs Zero de Filologia 

Clàssica. Universitat de Barcelona. 

2006 • Col·laboració docent en el seminari Curs Zero de Filologia 

Clàssica. Universitat de Barcelona. 

2007 • Col·laboració docent en el seminari Curs Zero de Filologia 

Clàssica. Universitat de Barcelona. 

2008 • Col·laboració docent en el seminari Curs Zero de Filologia 

Clàssica. Universitat de Barcelona. 

  • Lectura de grec clàssic. 6 CA. Universitat de Barcelona. 

  • Textos filosòfics grecs. 6 CA. Universitat de Barcelona. 

2009 • Gramàtica grega. 3 CA. Universitat de Barcelona. 

  • Col·laboració docent en el seminari Iniciació a la llengua grega 

clàssica. Universitat de Barcelona. 

 

Llista de referències 

 

* ADAMS, J.N.-JANSE, M.- SWAIN, S. (2002), Language Contact and the 

Written Word, Oxford (Oxford University Press). 

* ALLINSON, F.G. (1926), Lucian Satirist and Artist, Massachusetts (Marshall 

Jones). 

* AMUNDSEN, D.W. i FERNGEREN, G.B., (1978), «The forensic role of 

physicians in Ptolemaic and Roman Egypt», Johns Hopkins Bulletin of the 

History of Medicine 52: 336-353. 



 11 

* ANDERSON, G. (1976), Lucian. Theme and variation in the Second Sofistic, 

Leiden (Brill). 

* -- (1989), "The pepaideumenos in Action: Sophists and their Outlook in the 

Early Roman Empire", ANRW II 33.1, pp. 89-208. 

* BALDWIN, B. (1973), Studies in Lucian, Toronto (Hakkert). 

* -- (1961), "Lucian as Social Satirist", CQ 11.2, pp.199-208. 

* BEAUCHET, L. (1969), Histoire du droit privé de la République Athénienne, II 

Le droit de famille, Amsterdam (Rodopi). 

* BERRY D.H.- HEATH, M. (1997), "Oratory and Declamation", a POTER, S.E., 

Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C.-A.D. 400, 

Leiden (Brill), pp. 393-420. 

* BILLAULT, A. (ed.) (1994), Lucien de Samosate, Lyon (Boccard). 

* BOMPAIRE, J. (1958), Lucien écrivain, imitation et création, Paris (Boccard). 

* BONNER, S.F. (1969), Roman declamation in the late Republic and early 

Empire, Liverpool (Liverpool University Press). 

* BORNECQUE, H. (1967), Les déclamations et les déclamateurs d'après 

Sénèque le Père, Hildesheim (G. Olms). 

* BOSWINCKEL, E., (1956), «La médicine et les médecins dans les papyrus 

grecs», Eos 18 (=Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae, Varsovia), pp. 

181-190.  

* BOULANGER, A. (1968), Aelius Aristides et la sophistique dans la province 

d'Asie au IIe siècle de notre ère, Paris (Boccard). 

* BOWERSOCK, G.W. (1969), Greek Sophists in the Roman empire, Oxford 

(Clarendon Press). 

* BRANHAM, R.B. (1989), Unruly eloquence, Cambridge (Harvard University 

Press). 

* CAMEROTTO, A. (1998), Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in 

Luciano di Samosata, Pisa-Roma (Instituto Editoriali e Poligrafici Internazionali). 

* CRIBIORE, R. (1996), Writing, Teachers and Students in Graeco-roman 

Egypt, Atlanta (Scholars Press). 

* -- (2001), Gymnastics of the mind: Greek Education in Hellenistic and Roman 

Egypt, Princeton (Princeton University Press). 



 12 

* DUBUISSON, M. (1984/6), "Lucien et Rome", AncSoc 15-17, pp. 185-207. 

* GASSINO, I. (2007), "Lucien et la langue latine", diss. al col·loqui Lucian and 

his times, Canterbury, 24 i 25 de maig de 2007. 

* GIL, L. (1969), Therapeia. La medicina popular en el mundo clásico, Madrid 

(Guadarrama). 

* GLEASON, M.W. (1995), Making Men: Sophists and self-presentation in 

Ancient Rome, Princeton (Princeton University Press). 

* GUNDERSON, E. (2003), Declamation, paternity and Roman Identity, 

Cambridge (Harvard University Press). 

* HALL, J.A. (1981), Lucian's Satire, New York (Arno Press). 

* HANSON, A. (2006), "Roman Medicine" a POTTER, D.S. (ed.), A Companion 

to the Roman Empire, Oxford (Blackwell), pp. 492-523. 

* HORSLEY, G.H.R., (1982), «Doctors in the Graeco-Roman world», New 

Documents Illustrating Early Christianity 2: 10-25. 

* JONES, C.P. (1986), Culture and Society in Lucian, Cambridge (Harvard 

University Press). 

* JÖRS, P.-KUNKEL, W. (1937), Derecho privado romano, (trad. de la segona 

edició alemana per PRIETO CASTRO, L.), Barcelona(Labor). 

* KENNEDY, G. (1963), The Art of Persuasion in Greece, Princeton (Cambridge 

University Press). 

* -- (1972), The Art of Rhetoric in the Roman World, Princeton (Princeton 

University Press). 

* -- (2003), Progymnasmata: Greek textbooks of prose composition and 

rhetoric, Leiden (Brill). 

* KOELBING, H.M. (1980), "Le médecin hippocratique au lit du malade" a 

GRMEK, M.D. (ed.), Hippocratica. Actes du Colloque hippocratique de Paris (4-9 

septembre 1978), Paris (CNRS), pp. 321-331. 

* MARGANNE. M.-H. (2004), Le livre médical dans le monde gréco-romain, 

Liège. 

* MARROU, H.I. (1948), Histoire de l'éducation dans l'antiquité, Paris (Du 

Seuil). 



 13 

* MARTIN, A. (2006), "Lucien et l'Égypte" diss. al col·loqui Llucià de Samòsata, 

escriptor grec i ciutadà romà, Barcelona, 16, 17 i 18 de novembre de 2006. 

* MESTRE, F. (1991), L'assaig a la literatura grega d'època imperial, Barcelona 

(PPU). 

* -- (2000), "Padre y tirano: abuso de poder en la familia y en el estado. (A 

propósito de dos discursos de Luciano)", a AA.VV., Homenaje a Eduardo J. 

Prieto, Buenos Aires (Paradisio), pp. 394-401. 

* MIGLIARIO, E. (1989), "Luoghi retorici e realtà sociale nell'opera di Seneca il 

vecchio", Attenaeum 67, pp. 525-549. 

* MORGAN, T. (1998), Literate Education in the Hellenistic and Roman worlds, 

Cambridge (Cambridge University Press). 

* PERETTI, A. (1946), Luciano: un intellettuale greco contro Roma, Firenze (La 

nuova Italia). 

* REARDON, B.P. (1971), Courants littéraires grecs des IIe et IIIe siècles a. J.-

C., Paris (Les Belles Lettres). 

* ROCHETTE, B. (en premsa), "Problèmes du bilinguisme dans l'Antiquité 

grécoromaine". 

* SCHWARTZ, J. (1965), Biographie de Lucien de Samosate, Bruxelles 

(Latomus). 

* SCIORTINO, S. (2003), "C. 8.46.6 o Brevi osservazioni in tema di  Abdicatio  

ed  Apokeryxis ", Annali del Seminario Giuridico (AUPA), col. XLVIII, Torino 

(Giappichelli). 

* SUSSMAN, L.A. (1995), "Sons and Fathers in the Major Declamations 

adscribed to Quintilian", Rhetorica 13.2, pp. 179-192. 

* TORALLAS, S. (2004).  La práctica forense en el Egipto romano, CFC(G) 14, 

pp. 183-200. 

* VAN MAL-MAEDER, D. (2001), "Déclamations et romans. La double vie des 

personnages romanesques: le père, le fils et la marâtre assassine", a 

POUDERON, B. (ed.), Les personnages du roman grec, Lyon (Maison de l'Orient 

Méditerranéen), pp. 59-72. 

* VINTRÓ, E. (1972), Hipócrates y la nosología hipocrática, Barcelona (Ariel). 



 14 

* WINTERBOTTOM, M. (1982), "Schoolroom and Courtroom" a VICKERS, B. 

(ed.), Rhetoric Revalued, Medieval and Renaissance Texts and Studies 19, New 

York (Center for Medieval and Early Renaissance Studies), pp. 59-70. 

* WHITMARSH, T. (2001), Greek Literature and the Roman Empire: The Politics 

of Imitation, New York (Oxford University Press). 

*  -- (2004), "Lucian", a DE JONG, I.J.F.-NÜNLIST, R.-BOWIE, A. (eds.), 

Narrators, Narratees and Narratives in Ancient Greek Literature, Leiden (Brill), 

pp. 465-478. 

*  -- (2005), The Second Sophistic, Greece and Rome 35, Oxford (Oxford 

University Press). 

* WÖHRLE, G. (1990), "Die medizinische Theorie in Lukians «Abdicatus» (lib. 

54)", Medizinhistorisches Journal 25, pp.104-114. 

* WURM, M. (1972), Apokeryxis, Abdicatio und Exheredatio, München (Beck). 

 


	2009FIC00084_gonzalez julia_2.pdf
	2009FIC00084_gonzalez julia.pdf

