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Contingut 
 

Aquesta és una assignatura decididament propedèutica i instrumental i s’estructura en 
dues parts ben diferenciades. 

La primera part es dedicarà a fer una exposició diacrònica panoràmica del concepte i de 
la història de la Filologia Clàssica des de la percepció que en tingueren els antics mateixos 
fins a la que tenim avui dia. Insistirem en dos punts: 1. L’establiment del text (evolució del 
concepte  d’“edició”; principals problemes relacionats amb la transmissió i l’establiment dels 
textos; bases per entendre una edició crítica, etc.); 2. La interpretació i la reflexió sobre el 
text (tasca dels filòlegs medievals i renaixentistes; naixement de la teoria gramatical; bases 
teòriques per a la traducció; etc.). 

En la segona part s’introduirà l’estudiant en el coneixement i el maneig de les principals 
eines i fonts de la Filologia Llatina i Grega, com a instruments bàsics per emprendre 
qualsevol tasca en aquest camp. L’objectiu principal és que l’estudiant conegui des del 
primer dia la bibliografia general bàsica per escometre amb garantia els estudis posteriors. 
Aquesta segona part estarà estretament connectada amb la docència tutoritzada (TI). 
 
 

Objectius 
 
L’estudiant ha de ser capaç, en acabar l’assignatura, de: 
 
1. Fer una exposició diacrònica panoràmica del concepte i de la història de la Filologia 

Clàssica. 
2. Conèixer com s’estableix un text i com s’interpreta i s’hi reflexiona. 
3. Demostrar familiaritat en el maneig de les principals eines i fonts que s’usen per a 

treballar en el camp de la Filologia Llatina i Grega. 
 
 

Temari 
 
1. La Filologia. La Filologia Clàssica.  
2. Relacions de la Filologia amb altres ciències: filologia formal (paleografia, epigrafia, 
codicologia, papirologia, lingüística) vs. filologia real (geografia, història, religió, mitologia, 
filosofia, retòrica, arquitectura, art, cuina, etc.). 
3. La transmissió textual. Els textos a l’antiga Grècia; els textos a Roma; el període bizantí; 
l’occident llatí medieval; l’Humanisme i el Renaixement; les edicions impreses. 
4. El naixement del mètode crític: del Renaixement a Lachmann; de Lachmann als nostres 
dies. 
5. El treball filològic: la crítica textual. 
 
 

Avaluació 
 



En el sistema d'avaluació es tindrà en compte l'assistència i la participació a classe, per 
tal com es tracta d'una assignatura de caràcter propedèutic (10 %). 

Hi haurà una prova escrita en què l'estudiant haurà de demostrar que ha seguit les 
exposicions fetes a classe i les ha completades amb les lectures i un treball, on es 
desenvoluparà algun punt del programa, i que caldrà presentar en acabar l'assignatura 
(35%). 

La docència tutoritzada tindrà també una prova en la qual es demanaran aspectes 
puntuals treballats en les sessions pràctiques a la biblioteca i a l'hemeroteca (20 % de la 
nota final). 

  
 

Descripció de les activitats tutoritzades 
 

En diverses sessions a la biblioteca i a l’hemeroteca, i treballant en grups reduïts, 
familiaritzarem els estudiants en el maneig de les eines esmentades. Per exemple, 
s’analitzaran els diferents reculls lèxics en qualsevol suport (diccionaris, CDs, bases de 
dades, documents en xarxa, etc.); es comentaran i es compararan les edicions de fonts 
clàssiques més freqüents; es comentaran també els principals corpora auxiliars de la 
Filologia Clàssica (epigràfics, numismàtics, iconogràfics, arqueològics, etc.); es veuran els 
principals reculls enciclopèdics referits al món antic (ANRW, Realencyclopädie, Daremberg-
Saglio, etc.); es comentaran les obres modernes cabdals referides a la literatura i a la 
lingüística clàssiques; etc. 

A més de tota aquesta informació, l’estudiant rebrà assessorament sobre qualsevol dubte 
o problema que se li plantegi durant el curs. Es pretén fer un seguiment personalitzat de 
l’estudiant des que inicia els seus estudis de Filologia Clàssica fins que els acaba. 
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