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1. Objectiu i contingut 
 
 És un curs adreçat als estudiants de tercer i quart. S’hi treballarà el tema de la 
tragèdia àtica, sobretot a través de l’obra homònima indicada de dos dels tres grans poetes 
tràgics grecs, a fi d’assolir un coneixement a fons i directe de les característiques pròpies 
d’aquest gènere, de les específiques de cadascun dels autors i d’un dels temes més atraients 
entre les sagues mítiques heroiques, tractat, altrament, pels tres grans tràgics des d’una rica 
varietat de perspectives, tot dins el marc de la poesia grega de l’època clàssica, hereva de 
les aportacions precedents de l’època arcaica. 
 
 Metodològicament, a part algunes lliçons teòriques, el punt de partença de 
l’estudi filològic seran normalment els textos. Se’n farà la traducció i l’anàlisi i comentari 
corresponents, preferentment comparatius. Les qüestions que s’hi tractaran seran textuals, 
fonètiques, morfològiques, sintàctiques, estilístiques, mètriques, mitològiques i sobre 
l’entorn històric i cultural. La tria dependrà del que aconsellin els textos examinats en cada 
ocasió. En aquest sentit, atesa la incidència objectiva dels habituals comentari i anàlisi 
previstos dels textos, s’ha de fer constar que l’assistència a classe es considera 
imprescindible. 
 

Començarem amb una àmplia selecció de textos de l’Electra de SÒFOCLES, 
alternada en part, al principi, i seguida, després al final, per una altra selecció semblant 
de textos de l’Electra d'EURÍPIDES. Tindrem en compte, alhora, l’antecedent que 
representa Coèfores d’ÈSQUIL i en traduirem alguns fragments que comparativament 
puguin ser d’un especial interès. Les seleccions esmentades suposen, naturalment, la 
lectura individual, almenys en edició bilingüe, dels fragments no seleccionats per 
traduir, a fi de conèixer bé les corresponents obres senceres. També comentarem 
diferents antecedents literaris, sobretot èpics, del tema mític relatiu a la saga heroica 
dels atrides, i alguns relats d'altres obres tràgiques o d'obres posteriors que ens en poden 
donar una visió complementària. 
Els alumnes hauran de llegir, a part, traduïdes, Agamèmnon i Les Eumènides d'Èsquil,  i 
Ifigènia a Tàurida i Ifigènia a Àulida d’Eurípides 
 
 
2. Avaluació 
 
 La traducció diària i les respostes i opinions donades a classe seran elements 
importants per a l'avaluació. Tanmateix hi haurà també al final un o dos exàmens 
escrits, que constaran de dues parts; la primera consistirà en la traducció sense 
diccionari de textos vistos a classe, la qual caldrà acompanyar dels comentaris 
pertinents (gramaticals, estilístics, mètrics i culturals); la segona consistirà en la 
traducció amb diccionari d'un text nou. A més, eventualment, s'haurà de preparar un 
treball sobre els autors o bé les obres o temes tractats. Caldrà, d'altra banda, presentar, 
prèviament a l'examen, un comentari escrit, personal, de les obres indicades com a 
lectures  a part, complementàries. 



 
 
3.Tutoria integrada 
 
 Distribuirem els estudiants, atenent al seu nombre,  en un o més grups a principi 
de curs, a cadascun dels quals se’ls concretarà les setmanes que els pertocarà assistir a la 
tutoria integrada. Les sessions corresponents serviran per a resoldre dubtes, per a repassar i 
ampliar amb nous elements els punts del temari tractats a les classes, per a refer o ampliar 
les traduccions i comentaris que s’hi estan realitzant i per a determinar el contingut i 
l’abast, al principi, i anar fent-ne el seguiment, després, del treball que poden dur a terme 
lliurement els alumnes. Si resulta convenient, utilitzarem les possibilitats de comunicació 
que ens ofereix el campus virtual. 
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Aquesta orientació bibliogràfica prèvia, sobretot d'obres introductòries i generals, a la 
qual cal afegir les edicions dels textos corresponents i els manuals pertinents de 
contingut lingüístic o mitològic, juntament amb altres comentaris específics sobre cada 
autor i cadascuna de les tragèdies, serà ampliada a mesura que ho exigeixin els textos o 
punts precisos del temari que siguin tractats durant el curs. 
 
 



 


