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1. Objectiu i contingut 
 
 És un curs adreçat als estudiants de primer cicle, cursos primer o segon, de 
qualsevol especialitat excepte Filologia Clàssica. A fi d'aconseguir un coneixement adient i 
a fons dels continguts mítics corresponents, s'hi treballaran teòricament, i alhora 
pràcticament –tot prenent com a base d'anàlisi els textos literaris antics–, els principals 
temes que considerem que configuren una iniciació a la mitologia clàssica i que detallem 
en el temari; posarem tanmateix una particular atenció a alguns punts d’aquest temari que 
poden desvetllar més interès en uns alumnes que estan començant els seus estudis literaris, 
filològics, filosòfics, històrics, d’art o, en general, humanístics. 
 
 El mètode de treball, com acabem d'apuntar, serà paralΑlelament teòric i pràctic; 
en ambdós aspectes caldrà fer un ús constant i crític de la bibliografia que és i serà 
facilitada. Juntament amb l'estudi teòric, es durà a terme la part pràctica: una lectura 
seguida, amb comentari, d'alguns textos clàssics triats pel seu contingut mític i la seva 
qualitat literària, i que han de fer més assequible, així, l'aprofundiment personal en el marc 
de l'anàlisi sistemàtica del temari. 
 
 Pretenem aconseguir l’objectiu de familiaritzar l’alumne amb el mite com a 
expressió privilegiada d’una cultura específica en un lloc i un moment determinats, a fi que 
desenvolupi la capacitat d’estar obert a escoltar atentament qualsevol expressió mítica que 
trobi i de saber, després, endinsar-s’hi, per un camí exigent d’interpretació. Així, al final de 
curs, l’estudiant haurà de ser capaç, concretament, de situar bé els grans relats mítics 
clàssics en el seu context, de recordar-ne, almenys esquemàticament, el contingut de la 
seva acció en les versions principals estudiades, de relacionar-los i, sobretot, d’aportar-ne 
una interpretació, a partir del coneixement a fons de les interpretacions importants que hi 
ha hagut del mite. 
 
2. Temari 
 

La matèria de què consta el curs inclou els temes de Mitologia Clàssica en general i 
sobre mites o sagues mítiques en particular als quals fan una àmplia referència els manuals 
que són mencionats a la Bibliografia, conjunt de temes que poden distribuir-se en relació 
amb els següents grans apartats temàtics principals: 

 
 - La noció de mite. Comparació amb altres nocions afins. 
 - Mite i literatura. Mite i religió. 
 - Els déus de l'Olimp. 
 - Els orígens. La Teogonia. Influxos orientals. Altres mites hesiòdics. 
 - Els mites de fundació. 
 - Els herois. Hèracles. 
 - La saga heroica. El cicle tebà. Altres llegendes locals. 
 - Mite i epopeia. Els herois de la guerra de Troia. Els retorns. 
 - La fundació de Roma. La llegenda d'Eneas. 



 - Les primeres interpretacions del mite. AlΑlegorisme, evemerisme. 
 - Les interpretacions del mite en el Renaixement. 
 - La mitologia comparada. 
 - Les interpretacions del mite contemporànies. Simbolisme, funcionalisme, 

estructuralisme. 
 
 No obstant això, d’aquests temes principals, seran tractats expressament a classe 
més aviat els més representatius per a la iniciació, segons s’ha indicat abans, respecte dels 
quals seran abordades més detingudament les qüestions més importants i que desvetllin un 
major interès. 
 
3. Avaluació 
 
 Les respostes i opinions donades a classe, juntament amb la lectura diària 
comentada de la selecció de textos, seran elements importants per a l'avaluació. Tanmateix 
hi haurà també un  examen, que servirà per constatar com els estudiants han assolit els 
objectius de l'assignatura.  L’examen constarà de dues parts; la primera, teòrica, consistirà 
en la resposta a algunes qüestions o en l'exposició d'algun tema del programa; en la segona, 
caldrà fer el comentari i interpretació d'uns textos de contingut mític. A més, eventualment, 
s'haurà de presentar un treball escrit, sobre un tema acordat amb el professor, que 
representi una iniciació en la recerca de la interpretació dels mites, dins l'àmbit del 
programa d'aquesta matèria. Aprovat l’examen, la nota del treball –opcional– serà tinguda 
molt en compte per a la nota definitiva. Es recorda, finalment, que l’assistència habitual a 
classe es considera imprescindible per als bons fruits del treball col·lectiu diari i, per tant, 
serà valorada de cara al resultat final. 
 
4.Tutoria integrada 
 
 Distribuirem els estudiants en 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 nou material 
comparatiu els punts del temari tractats a les classes 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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Αθυεστα οριενταχι⌠ βιβλιογρ◊φιχα γενεραλ, δ∋οβρεσ δε ρεφερ⎝νχια ι δεσπροϖε⎪δ
α περ ραονσ δ∋εξτενσι⌠ δελσ νομβροσοσ αρτιχλεσ εσπεχιαλιτζατσ θυε ποδριεν ι
νχλουρε−σ∋ηι, α λα θυαλ χαλδρ◊ νατυραλμεντ αφεγιρ λεσ εδιχιονσ ι/ο τραδυχχιο
νσ ι χομενταρισ δελ τεξτοσ θυε ηομ αναλιτζαρ◊ παραλΑlelament, serà ampliada a 
mesura que ho demani el tractament del temes concrets del programa.  



 


