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Objectius i Continguts 

Aquesta assignatura de Segon Cicle pretén d'introduir els estudiants a la metodologia 
filològica, mitjançant l'anàlisi d'alguna de les obres o autors de referència dins la 
literatura grega. La traducció, anàlisi i comentari de l'obra escollida, servirà com a 
model per a que els estudiants comprenguin les característiques essencials de la feina de 
l'helenista, des dels diversos punts de vista que comporta la filologia.  

Hom acostuma a triar una de les tragèdies d' Èsquil, Sófocles o Eurípides, o bé una 
comèdia d'Aristòfanes. Aquest curs la tragèdia escollida serà Set contra Tebes d'Èsquil, 
de la qual es farà una selecció dels passatges més significatius per al complex mite 
d'Èdip. D'altra banda, hom analitzarà també un recull de passatges d'obres anteriors 
referents a diversos aspectes d'aquest mite, a fi d'esbrinar el procés de formació del mite 
en questió, fins arribar a les elaborades versions que en presenta la tragèdia àtica; també 
es compararan les variants més notables dins les versions dels diferents tràgics.  

Paralel.lament, l´alumne haurà de llegir, en traducció, la Teogonia d'Hesíode i la 
Història de la Guerra del Peloponès de Tucídides. 

Crèdits tutoritzats:  

Aquesta assignatura és de caràcter semestral amb una equivalència de 7.5 crèdits, dels 
quals 1.5 són de Tutoria Integrada. A més a més de les classes teóriques, es dedicarà 
una hora setmanal a completar aquells aspectes dels textos treballats a classe que no 
hagin quedat clars per a determinats estudiants, o bé a profunditzar d'altres questions 
més generals  d'especial interés.  

Sistemes d'avaluació 

Donat que no es proposa el treball a partir exclusivament d'una obra concreta sinó d'un 
seguit de textos procedents de diferents autors i géneres literaris, l'assistència i 
participació activa a classe es considera del tot necessària: aquest serà el primer criteri 
d'avaluació. A mès, hom comprovarà finalment el nivell assolit pels estudiants 
mitjançant una prova, consistent en la traducció amb el comentari corresponent, tant 
temàtic com formal, d'un passatge de la tragèdia objecte d'estudi. 
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