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Temari del curs 2005-2006 
 
I. El marc geogràfic de la cultura grega 
II. Períodes de la història de Grècia  
III. La poesia èpica 

a) La poesia homèrica, cant oral. Mite i història 
b) Antropologia de l’home homèric: els orígens de l’ànima i de l’individu 

IV. De l’èpica a la lírica 
a) Hesíode. Teogonia. Els orígens del món, dels déus, dels homes 
b) Hesíode. Treballs i Dies. La concepció de la dona i la sexualitat a Grècia  
c) Himne de Demèter. Les expectatives gregues del més enllà 

V. Lírica: l’emergència de la polis 
a) Soló. Valors de la polis emergent  
b) Lírica simposíaca. Formes de comensalitat i consum del vi a Grècia  
c) Baquílides. Consolidació de l’hegemonia atenesa 

VI. La tragèdia. La religió i la Grècia de la polis 
a) Èsquil. Sacrifici i religió   
b) Sòfocles. Homes i déus: l’experiència tràgica 
c) Eurípides. Fenòmens d’èxtasi i ritual dionisíac 

VII. Orígens de la historiografia 
a) Hecateu, Ferecides, Heròdot. L’apropiació del passat històric 
b) Definició de les identitats col·lectives a Grècia 

 
L’estructura del temari és grosso modo històrica, però el que ens proposem, de fet, 

és traçar un perfil de l’home grec. Això sí: som conscients que no és el mateix un grec 
d’època homèrica d’un grec del segle V; no és el mateix un filòsof procedent de 
l’aristòcràcia que un pagès; no és el mateix un ciutadà de la polis que un pastor que 
viu en una muntanya de l’Arcàdia. I és més: no és el mateix una dona que un home o 
un ciutadà lliure que un esclau.  

Som conscients d’aquestes diferències, i hi farem esment constantment. Ara bé, 
tots ells són grecs. L’objectiu és descriure l’horitzó mental, ideològic dels grecs, què 
pensaven, quines expectatives vitals tenien, com veien el seu món i com el pensaven 
–ras i curt, el que la tradició francesa va anomenar ‘psicologia històrica’. Per tant, no 
ens entretindrem en els esdeveniments de la història (que no parlen de la gent 
corrent), tampoc de l’aspecte més institucional o polític, ni dels grans assoliments de la 
cultura grega. Tot això ja ho tracten altres assignatures: el curs vol ajudar a reflexionar 
sobre el naixement de l’individu (occidental), ja que la mateixa noció d’individu és una 
experiència construïda històricament. 

El mètode és filològic: utilitzarem alguns dels principals textos de la literatura grega, 
que llegirem en traducció. El dossier de textos està organitzat històricament. Aquí i allà 
ens aturarem per aprofundir determinats temes, sense cap afany de ser exhaustius, 
que puguin fer llum sobre la mentalité dels antics. 
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