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1. Objectiu i contingut 
 
 És un curs adreçat als estudiants de primer cicle de qualsevol especialitat excepte Filologia 
Clàssica. A fi d'aconseguir un coneixement adient i a fons dels continguts mítics corresponents, s'hi 
treballaran de manera teòrica i alhora pràctica textos clàssics, en especial grecs i llatins, en traducció. 
D’aquesta manera es pretén oferir als alumnes de diverses titulacions un complement que pot ser útil 
per als seus estudis. 
 L’objectiu és familiaritzar l’alumne amb el mite com a expressió 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 de reconèixer els grans relats mítics 
clàssics en el seu context, 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 
 

1. Definició de mite. Comparació amb altres nocions afins 
2. Mite i literatura 
3. Les primeres interpretacions del mite: al·legorisme, evemerisme  
4. El mite a l’Edat Mitjana i al Renaixement 
5. La mitologia comparada 
6. Les interpretacions del mite al s. XX: simbolisme, funcionalisme, estructuralisme 

 
7. Els déus de l'Olimp 
8. Els mites dels orígens : teogonies i cosmogonies 
9. Els herois. Hèracles. 
10. Jàson i els Argonautes. 
11. La saga heroica: el cicle tebà. Els herois de la guerra de Troia: els retorns 
12. Els mites de fundació a la literatura grega. La fundació de Roma: la llegenda d'Eneas 
 

3. Avaluació 
 
 Les respostes i opinions donades a classe 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 i que 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'alguns textos de contingut mític. 
 A més, eventualment, s'haurà de presentar un treball escrit de tema obert però que haurà de 
ser acordat prèviament. Aquest treball representarà 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 en compte per a la nota definitiva. 
 
4.Tutoria integrada 
 
 Les sessions corresponents serviran principalment per a resoldre dubtes i per a repassar o 
aprofundir en els punts del temari tractats a classe. També seran utilitzades 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. Per tal d’agilitzar la resposta als possibles dubtes que sorgeixin durant el curs 
farem servir les eienes que ofereix el Campus Virtual. 
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Aquesta orientació bibliogràfica general pot ésser ampliada si així ho demanés el tractament de temes 
concrets del programa. 
 


