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Objectius 

Aquesta assignatura es concep com a propedèutica per a la història de la 
literatura llatina antiga. Per tant,  no té com a objectiu tractar la totalitat dels 
temes que hi fan referència (autors, obres i gèneres literaris en un marc físic i 
cronològic determinat), sinó més aviat que l'estudiant de primer curs de 
Filologia Clàssica (o, naturalment, d'altres possibles especialitats, però 
interessat en la literatura escrita en llengua llatina en l’antiguitat) quan acabi el 
semestre, tingui una informació mínima, però essencial sobre: 

• El marc físic, històric, cronològic i cultural en què es desenvolupa la 
literatura llatina antiga. 

• Les eines bibliogràfiques (manuals, estudis monogràfics, enciclopèdies, 
col·leccions de textos, eines informàtiques) que ens poden ajudar en aquest 
estudi. 

• Els gèneres literaris més importants que dominen la literatura llatina antiga, 
des de les seves primeres manifestacions fins, com a mínim, el segle II d. C. 

• Com aproximar-se als textos literaris llatins. 

 

Continguts 

Tenint en compte els objectius que cal assolir, el temari de l'assignatura serà el 
següent: 

1. El context literari  
1.1. Qüestions generals 
1.2. Períodes de la literatura llatina antiga en el seu context històric 
1.3. Llegir i escriure a Roma 
1.4. L’autor i la societat 
1.5. La transmissió de la literatura llatina 

 
2. Els principals gèneres literaris 

2.1. La qüestió dels gèneres.  
2.2. Poesia èpica (lectura obligatòria: L'Eneida de Virgili i tres llibres de Les 

Metamorfosis d’Ovidi). 
2.3. La poesia didàctica 
2.4. Poesia bucòlica 
2.5. Sàtira (lectura obligatòria: Apocolocintosi de Sèneca) 
2.6. Poesia epigramàtica 
2.7. Poesia lírica  
2.8. Poesia elegíaca.  
2.9. Novel·la (lectura obligatòria El conte de Psique i Cupido d'Apuleu). 



2.10.  Oratòria  
2.11.  Comèdia  
2.12.  Tragèdia  
2.13.  Historiografia 

 
Com a lectura obligatòria cal afegir l’antologia de textos preparada per a 
l’assignatura. 
 

Materials docent 

Materials docents accessibles al campus virtual:  

• dossiers de textos 
• presentacions usades a les classes  
• materials audiovisuals 

 

Avaluació  

Hi haurà dues proves: la primera es farà al mes d’abril  i la segona coincidirà 
amb la data establerta per la Facultat. La primera prova tindrà un caràcter 
parcial, és a dir, si l'estudiant la supera, allibera matèria. La primera  tindrà el 
valor d'un 40% de la qualificació final; la segona prova valdrà un 40% en el cas 
que s’hagi superat la primera, i d’un 80% en cas que s’hagi de recuperar la 
primera prova. El 20% restant s'obtindrà en funció de:  

• l'assistència i la participació a classe i a les sessions de tutoria;  
• la realització dels treballs encomanats a classe: comentaris, activitats 

individuals i col·laboratives... 

Les sessions de tutoria integrada es faran en el despatx o en un aula de la 
Biblioteca d’Humanitats. 
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