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Objectius i contingut  

El curs és adreçat als estudiants de segon cicle de Filologia Clàssica, però és 
obert a tots els estudiants de segon cicle dels altres departaments de la facultat 
de lletres. Sempre que escaigui, doncs, una traducció acompanyarà els textos 
originals sobre els quals treballarem. La base d'anàlisi seran, en efecte, els 
textos antics (obres d'estricta intenció literària, tractats mitogràfics, referències 
puntuals en escolis i en literatura menor, etcètera), a partir dels quals es 
configurarà un marc d'estudi, de caràcter teòric, de diferents aspectes de la 
mitologia clàssica. L'interès fonamental d'aquest curs resideix en la valoració de 
les funcions que els mites exerceixen en les societats antigues, i en especial en 
les pràctiques rituals de la religió grega (festivals, sacrificis, tragèdia, proves 
atlètiques, rituals iniciàtics, etcètera).  

Avaluació  

Una prova escrita servirà per constatar si els estudiants han assolit els 
objectius de l'assignatura. L'examen constarà de dues parts: la primera 
consistirà en algunes qüestions referides a algun aspecte del programa; en la 
segona, caldrà fer un comentari sobre un text de contingut mític. A banda de la 
prova final, les intervencions i opinions donades a classe, juntament amb la 
lectura diària comentada de la selecció de textos, seran elements igualment 
pertinents per a l'avaluació. També es valorarà la  l'elaboració d'un treball sobre 
algun aspecte mitològic acordat amb el professor  
 
 

El temari, provisionalment, s'articularà al voltant d'aquests capítols: 

 
I. L'estudi del mite.  
Definició; les principals escoles interpretatives. 
II. La iniciació  
La crisi de la noia (mite de Cal·listo; de Dànae); el canvi de sexe. 
III. El boc expiatori  
Mite d'Èdip; de Codre; de Polícrite 
IV. La cacera i el sacrifici  
Mite d'Odisseu i el Ciclop; de Melèagre; d'Acteó 
Etiologia (mite de Prometeu; treballs d'Hèracles) i pràctica del sacrifici (mite de 
Licàon) 
V. Els jocs olímpics  
Mite de Pèlops 
VI. La desaparició del déu  
Mite de Demèter; misteris d'Eleusis i Tesmofòries 
VII. Mites dels orígens.  
Teogonies i cosmogonies; les Crònies 



VIII. La tragèdia  
Dionís. Mites dionisíacs i els orígens de la tragèdia. 
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