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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 s’hi 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. El conjunt puntuarà un 70%. El 30% restant serà el resultat de 
l'avaluació de les Tutories Integrades. 

 
 

Temari 
 
I. L’estudi del mite 

Relats tradicionals; definició; el mite a Grècia 
II. Una religió politeista: el panteó grec. 

Característiques generals de la religió grega 
III. Zeus 
IV. Hera 
V. Posidó 
VI. Atena 
VII. Apol·lo 
VIII. Àrtemis 
IX. Afrodita 
X. Hermes 
XI. Ares 
XII. Hefest 
XIII. Demèter  
XIV. Dionís  
XV. Altres divinitats 
XVI. Herois ‘solitaris’ (culturals, iniciàtics) 
XVI. Cicles heroics: els labdàcides 
XVII. Cicles heroics: els pelòpides 
XVIII. El cicle troià 
XIX. El cicle heroic d’Hèracles 
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