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Prerequisits
Per cursar aquesta assignatura és imprescindible conèixer la gramàtica bàsica de l'àtic clàssic i tenir
experiència en la lectura de textos grecs en prosa. Per això, es recomana haver cursat i aprovat prèviament
les assignatures de llengua grega del primer curs del grau en Estudis Clàssics: "Gramàtica grega" i "Textos
grecs", així com l'assignatura del segon curs "Prosa grega clàssica".
També és convenient, però no imprescindible, que els estudiants tinguin un nivell bàsic d'anglès i francès,
perquè es podran recomanar lectures extretes de bibliografia en aquestes llengües.

Objectius
Aquesta assignatura forma part de la matèria "Llengua i literatura clàssiques" del segon curs del grau en
Estudis Clàssics i es planteja com una assignatura obligatòria de formació nuclear.
Els seus continguts cerquen oferir una iniciació a la poesia èpica grega arcaica, mitjançant l'estudi de l'obra
d'Homer i d'Hesíode, màxims exponents d'aquest gènere. Es treballarà una selecció de passatges dels
poemes homèrics, extrets del llibre: Antología de la Ilíada y la Odisea, de M. S. Ruipérez i col·laboradors.
En finalitzar el curs, l'estudiant ha de ser capaç de traduir i comentar correctament passatges dels autors
esmentats, identificar les característiques temàtiques i formals de l'èpica grega arcaica i, en especial,
d'aquests autors, i valorar l'aportació de les obres estudiades al llegat cultural occidental. A més, l'estudiant
haurà de poder explicar amb detall els continguts de la lectura en traducció: Ilíada d'Homer, i fer-ne una
valoració raonada.

Competències
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Competències
Estudis Clàssics
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Estudis de Català i de Clàssiques
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Estudis de Francès i de Clàssiques
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge
1. Adquirir tècniques ràpides de comprensió basades en la semàntica (arrels, formacions derivades i
compostes).
2. Aplicar l'anàlisi morfosintàctica a la lectura de textos grecs de dificultat progressiva.
3. Contextualitzar en el seu marc cultural el gènere corresponent, la seva gènesi i la seva evolució.
4. Demostrar el coneixement de les tècniques filològiques aplicades als textos antics.
5. Elaborar un comentari gramatical, mètric i de realia d'un text grec del gènere corresponent.
6. Explicar el context, les obres (personatges, tòpics) i la tradició posterior dels autors i els gèneres
estudiats.
7. Identificar els principals temes del gènere corresponent.
8. Organitzar i redactar textos de forma clara, correcta i adequada.
9. Organitzar i redactar textos de manera clara, correcta i adequada.
10. Traduir correctament un passatge dels autors proposats, adequant-se al registre propi del gènere
corresponent.
11. Utilitzar el vocabulari tècnic específic d'interpretació i comentari dels textos antics.
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Continguts
A. Temari
I. Introducció a la poesia èpica grega
I.1. Orígens de l'èpica grega. Aedes i rapsodes.
I.2. La tradició oral. La dicció formular.
I.3. La llengua de l'èpica.
I.4. El marc històric de l'epopeia grega.
I.5. Els poemes del Cicle Èpic i altres poemes heroics.
II. Els poemes homèrics: Ilíada, Odissea
II.1. La qüestió homèrica: el problema de la composició dels poemes homèrics.
II.2. Estructura i contingut de la Ilíada.
II.3. Estructura i contingut de l'Odissea.
II.4. Les societats homèriques i els seus valors culturals.
II.5. Els Himnes homèrics.
II.6. Altres poemes atribuïts a Homer.
II.7. Transmissió, edicions modernes i pervivència d'Homer.
III. Hesíode
III.1. Dades biogràfiques.
III.2. Obra: Teogonia; Treballs i Dies; altres poemes atribuïts a Hesíode.
III.3. Context històric d'Hesíode.
III.4. Influències orientals i originalitat en l'obra d'Hesíode.
III.5. Llengua i estil.
III.6. Transmissió, edicions modernes i pervivència d'Hesíode.
B. Selecció de passatges per traduir
1. Il. I.1-244: invocació inicial; la pesta; enfrontament entre Aquil·les i Agamèmnon; la còlera d'Aquil·les.
2. Il. VI.399-502: comiat d'Hèctor i Andròmaca.
3. Il. XXII.248-366: combat singular entre Hèctor i Aquil·les; mort d'Hèctor.
4. Od. I.1-27; 80-95: invocació inicial; els déus es reuneixen a l'Olimp; proposta d'Atena pel retorn d'Odisseu.
5. Od. IX.353-414: Odisseu i el Ciclop Polifem.
6. Od. XXI.404-434: Odisseu supera la prova de l'arc.
C. Lectura en traducció de la Ilíada d'Homer

Metodologia
La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà en combinar les explicacions teòriques de cadascun
dels punts del temari amb la traducció de la selecció dels passatges esmentats.
Les classes presencials seran bàsicament pràctiques. El professor dedicarà temps a:
1. Llegir, traduir i comentar la selecció de textos proposada.
2. Proporcionar als estudiants mecanismes que els permetin augmentar progressivament el volum de
text traduït.
3. Corregir els textos traduïts diàriament pels estudiants, individualment o en grup.
4. Comentar el contingut lingüístic, literari i sociocultural dels textos traduïts, amb èmfasi singular als
aspectes relatius a la seva tradició posterior.
5. Explicar continguts que ajudin a contextualitzar el text.
L'estudiant s'haurà de responsabilitzar de dur diàriament el text proposat per a la traducció i el comentari.
Pel que fa a la lectura de la Ilíada, se'n farà una prova que demostri que l'estudiant ha llegit l'obra, n'ha
comprès els continguts i és capaç de situar-la en el seu context de producció, així com de valorar-ne la seva
importància en el nostre llegat cultural.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides
Exposició dels contiguts teòrics de l'assignatura

12

0,48

3, 6, 7

Realització d'exercicis de traducció i comentari

20

0,8

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Traduccions supervisades

10

0,4

1, 2, 4, 5, 7, 10

Tutories en grups reduïts

15

0,6

1, 2, 4, 10, 11

Lectura de bibliografia complementària

10

0,4

3, 6

Lectura d'Ilíada d'Homer

15

0,6

3, 6, 8, 9

Realització d'exercicis i traduccions

50
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1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
L'avaluació d'aquesta assignatura es farà prenent com a referència les activitats d'avaluació que consten en el
quadre inferior.
És molt important que l'estudiant tingui en compte que l'avaluació també contempla l'assistència regular a
classe i la realització i valoració dels exercicis, traduccions i qüestions diverses proposades a classe en els
terminis establerts pel professor, per tal de demostrar la comprensió i aplicació dels continguts explicats a
classe (20%).
Aquell estudiant que hagi presentat dues de les activitats d'avaluació, una d'elles un dels tres exàmens de
textos, no podrà renunciar a ser avaluat; en altres paraules, no tindrà un "No Avaluable" com a qualificació
final.
És requisit imprescindible treure una nota mínima de 4 en cadascuna de les activitats d'avaluació per fer la
mitjana ponderada de totes les notes que conformen la qualificació final, mitjana que ha d'arribar a 5 per
aprovar l'assignatura. A la reavaluació, només es podran presentar els estudiants que tinguin suspès algun
examen o el control de lectura amb una nota inferior a 4, o bé no hagin arribat a 5 en la mitjana ponderada.
Només es podrà recuperar en la reavaluació, com a màxim, la nota de dos exàmens de textos o la d'un
examen de text i el control de lectura. La nota màxima final de l'assignatura del estudiants que es presentin a
la reavaluació serà 5 Aprovat.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Control de lectura de la Ilíada d'Homer

10%

1,5

0,06

3, 6, 8, 9

Examen de traducció sense diccionari i comentari literari i sociocultural de
textos traduïts a classe

20%

1,5

0,06

2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

Resolució d'exercicis del treball diari a classe

20%

12

0,48

1, 2, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11

1er examen de traducció amb diccionari i comentari mètric i literari d'un text
d'Homer no traduït a classe

25%

1,5

0,06

2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

4

2on examen de traducció amb diccionari i comentari mètric i literari d'un
text d'Homer no traduït a classe

25%

1,5

0,06

2, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11
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