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Prerequisits
Estudis en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o una altra titulació oficial de l'àmbit de
les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

Objectius
L'objectiu d'aquest mòdul és l'estudi dels instruments filològics adequats i necessaris per a l'anàlisi de la
documentació històrica d'època antiga i medieval continguda en fonts literàries, epigràfiques i manuscrites de
tradició grecollatina. En aquest sentit, hom hi tractarà diverses qüestions relatives a la història literària, la
crítica textual, l'epigrafia i la paleografia amb la finalitat de contextualitzar els problemes de les fonts tant de la
tradició manuscrita com de diversos suports d'escriptura.

Competències
Analitzar de manera crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en
prehistòria, història antiga i història medieval.
Exposar correctament, de manera oral o escrita, els resultats de la recerca històrica.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Treballar en equips interdisciplinaris.
Utilitzar les categories i el lèxic característics que s'utilitzen en la recerca i la difusió de la prehistòria,
l'antiguitat i l'Edat Mitjana.
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Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar críticament la relació entre les fonts literàries, epigràfiques i manuscrites i el seu valor com a
document històric.
2. Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic específic associat a les ciències auxiliars filològiques.
3. Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
4. Sistematitzar dades de la documentació textual i de la tradició científica de manera oral i escrita.
5. Treballar en equips interdisciplinaris.

Continguts
El mòdul Ciències Filològiques Auxiliars (CFA) està integrat per cinc parts específiques que
abasten diversos àmbits de la filologia i de les ciències i tècniques historiogràfiques.
1. Charter Myths: mites com a fonament institucional
Prof. Jordi Pàmias Massana. Sessions: 15 i 22 de febrer; 1 i 8 de març 2018.
L'objectiu d'aquestes sessions és mostrar als estudiants alguns exemples de l'aplicació
del mètode filològic a l'estudi de textos literaris com a fonts per al coneixement
d'aspectes concrets de la Civilització grega. Les classes seran marcadament pràctiques i
consistiran en l'anàlisi i el comentari d'una selecció de textos de contingut mitogràfic que
ajudin a entendre determinats aspectes institucionals de la Grècia antiga .
2. La Bíblia Llatina com a referent cultural per a l'Occident medieval: Formació,
transmissió i interpretació del text des dels seus orígens fins a la baixa edat mitjana
Profa. Eulàlia Vernet Pons. Sessions 15 i 22 de març; 5 d'abril, 2018.
La Bíblia és el text clau per a comprendre l'Occident medieval i la gènesi de l'Europa
moderna. L'objectiu d'aquestes sessions és oferir a l'estudiant una visió general sobre la
formació i la transmissió deltext bíblic llatí durant l'alta i la baixa edat mitjana. S'hi
analitzaran les primeres traduccions llatines (Vetus Latina), en comparació amb el text de
la Vulgata. Traçarem el procés de canonització de la Bíblia Vulgata, així com de la seva
difusió manuscrita.
De la Bíblia llatina, se'n destacarà la influència en l'àmbit de la vida cultural i política; es
tractarà la interpretació que se li ha donat durant l'antiguitat tardana i l'edat mitjana, amb
exemples presos dels comentaris i les obres historiogràfiques. Estudiarem també la
importància que aquest text adoptà en les relacions amb les altres religions, així com en
els processos de controvèrsia.
3. El copista(medieval) com a editor del text
Prof. Óscar de la Cruz Palma. Sessions: 12,19 i 26 d'abril, 2018.
La tradició manuscrita (medieval) sovint no es mostra servil al text que copia. A banda de
les variants textuals comeses pels errors inconscients dels copistes (lapsus, errors de
còpia, errors de lectura, etc.), és freqüent trobar testimonis manuscrits fets per copistes
que han intervingut aportant deliberadament variants textuals i fins i tot amplificacions o
reduccions d'aquell text que debien transmetre. Podriem dirigir la nostra atenció al fet
que, sovint, els testimonis han estat "editats" dintre de la mateixa transmisió manuscrita,
abans que la intervenció estilística sobre el text fos una característica habitual en época
de la imprempta. L'advertiment és essencial, perquè ens mostra que entre l'autor i les
còpies poden haver-se esdevingut canvis significatius que la tradició posterior no pot
atribuir a l'autor, sinó als copistes i comentaristes del text.
4. L'edició crítica de textos paraliteraris: metodologia i problemàtica
Prof. Jesús Alturo Perucho, 3 i 10 de maig, 2018.
Anàlisi de les diverses tendències metodològiques en l'edició de textos paraliteraris,
centrada en la documentació medieval catalana amb exrcicis pràctics.
5. El llegat clàssic en la seva transmisió
Prof. Ulisse Cecini. Sessions: 17, 24 i 31 de maig, 2018.
Les èpoques posteriors al període clàssic sempre van haver de confrontar-se amb el seu
llegat cultural. Això s'ha tractat en termes de transmissió, d'imitació, d'adaptació, de
referència o de distànciació. En les sessions corresponents a aquesta part del mòdul, es
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referència o de distànciació. En les sessions corresponents a aquesta part del mòdul, es
presentaran i discutiran casos d'aquestes dinàmiques de recepció, utilització i
reescriptura del llegat clàssic, oferint els instruments per a una comprensió crítica
d'aquests fenòmens.

Metodologia
Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discussió de textos, estudi
y discussió de fonts documentals i arqueològiques.
Activitats supervisades: tutories i realització d'exercicis pautats d'aprenentatge (individuals o en grups reduïts).
Activitats autònomes: cerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, estudi.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

56

2,24

1, 2, 3, 4, 5

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5

145

5,8

1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Dirigides
Classes teòriques i pràctiques
Tipus: Supervisades
Treball de documentació, lectures, exercicis
Tipus: Autònomes
Estudi personal: recerca de bibliografia especialitzada. Treball final del
mòdul.

Avaluació
Cada estudiant, sota la guia i la supervisió d'un professor del mòdul, haurà de redactar un treball relacionat
amb un dels continguts del temari del mòdul, el qual haurà d'exposar a classe en la data indicada. Aquest
treball, però, donarà una part de la nota final, que s'obtindrà amb l'aplicació de la ràtio següent:
30%: Elaboració d'un treball escrit. El treball haurà de demostrar que, a banda dels continguts teòrics, s'és
capaç d'organitzar i redactar els textos de forma correcta, clara i adient.
50%: Exposició oral del tema triat com a treball de mòdul. L'estudiant haurà de demostrar que és capaç de
realitzar presentacions orals, ordenades, efectives i adaptades a l'audiència acadèmica.
20%: Actitud de l'estudiant: assistència (es demana al prof. que faci un control d'assistència a cada sessió, per
tal que es pugui assegurar que l'estudiant ha assistit al 80% de les sessions), aportacions, ressenyes, etc.
Calendari de les activitats d'avaluació
Assistència i participació a les sessions presencials: dijous del segon semestre, febrer-maig 2018, a
l'horari marcat per la coordinació del màster.
Exposicions orals:7 de juny 2018.
Termini lliurament dels treballs escrits: dia 21 de juny 2018.
Revisió de qualificacions: dia 28 de juny 2018, al despatx (B7/141) de la coordinadora del mòdul, en
horari de 16.00-19.00h.
Tancament d'actes dia 12 de juliol 2018.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Assistència i participació, ressenyes, breus comentaris,

20%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5

Elaboració d'un treball escrit

30%

4

0,16

1, 2, 3, 4

Exposició pública oral del procés i dels resultats dels treballs

50 %

6

0,24

1, 2, 3, 4
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