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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. Es tractaran qüestions relatives a la història literària, la crítica textual i l'epigrafia amb la
finalitat de contextualitzar els problemes de les fonts tant en la tradició manuscrita com en els diversos suports
d'escriptura. Es farà incidència en el procés i la necessitat de la producció textual, sigui el que sigui el seu
suport, en els problemes de la seva transmissió i recepció, segons els interessos i les valoracions dels
diversos períodes històrics. Les sessions del mòdul es basaran en estudis de casos concrets amb l'objectiu
d'abastar la problemàtica de l'espai literari al món antic i medieval i fer especial èmfasi en la construcció
retòrica de la legitimació de fundacions, conflictes i conquestes.

Competències
Analitzar de manera crítica els plantejaments teòrics i metodològics que han guiat fins ara la recerca en
prehistòria, història antiga i història medieval.
Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
pública.
Exposar correctament, de manera oral o escrita, els resultats de la recerca històrica.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context 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.
Utilitzar les ciències filològiques auxiliars en l'aproximació a les fonts textuals relatives a períodes i
problemes concrets de la història antiga i medieval.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar críticament la relació entre les fonts literàries, epigràfiques i manuscrites i el seu valor com a
document històric.
2. Aplicar la informació derivada dels textos de la tradició grecollatina a la recerca historicoarqueològica
relativa al món antic i medieval.
3. Avaluar críticament la idoneïtat de les diferents eines instrumentals necessàries per a la recerca en
arqueologia i història antiga.
4. Avaluar críticament la idoneïtat de les diferents eines instrumentals necessàries per a la recerca en
filologia grecollatina.
5. Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic específic associat a les ciències auxiliars filològiques.
6. Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
9. Sistematitzar dades de la documentació textual i de la tradició científica de manera oral i escrita.
10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
11. Treballar en equips interdisciplinaris.

Continguts
El mòdul, Producció, Transmissió i Recepció de Textos Antics i Medievals, està integrat per quatre parts
específiques que abasten diversos àmbits de recerca de l'àmbit de les Filologies, com a Ciències Auxiliars de
la Història.
1. Charter Myths: mites com a fonament institucional
Prof. Jordi Pàmias. Sessions: 14, 21 de febrer; 7 de març.
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. De manera
especial es posarà de relleu la utilització dels relats mítics en la construcció d'una memòria que permet
legitimar diverses institucions antigues i alhora fonamentar-ne els discursos ideològics.
2. La transmissió de les fonts antigues i medievals sobre Euràsia Central
Prof. Agustí Alemany. Sessions: 14, 21 de març.
L'objectiu d'aquest tema és introduir l' estudiantat al problema de la producció, transmissió i recepció de les
fonts antigues i medievals -tant de tradició grecollatina com orientals- sobre l'Euràsia Central antiga i medieval.
Començarem per una breu presentació històrica i cultural des dels orígens fins al període mongol (aprox. s. viii
aCxiv dC), seguirem amb la presentació de les principals tradicions literàries que ens informen sobre aquestes
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aCxiv dC), seguirem amb la presentació de les principals tradicions literàries que ens informen sobre aquestes
contrades i acabarem amb l'exposició d'alguns casos d'estudi selectes per tal d'ilustrar aplicacions concretes
de la metodologia filològica a la recerca històrica.
3. Fonts per a l'estudi de les controvèrsies religioses
Prof. Cándida Ferrero. Sessions: 28 de març; 4, 11 d'abril.
Des de l'Antiguitat tardana, el discurs religiós es va construir lenta, però de forma especialment eficaç per part
dels pares de l'església cristiana, primer contra pagans i jueus, més tard contra les diverses heretgies sorgides
del cristianisme, categoria en la qual es va inserir, també, l'islam a l'Època premoderna. Si la formulació de les
controvèrsies, i també dels diàlegs, varen tenir un fort component patrístic als seus inicis, a partir del s. XII,
s'incorpora l'hermenèutica escolàstica de la Disputatio. Sobre aquesta premissa, les sessions se centraran a
estudiar casos concrets, a través de textos de diversa tipologia, com ara cànons conciliars, cocròniques,
sermons i tractats, que serviran per donar una perspectiva de com el cristianisme va elaborar i transmetre un
model retòric de controvèrsia religiosa que va esdevenir, en molts casos, polèmica, especialment en moments
de confrontació bèl·lica, tot procurant la legitimació del poder territorial i de la pròpia història.
4. Informar-se sobrel'islam. Fonts d'informació sobre l'islam a l'Edat Mitjana
Prof. Óscar de la Cruz. Sessions: 25 d'abril; 2, 9 de maig.
La literatura llatina medieval al·ludeix llargament a l'islam per diversos motius, sobretot, però, amb voluntat de
refutació. L'objectiu ara és observar alguns dels tòpics més rellevants sobre l'islam i estudiar-ne l'origen i la
seva difusió. Aquesta revisió ens portarà a localitzar un conjunt de textos que informen els autors i dels quals
se serveixen enla seva producció antiislàmica.

Metodologia
Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discussió de textos, estudi i
discussió de fonts documentals.
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

Resultats
d'aprenentatge

Hores

ECTS

36,5

1,46

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

36

1,44

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

73

2,92

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Tipus: Dirigides
Classes teòriques i pràctiques

Tipus: Supervisades
Treball de documentació, lectures, exercicis
Tipus: Autònomes
Estudi personal: recerca de bibliografia especialitzada. Treball final de
mòdul.

Avaluació

Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discussió de textos, estudi i
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Activitats dirigides: classes teòriques, presentació pública de treballs, seminaris de discussió de textos, estudi i
discussió de fonts documentals.
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 d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Elaboració d'un treball escrit

40%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Exposició oral del treball de mòdul

30%

1,5

0,06

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Treball de documentació, lectures, exercicis

30%

1

0,04

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11
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