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The proposed teaching and assessment methodology that appear in the guide may be subject to changes as a
result of the restrictions to face-to-face class attendance imposed by the health authorities.

Contact

Use of Languages

Name: Jordi Pàmias Massana

Principal working language: catalan (cat)

Email: Jordi.Pamias@uab.cat

Some groups entirely in English: No
Some groups entirely in Catalan: Yes
Some groups entirely in Spanish: No

Prerequisites
És molt recomanable -però no imprescindible- que l'estudiant que es matriculi en aquesta assignatura hagi
superat prèviament totes les assignatures de llengua grega incloses en el Pla docent de 1r i 2n curs del grau
de Ciències de l'Antiguitat.
Es recomana també el coneixement instrumental de les llengües modernes més habituals en la bibliografia
especialitzada dels Estudis Clàssics (anglès, francès, italià i, en menor mesura, alemany), atès que es
proposaran lectures en aquestes llengües.

Objectives and Contextualisation
Aquesta assignatura forma part de la matèria "Filologia Grega" i s'imparteix en el primer semestre del 3r curs
del grau en Ciències de l'Antiguitat Es tracta d'una assignatura obligatòria els continguts de la qual es
consideren fonamentals per a la formació filològica dels estudiants.

Els objectius formatius d'aquesta assignatura són dos:
1r) Contextualitzar l'origen i el desenvolupament del gènere dramàtic grec en el marc de la literatura grega.
2n) Assolir un coneixement aprofundit de les caraterístiques pròpies del gènere dramàtic grec en les seves
dues variants -tragèdia i comèdia- mitjançant la traducció i el comentari d'una selecció de textos representatius
dels seus principals autors i obres.

Competences
Apply grammatical knowledge acquired in the analysis and comprehension of Latin and Greek texts.
Interpret texts written in Latin and Greek to understand the history and Classical civilisations.
Interrelate linguistic, historical and archaeological knowledge of the ancient world with knowledge of
other areas of the humanities, mainly ancient literature, philosophy and art.
Make a commentary on a literary texts applying knowledge of genres, metrics and stylistics.
Students must develop the necessary learning skills to undertake further training with a high degree of
autonomy.
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Learning Outcomes
1. Develop comprehensive commentaries on a particular aspect of the Greek world based on a reading of
the texts proposed.
2. Extract information from the Greek texts on features of the Greek imaginary, ways of thinking and
mentality.
3. Submitting works in accordance with both individual and small group demands and personal styles.
4. Translate fragments of the Greek works proposed.
5. Write a stylistic commentary on a Greek text.

Content
Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen al voltant de tres eixos:
1. Un marc teòric, que té com a objectiu contextualitzar el gènere dramàtic grec en qualitat de performance i
que es desenvoluparà d'acord amb el temari següent:
Orígens del drama grec: tragèdia i comèdia
Context de representació de la tragèdia i la comèdia
Mite i drama
Característiques de la tragèdia. Principals autors i obres
Característiques de la comèdia antiga. L'obra d'Aristòfanes
Pervivència i tradició del drama grec en la cultura occidental
2. Unes pràctiques de traducció (ca. 50 versos/dia) a partir d'una selecció de textos proposada pel professor.
L'antologia tindrà com a tema vertebrador "Les Dones i el poder". En concret, es traduiran els passatges
següents:

TEXT 1. La reina bàrbara: Atossa a Els perses d'Èsquil [x177]
v. 155-255: el somni premonitori d'Atossa
v. 681-758: diàleg entre el fantasma de Darius i Atossa

TEXT 2. Dones contra el tirà a l'Antígona de Sòfocles. [x 390]
v. 1-100: Diàleg entre Antígona i Ismene.
v. 162-210: Creont es presenta davant d'un cor de tebans i emet el seu primer edicte.
v. 334-366: Elogi de l'ésser humà.
v. 441-470: Creont, assabentat que Antígona ha enterrat el cos de Polinices, s'hi enfronta, però ella no
nomésreconeix la sevaculpabilitat, sinó que argumenta i justifica la seva actuació.
v. 683-723: Hèmon intenta convèncer el seu pare que desisteixi de la seva intenció de matar Antígona.
v. 883-928: Últimes paraules d'Antígona.
v. 1033-1090: Creont s'enfronta a Tirèsias, qui revela prediccions terribles contra Creont i la seva família.

TEXT 3. Maneres femenines de venjar-se a la Medea d'Eurípides [x 258]
v. 1-48: La Dida introdueix l'argument de la tragèdia rememorant com va arribar Medea a Corint al costat de
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v. 1-48: La Dida introdueix l'argument de la tragèdia rememorant com va arribar Medea a Corint al costat de
Jàson, i exposa la desgràcia que ara afligeix la seva mestressa: Jàson ha decidit repudiar Medea i prendre
com a esposa la filla del rei de Corint.
v. 465-592: Medea retreu a Jàson la seva decisió, car ella ha fet moltes coses per ell. Jàson respon les dures
acusacions de Medea i defensa la seva decisió tot al·legant que el nou matrimoni proporcionarà un millor
benestar a tots ells, en particular, als seus fills.
v. 764-806: Medea ha aconseguit que Egeu, rei d'Atenes, es comprometi amb juraments a acollir-la i ara es
disposa a acomplir la seva venjança: primer matarà la núvia i després -decisió terrible!-, els seus propis fills.
v. 1040-1080: Medea s'adreça als seus fills per última vegada i sembla, per moments, incapaç d'acomplir el
fatal assassinat.

TEXT 4. Les dones en èxtasi: les Bacants [x 223]
v. 215-232: Penteu dubta del caràcter diví de Dionís.
v. 677-774: Les Bacants acacen els pastors
v. 1043-1152: El missatger relata la mort de Penteu

TEXT 5. Una escena d'amor conjugal a la Lisístrata d'Aristòfanes [x 139]
v. 840-979: Diàleg entre Cinèsias i la seva dona Mírrina.
TOTAL DE VERSOS PER TRADUIR: 1187.
3. Lectura en traducció de les obres següents:
Èsquil, Set contra Tebes.
Sòfocles, Èdip Rei.
Eurípides, Medea.
Aristòfanes, Els Núvols

Methodology
La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà a alternar les explicacions teòriques del temari amb la
traducció i el comentari de la selecció de passatges.
L'antologia de textos estarà disponible a l'espai moodle de l'aula. D'acord amb el pla previst, es preveu que
l'estudiant tingui un ritme de traducció d'uns 24 versos per hora [24 versos x 55 hores de traducció autònoma
= 1320].
Els estudiants hauran de presentar una ressenya literària de la comèdia Els núvols d'Aristòfanes.

Activities
Title

Hours

ECTS

Learning Outcomes

10

0.4

1, 2

Type: Directed
Exposició de temes teòrics
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Traducció i comentari de textos

40

1.6

1, 5, 4

5.5

0.22

1, 3

Confecció d'una fitxa de lectura

15

0.6

1, 3

Lectura de fonts complementàries

5

0.2

1, 2

Lectures en traducció de les obres proposades

15

0.6

1, 2

Traducció de l'antologia de textos

55

2.2

1, 5, 2, 4

Type: Supervised
Tutories d'orientació per a fitxa de lectura
Type: Autonomous

Assessment
1. Activitats d'avaluació
L'avaluació és un procés continuat al llarg del qual l'estudiant ha de tenir la possibilitat de conèixer els seus
progressos mitjançant notes parcials. Per a l'avaluació d'aquesta assignatura es tindran en compte les
activitats següents:
-dos exàmens de traducció i comentari literari distribuïts al llarg del curs [35% +35%].
-un control de lectura de les tres tragèdies incloses com a lectures de curs [10%].
-una fitxa de lectura d'El núvols d'Aristòfanes [10%].
-Assistència i participació a classe [10%].
2. Procés de recuperació
Els estudiants tindran dret a recuperar l'assignatura sempre que:
-hagin realitzat 2/3 de les activitats avaluatives proposades.
-hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 3,5.
-Es podran recuperar: un examen de traducció (35%), el control de lectures (10%) i la fitxa literària (10%)
Els estudiants tenen l'obligació de consultar l'acta de qualificació de l'assignatura abans del seu tancament per
assegurar que no hi ha hagut cap error en el traspàs de notes per part de la professora
3. Plagi
En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta serà 0.

4.Docència virtual o híbrida
En el cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la
ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a
classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El
professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
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Assessment Activities
Title

Weighting

Hours

ECTS

Learning Outcomes

Assistència i participació a classe

10%

0

0

1, 2, 4

Control de lectura de les lectures obligatòries

10%

1.5

0.06

1, 2

Examen I

35%

1.5

0.06

5, 4

Examen II

35%

1.5

0.06

5, 4

Presentació d'una fitxa de lectura

10%

0

0

5, 2, 3
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