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Other comments on languages

L'estudiant ha de tenir la disposició de seguir les classes impartides en català per bé que en el seu treball diari
i en la comunicació a classe pot emprar, evidentment, el castellà (o una altra llengua propera, si és el cas).

Prerequisites

És  haver superat l'assignatura "L'Eneida" (segon curs, segon semestre). Altrament l'estudiantaconsellable
haurà de fer un esforç suplementari important per poder aprovar-la. Horaci presenta una dificultat superior a la
de Virgili.

Objectives and Contextualisation

Es tracta d'una assignatura inclosa dins la matèria . En certa manera suposa la continuïtat deFilologia Llatina
l'assignatura  cursada el segon semestre del segon curs.L'Eneida,

Descripció de l'assignatura (segons el pla d'estudis de Ciències de l'Antiguitat): "La poesía lírica en Roma.
Características del género. Horacio. Contexto histórico. Traducción y comentario filológico".

Objectius: el treball a les classes presencials i, si escau, als seminaris i tutories, tindrà per objectiu que
l'estudiant, en acabar el semestre, sigui capaç de:

1) Aplicar les tècniques que permeten la comprensió ràpida del text llatí.

2) Comprendre un text llatí sense usar el diccionari.

3) Traduir un text d'Horaci d'entre 20 i 25 versos en 1.30h.

4) Respondre qüestions gramaticals, de mètrica i d'estilística referides al text.

5) Respondre qüestions sobre el context històric en què s'emmarca el gènere i sobre la seva tradició posterior.

Competences
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Ancient Studies
Apply grammatical knowledge acquired in the analysis and comprehension of Latin and Greek texts.
Be able to express oneself orally and in writing in the specific language of history, archaeology and
philology, both in one's own languages and a third language.
Interpret texts written in Latin and Greek to understand the history and Classical civilisations.
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.

English and Classics Studies
Apply the methodology of analysis and knowledge of genres, metrics and stylistics to comment on
literary texts and analyse the culture and history of English-speaking countries and the ancient world.
Demonstrate grammatical knowledge of the Greek and Latin languages and its application to the
analysis and comprehension of Greek and Latin texts.
Interpret written texts in Latin and Greek to learn about classical history and civilizations.
Interrelate linguistic and historical knowledge of the ancient world with knowledge of other fields of the
humanities, mainly literature and archaeology.
Produce effective written work or oral presentations adapted to the appropriate register in distinct
languages.

Learning Outcomes

Analyze the morphosyntactic components of a Latin text identifying those are specific of a literary genre
or a particular linguistic variant.
Autonomously searching, selecting and processing information both from structured sources
(databases, bibliographies, specialized magazines) and from across the network.
Explain the context of the literary works whose characters, topics and clichés were passed down to the
following tradition.
Explain the gist of a text without any need for a prior morpho-syntactic analysis or the use of a
dictionary.
Extract information from the Greek and Latin texts on aspects of realia especially related to their
historical and cultural context.
Extract information from the Latin texts on aspects of realia especially related to their historical and
cultural context.
Identify in the Latin texts the characteristics of a particular literary genre.
Preparing an oral and written discourse in the corresponding language in a proper and organized way.
Recognise the themes and topics emanating from the Greek works studied in the European literary and
artistic traditions.
Translate fragments of the Latin works proposed.
Translate fragments of the proposed Latin works.
Use rapid text-comprehension techniques based on the semantic resources provided by a knowledge of
Catalan, Spanish and, where appropriate, other Romance languages.
Use rapid text-comprehension techniques based on the semantic resources provided by the knowledge
of Catalan, Spanish and, where necessary, other Romance languages.
Write a metric commentary on a Latin text in verse.
Write a morpho-syntactic commentary on a Latin text.
Write a stylistic commentary on a Latin text.

Content

CONTINGUTS

LA POESIA D'HORACI
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Lectures suggerides:

Codoñer, Carmen (ed.), , Salamanca 1997.Géneros literarios latinos
 Nathan, París 1990, pp. 320-328.Martin, René - Gaillard, Jacques, ,Les genres littéraires à Rome

Alvar Ezquerra, Antonio, "La poesia lírica de Horacio. Los Epodos. Las Odas", a C. Codoñer (ed.), , Càtedra, Madrid 1997, pp. 123-136.Historia de la literatura latina
Cortés Tovar, Rosario, "Sátiras y Epístolas", a Codoñer, C. (ed.), , Càtedra, Madrid 1997, pp. 137-153.Historia de la literatura latina

I. LA LITERATURA DE L'ÈPOCA D'AUGUST. CONTEXT HISTÒRIC,
POLÍTIC I SOCIAL

Lectures suggerides:

Bieler, Ludwig, "La época de Augusto", en Id., , ed.Historia de la literatura romana
Gredos, Madrid 1972, pp. 175-185.
Moralejo, José Luis, , Gredos, Madrid 2012.Horacio

II. HORACI. DADES BIOGRÀFIQUES. OBRES

Lectures suggerides:

Suetoni,  Vida d'Horaci.De uiris illustribus,
 Albrecht, Michael von, . Desde Andrónico hastaHistoria de la literatura romana

 Volum I, Herder, Barcelona 1997, pp. 662-688.Boecio.
Beard, Mary, , Crítica, Barcelona 2016.SPQR. Una historia de la antigua Roma
Moralejo, José Luis, , Gredos, Madrid 2012.Horacio

 I, 3; II, 7.Odes
 I, 4;I, 6.Sàtires

Vegeu també:

, Cátedra, Madrid 1997.Codoñer, Carmen (ed.), Historia de la literatura latina

III. LA POESIA LÍRICA A ROMA

IV. ELS TÒPICS HORACIANS I LA SEVA INFLUÈNCIA EN LA
LITERATURA UNIVERSAL

Lectures suggerides:

Martindale, Charles, "  a Jenkyns, R. (ed.), Horacio, Ovidio y otros" El legado de
, Crítica, Barcelona 1995, pp. 161-196.Roma

Vegeu també:
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Vegeu també:

Beard, Mary, , Barcelona 2013.La herencia viva de los Clásicos
, 2 vols., MèxicCurtius, Ernst Robert, Literatura europea y edad media latina

1978.
Highet, Gilbert,  2 vols., Mèxic 1954.La tradición clásica,
Jenkyns, Richard, , Crítica,Un paseo por la literatura de Grecia y Roma
Barcelona 2015.

V. TEXTOS A TRADUIR

Lectura i comentari d'una selecció de :Sàtires

I, 5 (viatge a Bríndisi); I, 6, 45-99 (aspectes de la vida de l'autor explicats per ell
mateix); I, 8, 23-39 (encanteri d'unes bruixes; Canídia (vegeutambé  3, 5Epodes
i 7 i  II, 1 II, 8) i Sàgana); II, 8 (sopar de Nasidiè).Sàtires

Lectura i comentari d'una selecció d' :Epístoles

I, 13 (lliurament a August dels tres primers llibres de les ); II, I, 139-174Odes
(orígens del teatre, ).Graecia capta...,

Lectura i comentari d'una selecció d' :Epodes

2 ( ), 7 (plany per les guerres civils), 8 (a una vella nimfòmana), 9Beatus ille
(alegria per la victòria d'Acci), 13 ( ), 15 (A Neera).carpe diem

Lectura i comentari d'una selecció d' :Odes

I. 1 (dedicatòria a Mecenàs; exposició de diferents formes de vida); I. 4 (alegria
I de la joventut); I. 5 (a Pirra); I. 9 ( ); I. 11 ( ); I. 14carpe diem carpe diem
(al.legoria de l'Estat); I. 22 (a Làlage); I. 23 (a Cloe); I. 27 (escena de simposi); I.
37 (suïcidi de Cleòpatra); I. 38 (lloança dels petits plaers de la vida); II. 1
(conseqüències funestes de la guerra civil); II. 7 (antic esperit republicà
d'Horaci); II. 10 ( ); II. 14 ( ); II. 16 (elogi de la pau iaurea mediocritas tempus fugit
de la vida al camp; tema de l' ); II. 17 (amistat amb Mecenàs);aurea mediocritas
II. 20 (la immortalitat de l'artista) III. 5 (el valor i l'orgull de sentir-se romà;
episodi de Règul); III. 9 (a Lídia; vegeu també  I, 8; I, 13 i I, 25); III. 13 (a laOdes
font de Bandúsia) III. 29 (invitació a Mecenàs perquè es traslladi a la vil.la
d'Horaci i reposi de les seves tasques polítiques); III. 30 (consciència de la fama
immortal del bon escriptor); IV. 7 (la mort acaba amb tot); IV.14 (elogi d'August i
de Tiberi); IV. 15 (elogi de la ).pax augusta

VI. NOCIONS SOBRE PROSÒDIA I MÈTRICA APLICADES A LA POESIA
HORACIANA. NOCIONS SOBRE EL DÍSTIC ELEGÍAC
Lectura suggerida:

Ceccarelli, Lucio, , ed. Universidad de Sevilla,Prosodia y métrica del latín clásico
Sevilla 1999.
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VII. LECTURES OBLIGATÒRIES

Horaci,  sencer.corpus
Moralejo, José Luis, , Gredos, Madrid 2012.Horacio

En aquesta assignatura s'han tingut en compte els aspectes de gènere de la manera
següent:

Seleccionant aquelles poesies d'Horaci en què les protagonistes o personatges
secundaris són dones.
No permetent un ús sexista del llenguatge tant en les contribucions orals com
escrites dels estudiantat.
Garantint a classe una atmosfera de respecte envers la diversitat i pluralitat
d'idees, persones i polítiques.
Evitant l'estereotipificació de gènere en els exemples.
Escrivint el nom sencer dels autors/-res de la bibliografia, en comptes de citar-los
per la inicial.

Methodology

L'estudiant s'haurà de responsabilitzar de dur diàriament el text proposat per a la traducció i el comentari
filològic ( ).nulla dies sine linea

La tasca de traducció diària és fonamental si es vol superar amb èxit l'assignatura.

A classe la professora 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 per l'estudiantat.

4) Comentar el contingut lingüístic, literari i sociocultural dels textos traduïts, amb èmfasi singular als aspectes
relatius a la seva tradició posterior.

5) Explicar els continguts gramaticals, mètrics i estilístics.

6) Explicar continguts de  que ajudin a contextualitzar el text.realia

L'estudiantat haurà d'emprar un diccionari universitari llatí-català/castellà; no els serà permès usar un
diccionari escolar.

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.

Annotation: Within the schedule set by the centre or degree programme, 15 minutes of one class will be
reserved for students to evaluate their lecturers and their courses or modules through questionnaires.

Activities
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Activities

Title Hours ECTS Learning Outcomes

Type: Directed

CONTINGUTS TEÒRICS 6 0.24 3

EXERCICIS DE MÈTRICA I TRADUCCIÓ 8 0.32 16, 14, 10, 11

TRADUCCIÓ DIÀRIA 45 1.8 1, 16, 14, 4, 5, 10

TRADUCCIÓ I COMENTARI FILOLÒGIC DELS TEXTOS 35 1.4 1, 16, 14, 4, 5, 7, 10

TÈCNIQUES DE COMPRENSIÓ RÀPIDA D'UN TEXT LLATÍ 4 0.16 4, 13

Type: Supervised

EXERCICIS DE LECTURA I MORFOSINTAXI 7 0.28 1, 10

Type: Autonomous

ESTUDI DE LÈXIC I REVISIÓ DE GRAMÀTICA 15 0.6 2, 4, 13

LECTURES OBLIGATÒRIES 15 0.6 3, 7

Assessment

I. EXERCICIS I PROVES D'AVALUACIÓ

L'avaluació de l'estudiant es farà a partir de 5 activitats:

1) Resolució personal d'exercicis. L'estudiant ha de portar preparada la traducció cada dia per tal de
demostrar la comprensió i aplicació dels continguts explicats a les classes presencials. Aquestes traduccions
es podran demanar a l'aula sense avís previ, en començar o acabar la sessió. Percentatge: 10%

2) Prova de continguts teòrics: sobre el gènere literari, sobre el context històric, social i polític en què escriu
Horaci i sobre la seva obra. Percentatge: 10%

3) Primera prova de traducció d'un text no treballat prèviament. Percentatge: 10%

4) Prova final de traducció d'un text no treballat prèviament, amb resolució de qüestions morfosintàctiques,
estilístiques i mètriques. Percentatge: 50%

5) Prova de traducció de textos treballats prèviament a classe, amb resolució de qüestions morfosintàctiques,
estilístiques i mètriques i de  realia. Percentatge: 20%

II. CONDICIONS PER SER AVALUAT

NO AVALUABLES

Els i les estudiants que figurin a l'acta final, dels quals el professor no tingui dues o més evidències de les
descrites, seran qualificats com a NO AVALUABLES.

AVALUABLES
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Si el professor té dues o més evidències de l'estudiant, aquest serà qualificat en l'escala de suspens fins a
excel.lent (o MH), d'acord amb els percentatges suara descrits.

Per estar en condicions de superar l'assignatura (aprovat-MH), l'estudiant, com a mínim, haurà d'haver
realitzat:

1) La prova final de traducció d'un text no treballat prèviament, amb resolució de qüestions morfosintàctiques,
estilístiques i mètriques i de i haver obtingut una qualificació major o igual a 4.realia 

2) Un 75% dels exercicis periòdics.

3) El control de continguts teòrics.

En cas que la suma de la ponderació de les qualificacions fos igual o superior a 5, però no s'acomplís algun
dels tres requisits esmentats anteriorment, l'estudiant serà qualificat amb un 4,5 (suspès).

III. CONDICIONS DE LA RECUPERACIÓ

Per poder-se presentar a la recuperació s'haurà de tenir com a  de nota mitjana de curs.mínim un 3,5

En la fase de recuperació, l'estudiant només podrà recuperar la prova final de traducció d'un text no treballat
prèviament, amb resolució de qüestions morfosintàctiques, estilístiques i mètriques i de realia.

IV. CALENDARI DELS EXERCICIS I DE LES PROVES D'AVALUACIÓ

1) Prova de continguts teòrics: sobre el gènere literari, sobre el context històric, social i polític en què escriu
Horaci i sobre la seva obra. Percentatge: 10%. Data: 25 de març de 2021.

2) Primera prova de traducció d'un text no treballat prèviament. Percentatge: 10%: Data: 29 d'abril de 2021.

3) Prova final de traducció d'un text no treballat prèviament, amb resolució de qüestions morfosintàctiques,
estilístiques i mètriques. Percentatge: 50%. Data: 27 de maig de 2021.

4) Prova de traducció de textos treballats prèviament a classe, amb resolució de qüestions morfosintàctiques,
estilístiques i mètriques i de  realia. Percentatge: 20%: Data: 3 de juny de 2021.

En cas que un/una estudiant no pugui assistir a una prova parcial o a la prova final de recuperació el dia fixat,
no tindrà oportunitat de repetir l'examen, si no és que el professor ho considera oportú a la vista de la
documentació acreditativa del motiu de l'absència.

En la prova de reavaluació, que serà programada per l'Equip de Deganat de la Facultat, els/les estudiants
només podran recuperar la part corresponent a l'exercici final de traducció d'un text d'Horaci no treballat
prèviament (50%).

V. PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

L'estudiant té el dret de revisar tots els exercicis i exàmens parcials i finals a classe i/o a les hores de tutoria
de l'assignatura.

Per a la revisió de la qualificació final provisional i la de la prova de recuperació es fixarà un dia que serà
anunciat al CV de l'assignatura.
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Els/les 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.

VI. 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.

VII. DOCÈNCIA VIRTUAL O HIBRÍDA

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.

Assessment Activities

Title Weighting Hours ECTS Learning Outcomes

PROVA DE CONTINGUTS TEÒRICS 15% 1.5 0.06 2, 8, 3, 7, 9

PROVA DE TRADUCCIÓ DE TEXTOS VISTOS A
CLASSE

25% 1.5 0.06 1, 16, 15, 14, 8, 3, 5, 10

PROVA FINAL DE TRADUCCIÓ D'UN TEXT NO VIST A
CLASSE

30% 1.5 0.06 1, 16, 15, 14, 8, 3, 4, 5, 12,
10, 11, 13

RESOLUCIÓ PERSONAL D'EXERCICIS 10% 9 0.36 1, 2, 16, 14, 3, 5, 6, 10, 11

TRADUCCIÓ D'UN TEXT BREU NO VIST A CLASSE 20% 1.5 0.06 1, 16, 14, 10
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RECURSOS EN XARXA

http://www.culturaclasica.com

http://interclassica.um.es

http://www.cnice.mecd.es

http://www.unicaen.fr/rome

http://www.xtec.cat/~sgiralt/
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http://archeoroma.beniculturali.it/carcer-tullianum

HORACI
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