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1. Justificació 

  

Aquest TFC porta per títol Grámmata kaì épos: Introducció a la literatura 

grega I. Es tracta de la creació d’un crèdit variable adreçat a alumnat de 3r 

d’ESO. Hem de tenir en compte que aquest alumnat ja ha estat introduït 

prèviament a la cultura i civilització clàssica grega dins de l’àrea de ciències 

socials, per tant el que pretenem és endinsar-nos un poc més en aquesta 

temàtica, tot aprofundint en alguns aspectes sobre la seva literatura.  

Així, dintre de la cultura clàssica, el meu treball, d’acord amb la proposta 

del tutor, pretén centrar-se en la literatura grega. Específicament es tracta 

d’elaborar tot un seguit d’eines i material pedagògic aplicable a la segona etapa 

de l’ensenyament secundari obligatori. El resultat final ha estat tot un seguit de 

material aplicable en crèdit variable pel professorat especialitat de secundaria: 

guia didàctica, recull de textos clàssics, activitats, propostes pedagògiques, 

continguts a treballar, eines d’avaluació, etc.  

Creiem que aquesta ha estat una temàtica força oblidada en 

l’ensenyament secundari obligatori, en què l’únic aspecte que sovint es 

contempla és la mitologia o l’art clàssic, deixant de banda altres elements 

culturals.  

El nostre objectiu és, si és possible, publicar aquest material més 

endavant.  
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2. Introducció 

 

2.1. Presentació del tema de recerca 

El títol de TFC és Grámmata kaì épos: Introducció a la literatura grega I. En 

concret el crèdit s’estructura sota les unitats de programació següents:  

1. Introducció a la civilització i cultura clàssica grega. La literatura 
clàssica grega 

2. La poesia èpica.  

2.1. Homer. 

3. Drama. La tragèdia 

4.1. Sòfocles.  

4. Drama. La comèdia 

4.1. Aristòfanes.  

Com es pot observar, en aquestes unitats no es contemplen tots els gèneres 

literaris que configuren la literatura clàssica grega, ara bé, aquest es concep 

com un primer crèdit ampliable en un altre de característiques semblants a 

desenvolupar amb alumnat de 4t d’ESO, en què s’inclourien gèneres com la 

poesia lírica i la historiografia. 

Cada unitat de programació inclou, paral·lelament, material per al professorat i 

material per a l’alumnat. En el primer cas s’elaborarà una guia didàctica per al 

professorat estructurada per cada unitat de la manera següent:  

 

 títol de la unitat 

 objectius didàctics 

 continguts (de conceptes, de procediments i d’actituds, valors i normes) 

 activitats d’ensenyament- aprenentatge 

 activitats d’avaluació 
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  - inicial 

  - contínua i formativa 

  - sumativa i final 

 graella d’avaluació 

Així mateix, també s’inclouran, a nivell general: 

 introducció al material que es presenta 

 programació general de l’àrea: objectius i continguts 

 metodologia a emprar 

 altres recursos 

 proposta d’activitats d’ampliació 

 fitxes d’avaluació 

 bibliografia complementària. 

 

El material de l’alumnat consta de totes les explicacions que configuren cada 

unitat, així com dels textos dels diversos autors a comentar i de diverses 

activitats per tal d’aprofundir en els continguts. 

Els continguts assenyalats per a la configuració d’aquest crèdit variable en 

literatura clàssica grega s’adapten a aquells prescrits pel Departament 

d’Educació per a l’àrea de ciències socials en general en alumnat d’educació 

secundària obligatòria. En concret, responen als següents objectius explicitats 

en el Currículum de l’ESO:  

 Entendre punts de vista, formes de vida, codis morals diferents als 

comuns de l'àrea cultural occidental, tot relativitzant les diferències i valorant 

les aportacions d'altres àrees culturals, i, igualment, situar-se en el punt de 

vista de persones d'altres temps o llocs com a actitud necessària per viure 

en una societat progressivament multicultural. 

 Opinar de manera fonamentada, en el nivell adequat a la seva situació i 

com a conseqüència de l'adquisició d'una memòria històrica i de sòlids 
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coneixements geogràfics, sobre fenòmens actuals o passats, argumentant 

les raons, opinions i punts de vista propis. 

 Respectar i defensar, en la mesura de les seves possibilitats, el 

patrimoni cultural, lingüístic, historicoartístic i mediambiental, tot reconeixent-

hi les diferents aportacions que l'han format, i valorar positivament la 

correcció i el respecte en tots els àmbits de relació entre persones i 

institucions. 

 Relacionar i interrelacionar diferents coneixements adquirits, 

informacions i expectatives diverses en la interpretació de situacions, fets o 

esdeveniments socials actuals o històrics. 

 

2.2. Objectius i justificació (objectius, preguntes de recerca, destinataris) 

Els objectius plantejats en l’elaboració d’aquest TFC han estat els següents:  

1. Crear tot el material necessari per desenvolupar un crèdit variable a l’ESO 

sobre literatura grega. 

2. Recollir material i propostes per tal d’elaborar una guia didàctica. 

3. Oferir una visió global i significativa sobre la literatura grega adaptada a 

alumnes sense coneixements previs sobre el tema, però si amb 

coneixements sobre civilització i cultura clàssica grega.  

4. Contextualitzar aquest moviment literari en el seu context històric i cultural. 

5. Concretar i definir els dos períodes bàsics de la literatura grega: el de 

l’oralitat i el període hel·lenístic.  

6. Aprofundir en diversos gèneres literaris: la poesia èpica i el drama (tragèdia 

i comèdia). 

7. Endinsar-nos en l’obra de diversos autors- Homer, Sòfocles i Aristòfones- i 

en l’anàlisi d’algunes dels seus textos.  

8. Aplicar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)  

 

Altrament, les preguntes de recerca plantejades han estat les següents: 

 

1. Quines són les etapes principals de la literatura clàssica grega? 

2. Quines són les seves obres i autors més representatius? 
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3. Quines en són les característiques principals? I la seva contextualització? 

4. Quins són els aspectes a tenir en compte en la seva adaptació per a la 

creació d’un crèdit per a secundària? 

5. Quins en seran els recursos bàsics i els temes i obres essencials a tractar? 

 

Com es pot observar, aquestes eren algunes de les preguntes que en un 

principi ens plantejàrem i que al llarg del desenvolupament del TFC han estat 

respostes.  

 

2. 3. Destinataris 

Com ja hem comentat més amunt el públic al qual m’adreço és doble: 

En un primer lloc el material que hem elaborat va destinat a professorat de 

secundària de l’àrea de ciències socials, més concretament a aquells 

professionals especialitzats en cultura clàssica, per tal que els hi sigui una eina 

útil per emprar amb el seu alumnat en l’elaboració d’un crèdit variable sobre 

literatura clàssica.  

En segon lloc, per tant, el destinatari final serà el propi alumnat que cursi 

aquest tipus de crèdit: alumnat de tercer d’ESO.  

El resultat final és tot un seguit de material aplicable en crèdits variables pel 

professorat especialitat de secundària: guia didàctica, recull de textos clàssics, 

activitats, propostes pedagògiques, continguts a treballar, eines d’avaluació, 

etc.  

 

2.4.Destí del producte final 

En plantejar-nos l’elaboració de tot aquest material la proposta del tutor de TFC 

ha estat la possible publicació de mateix per tal de ser aplicat dins l’àmbit 

assenyalat. S’observa una mancança en aquesta àrea que sovint s’ha centrat 

més en arquitectura, mitologia i religió deixant de banda altres aspectes 

culturals de no menys importància, com pugui ser, en aquest cas, la literatura 

clàssica grega. Tenint en compte que en l’educació secundària s’hi contempla 

l’estudi de la literatura catalana i castellana, seria important que aquest alumnat 

pugui entendre’n els seus precedents.  
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Hem de tenir en compte que la finalitat dels Crèdits Variables és afavorir 

l’optativitat de l’alumnat, de manera que els nois i les noies consolidin i ampliïn 

les capacitats i els coneixements propis tenint en compte els seus interessos, 

les capacitats i les motivacions. 

Els Crèdits Variables són unitats de programació independents les unes de les 

altres, tenen una durada de 35 hores lectives. Al llarg de l’Educació Secundària 

Obligatòria, les alumnes i els alumnes han de cursar 16 Crèdits Variables: 6 al 

Primer Cicle i 10 al Segon Cicle. 

En el segon cicle, en el qual ens centrem, són prescriptius des del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya que en l’oferta de crèdits variables 

del centre hi hagi 3 crèdits de religió per a l’alumnat que voluntàriament hi opti, 

crèdits de segona llengua estrangera i crèdits de cultura clàssica. 

 

2.5.Marc teòric (comentari sobre la bibliografia i l’enfocament utilitzat) 

El tipus de material de base és, principalment, de fonts textuals. L’objectiu ha 

estat recopilar i adaptar diverses fonts textuals d’acord amb l’objectiu proposat, 

i sempre tenint en compte els coneixements previs i nivell cultural i/o 

intel·lectual dels receptors als quals va dirigit: alumnat de 3r d’ESO que 

prèviament ha estat introduït en el tema de cultura clàssica però que posseeix 

uns coneixements mínims sobre la seva literatura. Ha estat necessari, així 

mateix, consultar tant fonts teòriques referides al camp d’estudi (la literatura 

grega) com fonts metodològiques i curriculars per tal d’adaptar les primeres, 

sobretot el currículum establert pel Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya. També ha estat força útil l’anàlisi d’altres materials de 

característiques semblants dins l’àrea de ciències socials dirigit al mateix tipus 

de destinatari: llibres de text d’editorials diverses, pàgines webs sobre recursos 

educatius o programacions d’àrea, .... 

La recerca realitzada és documental, i per tal d’escollir-la i acotar-la s’ha tingut 

en compte el públic al qual va dirigit el material resultant: alumnat de 3r d’ESO. 

El material és teòric (referent a la literatura grega) i metodològic (referent a les 

característiques de l’alumnat, currículum, ...). 
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El primer tipus de material, a més, és de dos tipus: fonts textuals clàssiques i 

fonts textuals actuals (que analitzen les anteriors). Les fonts textuals clàssiques 

són aquelles que es relacionen amb els gèneres literaris escollits- la poesia 

èpica, el drama i la tragèdia- i, més concretament, als autors que representen 

cadascun d’aquests gèneres- Homer, Sòfocles i Aristòfanes. En tots tres casos 

s’han escollit els fragments més representatius per cadascun d’aquests autors, 

centrant-nos en aquelles obres on es perfilen més explícitament les 

característiques literàries que es pretenen mostrar a l’alumnat. Aquests textos 

van acompanyats d’activitats de reflexió i síntesi per a l’alumnat.  

Per últim, és important tenir en compte totes aquelles fonts relatives a l’ús de 

les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), ja que com es 

contempla en el currículum de l’ensenyament secundari són essencials per al 

desenvolupament del procés d’ensenyament- aprenentatge. Aquestes són 

contemplades com a eina de recerca i ampliació de la informació, així com a 

mètode per aprofundir en els coneixements adquirits per part de l’alumnat.  

2.6. Metodologia (camp d’estudi, model d’anàlisi).  

Els continguts han estat seleccionats d’acord al públic d’acord amb el 

destinatari final: alumnat de 3r d’ESO, ja que, com ja hem esmentat 

repetidament, es tractava d’elaborar un crèdit aplicable al curs indicat. 

Amb aquest fi s’ha realitzat un buidatge de diferents fonts textuals, sempre 

tenint en compte aquest el públic al qual anirà dirigit el producte final. 

Primerament, s’ha contextualitzat el camp d’estudi, establint-ne el trets generals 

(etapes, autors i obres destacades, característiques generals, influències, 

futures repercussions, ...) per tal de, més endavant, detallar els continguts. A 

partir d’aquesta primera aproximació teòrica i de la tria de continguts, s’han 

perfilat els objectius i continguts a desenvolupar tenint en compte que es tracta 

d’un crèdit d’ESO. Així, s’han elaborat els recursos i materials necessaris per a 

un crèdit d’aquestes característiques, tot tenint en compte si el material va 

dirigit a l’alumnat o al professorat.   
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MATERIAL PROFESSORAT 
 

PROGRAMACIÓ GENERAL D’ÀREA 
Grámmata kaì épos: Introducció a la literatura grega I 

CRÈDIT VARIABLE 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 
INTRODUCCIÓ 

 

Grámmata kaì épos: Introducció a la literatura grega I es presenta com un 
crèdit variable dirigit a alumnat de 3r curs d’Educació Secundària Obligatòria, 
responent així a la demanda existent sobre crèdits variables dins el marc de cultura 
clàssica en el segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria.  

Dins el marc prescrit pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya reflectit en  el Currículum de l’Educació Secundària Obligatòria en el Decret 
96/1992 de 28 d’abril, que ha desenvolupat en diverses normes posteriors, i que ha 
modificat amb el decret 179/2002, de 25 de juny, es contemplen els requisits a tenir en 
compte en un crèdit d’aquestes característiques.  

És a partir d’aquesta primera concreció que sorgeix el projecte que us 
presentem, un  crèdit variable per impartir-se i avaluar-se en una durada aproximada 
d’unes 35 hores (tal com marquen les directrius sobre crèdits variables del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) i previst per cursar-se en un 
sol trimestre. 

Hem  elaborat aquesta proposta a partir de la reflexió teoricopràctica sobre les 
directrius legislatives i la realitat empírica de les aules, tot establint les directrius que us 
permetran elaborar el Projecte Curricular del vostre centre i la Programació d’Aula.  

 
 

OBJECTIUS 
 

1. Introduir-se en el món clàssic, i més concretament en la literatura clàssica 
grega,  a partir dels referents actuals 

2. Precisar l’esperit de la cultura i la literatura clàssica grega –creativitat, llibertat 
intel·lectual, etc.– i, alhora, comprovar l’abast de la seva presència en el món 
actual. 

3. Identificar les arrels clàssiques de molts dels valors literaris promoguts per la 
nostra cultura i reconèixer la necessitat de la seva pervivència  

4. Valorar les aportacions realitzades per la cultura grega a la civilització europea i 
mundial. 

5. Comprendre el pas de la literatura oral a la literatura escrita.  
6. Distingir les principals etapes i característiques de la cultura i la literatura 

grega 
7. Observar les característiques principals de la literatura grega antiga, tot 

coneixent-ne alguns dels seus gèneres i autors.  

8. Comprendre la importància del mite i el paper de l’heroi en aquesta literatura.  
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9. Disposar de criteris de reflexió, raonament i anàlisi per comprendre fenòmens 
culturals literaris d’arrel grega.  

10. Familiaritzar-se amb la consulta de fonts clàssiques per tal de conèixer els 
nostres referents culturals.   

 

 

 
CONTINGUTS 

Conceptes 
 
Civilització grega 

Cronologia i etapes 
Geografia, política i societat 
Religió. Importància del mite 
Fets destacats 
 

Cultura clàssica grega 
Característiques generals de la seva cultura: arquitectura, pintura, ... 
Influències exteriors 

 
Introducció a la literatura clàssica grega 

Literatura oral i literatura escrita 
Gèneres literaris i relació amb les diferents èpoques 

  La poesia èpica 
  La poesia lírica 
  La historiografia 
  El drama: tragèdia i comèdia 

El paper de la mitologia. La figura de l’heroi 
 
La poesia èpica.  

L’èpica 
Orígens 
Temàtica i característiques principals 
Autors destacats 

Homer.  
Biografia 
Característiques generals de la seva obra. 
Argument de les seves obres 

 
 

Drama. La tragèdia 
Introducció al teatre: 

Orígens 
La tragèdia i la comèdia  

Introducció a la tragèdia 
Inicis 
Temàtica i característiques. 
Autors destacats: Èsquil i Eurípides. 

Sòfocles:  
Biografia 
Característiques generals de la seva obra. 
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Argument de les seves obres 
 

Drama. La comèdia 
Introducció a la comèdia 

Orígens  
La comèdia antiga, la mitjana i la nova 
Temàtica i característiques. 
Personatges 

Aristòfanes 
Biografia 
Característiques generals de la seva obra. 
Argument de les seves obres 

 

Procediments 
 

1. Lectura de textos expositius relatius als diferents continguts treballats en el 
tema. 

2. Lectura de textos clàssics i relació d’aquests amb els continguts treballats.  

3. Resposta de preguntes de naturalesa diferent sobre els principals continguts 
treballats en el tema. 

4. Adquisició i aplicació de diferent vocabulari especialitzat sobre el tema.  

5. Adquisició de les característiques principals de la cultura i civilització grega i 
relació amb la seva literatura.  

6. Anàlisi de les característiques principals de la literatura grega i relació amb la 
literatura actual.  

7. Lectura i anàlisi d’obres literàries d’èpoques i gèneres diversos –poesia èpica, 
tragèdia i comèdia.  

8. Lectura de mites i reconeixement del seu paper en la literatura.  

9. Recull i ampliació d'informació per mitjans informàtics i telemàtics 

10. Aplicació de diferents mètodes d’estudi per aprofundir en els continguts a 
assolir.  

 

Actituds, valors i normes 
1. Curiositat pel coneixement dels gèneres presentats i per la seva relació amb  la 

literatura actual. 

2. Actitud participativa, responsable i de col·laboració en totes les activitats 
realitzades.  

3. Preocupació per la correcta presentació i execució del treball. 

4. Respecte i valoració per una altra cultura.  

5. Capacitat d’observació de la importància de conèixer altres cultures precedents 
a l’actual. 

6. Valoració del passat i interès per la detecció de la seva pervivència en les 
formes de vida actuals. 

7. Gust per la lectura i per l’anàlisi de diverses formes literàries.  
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METODOLOGIA 

En aquest punt pretenem presentar uns principis metodològics de caràcter molt 
general de possible aplicació en el desenvolupament d’aquesta àrea.  

Cal dissenyar activitats que, partint dels coneixements previs dels alumnes, 
possibiliten el procés d’aprenentatge significatiu. Entre d’altres, introduirem 
l’avaluació inicial com a eina per observar aquests coneixements. Així mateix, caldrà 
establir mecanismes per què sigui el propi alumnat qui s’avaluï a ell mateix, per tal de 
garantir que sigui no sols un agent en el procés d’ensenyament, sinó també un dels 
protagonistes.  

La significativitat, altrament, proporcionarà situacions d'aprenentatge que 
tinguin sentit per als alumnes i les alumnes, a fi que resultin motivadores. La 
motivació de l’alumnat és essencial en el procés d’ensenyament, partint dels 
interessos, demandes, necessitats i expectatives dels alumnes i les alumnes.  

El procés ha d’apuntar cap a l’adquisició d’aprenentatges funcionals, que 
s’adapten a la vida diària del nostre alumnat, podent ser utilitzats en diverses 
situacions, tant en altres àrees com en àmbits reals. En aquest punt els continguts 
procedimentals, pel seu caràcter globalitzador, prenen rellevància, sobretot aquells 
referits a tècniques d’estudi. L’ús de les noves tecnologies també serà un eix 
vertebrador en la garantia de la funcionalitat dels aprenentatges.  

Cal entendre a l’alumnat com un conjunt d’individus cadascun d’ells amb unes 
característiques particulars. És per això que caldrà atendre aquesta heterogeneïtat 
mitjançant el disseny d’estratègies didàctiques que possibiliten l’atenció a la 
diversitat dels alumnes, tenint en compte els diferents ritmes d'aprenentatge, així com 
els distints interessos i motivacions. Serà necessari treballar tots els tipus de 
continguts, no solament de conceptes, sinó també de procediments i actituds, utilitzant 
metodologies i estratègies d’aprenentatge diversificades.  

Per últim, hem de possibilitar la formació d’alumnat autònom, capaç de 
realitzar aprenentatges significatius per si sols, i d’emprar tot un seguit de mètodes de 
recerca d’informació per tal d’ampliar i exemplificar els continguts presentats. L’ús de 
mitjans TIC i de llibres de consulta és fonamental en aquesta àrea. Amb aquest 
objectiu, a més de les activitats de reforç del tema s’hi inclouen activitats d’ampliació 
que el propi alumne o bé el professor pot escollir. Totes aquestes activitats estan 
pensades per tal de ser realitzades a partir de diferents mètodes de recerca 
d’informació.  

 
PROCÉS D’AVALUACIÓ 

El model avaluatiu és de caràcter processual-formatiu, és a dir, l’avaluació és 
un recurs més del procés d’ensenyament-aprenentatge amb la identificació dels èxits i 
de les dificultats per tal d’incidir-hi immediatament. 

El procés d’avaluació es contempla com un procés dinàmic i continu, no una 
simple observació final. Per tant, entendrem l’avaluació com a formativa (la que es 
realitza durant el procés), inicial (la realitzada al principi per observar els coneixements 
previs de l’alumnat) i la sumativa o final. En l’avaluació pretenem avaluar no sols 
l’alumnat sinó també el propi procés, sempre tenint en compte els continguts i 
objectius formulats en un principi. Així mateix, es contempla en el procés l'existència 
d'elements d'autoavaluació i coavaluació que impliquen als alumnes i les alumnes en 
el procés. 
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Altrament , aquest és un procés individualitzat, centrat en l'evolució de cada 
alumne i en la seva situació inicial i les seves particularitats. Així, i de manera 
integradora, l’avaluació és el referent d’adequació de les actuacions dels professionals, 
contemplant l'existència de diferents grups i situacions i la flexibilitat en l'aplicació dels 
criteris d'avaluació que se seleccionen 

Per tal de facilitar l’observació a realitzar durant el procés s’ofereixen al 
professorat tot un seguit de fulls d’observació i avaluació, d’acord amb els objectius i 
continguts plantejats en aquesta àrea. El professorat, a partir d’aquests, pot fer-ne 
totes les adaptacions convenients d’acord amb la seva programació d’aula i a les 
característiques del seu grup- classe.  

MATERIAL COMPLEMENTARI 
A més del material que s’adjunta hi ha tot un seguit de material disponible per 
aprofundir en els continguts de les unitats. Entre d’altres pot ser de força interès 
el nombrós material audiovisual que existeix relacionat amb l’antiga Grècia i la 
seva literatura. Ara bé, cal tenir en compte que aquest material sovint no 
s’ajusta a la realitat i pot contradir-se amb els veritables fonaments històrics. És 
per això que cal sempre observar-lo críticament, fins i tot proposant a l’alumnat 
que busqui possibles errors. 
 
D’aquesta manera seria interessant analitzar pel·lícules d’actualitat com les 
següents: 
Troia (Wolfgang Petersen, 2004) 
Alejandro Magno (Oliver Stone, 2004) 
Lisístrata (Francesc Bellmunt, 2002) 
Hercules (John Clements/Ronald Musker, 1997) 
 
O d’altres clàssics del cinema com els següents: 
Jasó i els Argonautes (Don Chaffey, 1963) 
Ulysses (Mario Camerini, 1954) 
Hercules (Pietro Francisci, 1958 
Helena de Troia (Robert Wise, 1955 
 
També és d’interès el documental del Departament d’Educació Empúries: porta 
d'entrada de la civilització clàssica, disponible a l’adreça: 
http://www.xtec.es/videoteca/ 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1 
 

1. INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CLÀSSICA GREGA 

OBJECTIUS 
CONTINGUTS DE 

FETS, CONCEPTES 
I SISTEMES 

CONCEPTUALS 

CONTINGUTS DE 
PROCEDIMENTS 

CONTINGUTS 
D'ACTITUDS 

VALORS I 
NORMES 

 Identificar i 
descriure diferents 
elements que 
configuren la 
cultura i literatura 
clàssica: política, 
societat, geografia 
i religió.  
 Distingir els 

principals trets de 
la literatura i 
cultura grega. 
 Adonar-se de la 

rellevància de la 
mitologia en la 
literatura grega. 
 Conèixer les 

diferents etapes 
que configuren la 
literatura i la 
cultura grega. 
 Diferenciar els 

diferents gèneres 
literaris. 
 Situar els 

diferents gèneres 
literaris en les 
diferents etapes. 
 Entendre les 

raons per les quals 
la literatura grega 
passa de l’oralitat 
a l’escriptura. 
 Respectar i 

defensar el 
patrimoni cultural, 
tot reconeixent-hi 
les diferents 
aportacions que 
l'han format. 
 

Introducció a la 
civilització grega: 

 Etapes i cronologia  
 Geografia  
 Política i societat 
 Religió.  

 
Introducció a la cultura 
clàssica grega:  

 Característiques 
generals de la seva 
cultura 
 Influències exteriors 

 
Introducció a la 
literatura grega: 

 De la literatura oral 
a una literatura 
basada en l’escriptura 
 Gèneres literaris: la 

poesia èpica, la 
poesia lírica, el drama 
i la historiografia 
 El paper de la 

mitologia. La figura de 
l’heroi 

 
 

 Ús de la 
cronologia i dels 
codis per mesurar el 
temps històric. 
 Utilització i crítica 

de fonts i 
documents històrics. 
 Adquisició i 

aplicació del 
vocabulari històric. 
 Lectura i 

interpretació de 
documents escrits 
de tot tipus. 
 Elaboració de 

treballs monogràfics 
amb ajut d'eines 
ofimàtiques. 
 Elaboració 

d'anàlisi i síntesi 
escrites a partir de 
diferents tipus 
d'informació. 

 

 Actitud 
favorable per 
l'ordre, el rigor i la 
sistematització 
del treball. 
 Respecte del 

patrimoni del 
present i del 
passat. 
 Valoració de les 

cultures dels 
temps passats. 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

Inicial 

Què en saps? 

Lectura del material en què es desglossen tots els continguts 
Concreció dels diferents poblats que formen el substrat grec. 
Establiment dels inicis de l’escriptura grega i les seves característiques. 
Elaboració d’un esquema sobre les etapes de la història grega. 
Enumeració de les diferències entre les diferents ciutats gregues 
Definició de colònia i rerafons de la seva aparició 
Explicitació de les conseqüències de la mort d’Alexandre 
Observació de l’abast de la cultura grega 
Enumeració de les característiques principals de la cultura grega 

Sumativa i 
formativa  
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Activitats de repàs i 
ampliació 

Final  

Definició dels trets de les diferents classes socials. 
Concreció dels elements que la cultura grega aporta a cultures posteriors 
Enumeració de les diferents formes literàries 
Anàlisi de la figura de l’heroi en la literatura grega 
ACTIVITATS DE RECERCA 
Resum de les característiques similars entre el nostre clima i el grec 
Recerca d’informació sobre les batalles d’Alexandre 
Relació del nom d’Atenes amb la mitologia 
Establiment dels atributs del déus 
Relació de la biografia de Pericles amb el procès democràtic.  
 

Fitxa de control 
amb resposta a 
preguntes sobre els 
continguts del tema 

 
 

ÍNDEX DE LA UNITAT 
 
INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CLÀSSICA 
 
1. Introducció a la civilització grega 

Cronologia i etapes 
Geografia 
Política i societat 
Religió.  
Fets destacats 
 

2. Introducció a la cultura clàssica grega 
Característiques generals de la seva cultura 
Influències exteriors 

 
3. Introducció a la literatura clàssica grega 

De la literatura oral a una literatura basada en l’escriptura 
Gèneres literaris 
El paper de la mitologia. La figura de l’heroi 
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Graella d’avaluació unitat 1 
INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CLÀSSICA GREGA 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2 
 

2. POESIA ÈPICA 

OBJECTIUS 
CONTINGUTS DE 

FETS, CONCEPTES 
I SISTEMES 

CONCEPTUALS 

CONTINGUTS DE 
PROCEDIMENTS 

CONTINGUTS 
D'ACTITUDS 

VALORS I 
NORMES 

 Identificar i 
descriure diferents 
elements que 
configuren la 
poesia èpica: 
inicis, 
característiques, 
autors destacats, 
... 
 Comprendre la 

importància del 
mite en la poesia 
èpica.  
 Observar els 

trets principals de 
la poesia èpica 
d’Homer.  
 Conèixer 

l’argument, 
estructura i els 
personatges de la 
Ilíada i l’Odissea. 
 Entendre el 

rerafons històric 
que acompanya a 
les obres.  
 Analitzar 

diferents extractes 
d’obres èpiques.  
 Respectar i 

defensar el 
patrimoni cultural, 
tot reconeixent-hi 
les diferents 
aportacions que 
l'han format. 

Introducció a la poesia 
èpica 

 Inicis 
 Poetes destacats 
 Homer i Hesíode 
 Característiques 

 
L’obra d’Homer:  

 Característiques 
generals de la seva 
obra 
 La Ilíada. 

Personatges, 
argument, estructura i 
característiques.  
 L’Odissea. 

Personatges, 
argument, estructura i 
característiques. 

 
 

 Identificació dels 
orígens i les 
característiques 
principals de la 
poesia èpica. 
 Aplicació de 

tècniques d’estudi 
diverses. 
 Relació dels 

continguts del tema 
amb els del tema 
introductori anterior.  
 Resolució de 

preguntes relatives 
als continguts 
treballats. 
 Anàlisi de 

fragments literaris. 
 Reconeixement del 

paper dels diferents 
tipus de personatges 
en les obres. 
 Lectura i 

interpretació de 
documents escrits  
 

 Voluntat de 
comprensió del 
paper de la 
mitologia en la 
literatura grega. 
 Gust per la 

lectura i per les 
fonts culturals i 
històriques del 
passat. 
 Curiositat pel 

coneixement 
d’autors i obres 
d’altres èpoques. 
 Valoració de 

les cultures dels 
temps passats. 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
Inicial Què en saps? 

Sumativa i formativa Activitats de repàs i 
ampliació 

Concreció de les característiques principals de 
l’èpica grega. 
Enumeració dels diferents autors de poesia 
èpica grega. 
Recerca de la biografia d’un autor. 
Recerca d’informació sobre el mite de 
Prometeu i Pandora. 
Reconeixement de la importància de les obres 
d’Homer en la literatura clàssica. 
Resum de les característiques principals de 
l’obra d’Homer i de les diferències i similituds 
entre ambdues.  
Lectura d’un fragment de l’Odissea i resposta a 
preguntes sobre el mateix.  
 
 

Final Fitxa de control 
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ÍNDEX DE LA UNITAT 
 
POESIA ÈPICA 
 
1. Introducció a la poesia èpica 

 
2. L’obra d’Homer 
 La Ilíada: estructura i característiques, argument i personatges. 
 L’Odissea: estructura i característiques, argument i personatges. 
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Graella d’avaluació unitat 2 
POESIA ÈPICA 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ 3 
 

3. LA TRAGÈDIA 

OBJECTIUS 
CONTINGUTS DE 

FETS, CONCEPTES 
I SISTEMES 

CONCEPTUALS 

CONTINGUTS DE 
PROCEDIMENTS 

CONTINGUTS 
D'ACTITUDS 

VALORS I 
NORMES 

 Comprendre els 
orígens del teatre 
grec. 
 Conèixer els 

diferents gèneres 
dramàtics grecs: la 
tragèdia i la 
comèdia.  
 Identificar i 

descriure diferents 
elements que 
configuren la 
tragèdia: inicis, 
característiques, 
autors destacats, 
temàtica, ... 
 Relacionar 

diferents autors 
tràgics amb les 
seves obres. 
 Reconèixer la 

importància del 
mite en la tragèdia. 
 Observar les 

característiques 
principals de l’obra 
tràgica de 
Sòfocles. 
 Conèixer 

l’argument, i 
característiques de 
l’obra de Sòfocles.  
 Analitzar 

diferents extractes 
d’obres tràgiques.  

Introducció al teatre: 
 Orígens 
 La tragèdia i la 

comèdia  
Introducció a la tragèdia 

 Inicis 
 Temàtica i 

característiques. 
 Autors destacats: 

Èsquil i Eurípides. 
Sòfocles:  

 Biografia 
 Característiques 

generals de la seva 
obra. 
 Argument de les 

seves obres: Èdip 
Rei, Antígona, 
Electra, Àiax, Les 
dones de Traquis, 
Filoctetes i Èdip a 
Colonos.  

 
 

 Identificació dels 
origens i les 
característiques 
principals de la 
tragèdia com a 
representació 
dramàtica.  
 Identificació de 

diferents autors 
tràgics grecs i 
algunes de les 
seves obres.  
 Aplicació de 

tècniques d’estudi 
diverses. 
 Relació dels 

continguts del tema 
amb els del tema 
introductori.  
 Resolució de 

preguntes relatives 
als continguts 
treballats. 
 Lectura de 

l’argument de 
diferents obres 
tràgiques. 
 Anàlisi de 

fragments literaris. 
 

 Interès per les 
produccions 
dramàtiques 
gregues i 
reconeixement de 
la seva influència 
en les 
produccions 
actuals. 
 Gust per la 

lectura i per les 
fonts culturals i 
històriques del 
passat. 
 Curiositat pel 

coneixement 
d’autors i obres 
d’altres èpoques.  
 Valoració de les 

cultures dels 
temps passats. 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
Inicial Què en saps? 

Sumativa i formativa Activitats de repàs i 
ampliació 

Enumeració dels diferents gèneres dramàtics 
grecs. 
Explicació del significat de la tragèdia. 
Resum de la temàtica principal de les tragèdies 
gregues. 
Reconeixement de les primeres manifestacions 
tràgiques i de les seves característiques. 
Concreció de la utilitat de les màscares en les 
representacions. 
Enumeració dels diferents autors tràgics i 
d’algunes de les seves obres.  
Resum de les novetats introduïdes per 
Sòfocles. 
Identificació de la temàtica principal de les 
obres de Sòfocles.  
Lectura d’un fragment i resposta a preguntes 
sobre el mateix.  

Final Fitxa de control 
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ÍNDEX DE LA UNITAT 
 
LA TRAGÈDIA 
 
1. Introducció a la tragèdia 

El teatre 
La tragèdia 
Autors destacats 

2. Sòfocles 
 Vida i característiques de la seva obra 
 Argument de les seves obres 
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Graella d’avaluació unitat 3 
LA TRAGÈDIA 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ 4 
 

4. LA COMÈDIA 

OBJECTIUS 
CONTINGUTS DE 

FETS, CONCEPTES 
I SISTEMES 

CONCEPTUALS 

CONTINGUTS DE 
PROCEDIMENTS 

CONTINGUTS 
D'ACTITUDS 

VALORS I 
NORMES 

 Comprendre els 
orígens de la 
comèdia 
 Identificar les 

diferències entre la 
comèdia antiga, la 
mitjana i la nova 
 Distingir les 

característiques i 
elements de la 
comèdia. 
 Reconèixer el 

paper de la política 
i societat en la 
comèdia. 
 Observar les 

característiques 
principals de l’obra 
d’Aristòfanes 
 Conèixer 

l’argument, i 
característiques de 
l’obra 
d’Aristòfanes.  
 Analitzar 

diferents extractes 
de comèdies. 

Introducció a la 
comèdia 

 Orígens  
 La comèdia antiga, 

la mitjana i la nova 
 Temàtica i 

característiques. 
 Personatges 

Aristòfanes:  
 Biografia 
 Característiques 

generals de la seva 
obra. 
 Argument de les 

seves obres: Els 
acarnesos , Els 
cavallers, Els núvols, 
Les vespes, La pau, 
Els ocells, Les festes 
de Demèter, La 
Lisístrata, Les 
granotes, 
L’assemblea de les 
dones i el Plutos.  

 
 

 Identificació dels 
origens i les 
característiques 
principals de la 
comèdia 
 Identificació de les 

diferents etapes de 
la comèdia i els 
seus autors.  
 Aplicació de 

tècniques d’estudi 
diverses. 
 Relació dels 

continguts del tema 
amb els del tema 
introductori i el tema 
anterior. 
 Resolució de 

preguntes relatives 
als continguts 
treballats. 
 Lectura de 

l’argument de 
diferents obres. 
 Anàlisi de 

fragments literaris. 
 

 Interès per les 
produccions 
dramàtiques 
gregues i 
reconeixement de 
la seva influència 
en les 
produccions 
actuals. 
 Gust per la 

lectura i per les 
fonts culturals i 
històriques del 
passat. 
 Curiositat pel 

coneixement 
d’autors i obres 
d’altres èpoques.  
 Valoració de les 

cultures dels 
temps passats. 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
Inicial Què en saps? 

Sumativa i formativa Activitats de repàs i 
ampliació 

Descripció dels diferents tipus de comèdia 
Observació de les diferències temàtiques entre 
la tragèdia i la comèdia 
Identificació dels tipus de personatges i la seva 
caracterització.  
Resum de les característiques comunes de les 
obres d’Aristòfanes. 
Lectura dels arguments de les obres i 
reconeixement de la que s’adequa més als 
propis gustos 
Lectura d’un fragment i resposta a preguntes 
sobre el mateix.  
 

Final Fitxa de control 
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ÍNDEX DE LA UNITAT 
 
LA COMÈDIA 
 
1. Introducció a la comèdia 

Orígens i autors destacats 
Característiques 

2. Aristòfanes 
 Vida i característiques de la seva obra 
 Argument de les seves obres 
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Graella d’avaluació unitat 4 
LA COMÈDIA 
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Nom: Cognoms:  
Grup: Data:  

 
 

1. Enumera les diferents etapes que defineixen la història de l’antiga 
Grècia. Situa-les cronològicament i destaca’n almenys un fet. 

2. Quins trets principals presenta la religió grega? Quina relació té amb la 
literatura? 

3. Relaciona cada déu o deessa amb la seva funció: 

1. Zeus  a. Déu dels inferns i els esperits dels 
morts, les divinitats del destí i la justícia.  

2. Hera  b. Déu suprem 

3. Atena  c. Deessa de l’amor i la bellesa, també de 
la fertilitat.  

4. Posidó  d. Missatger dels déus. Déu del comerç. 

5. Hades  e. Déu de la vinya, el vi i l’èxtasi. 

6. Afrodita  f. Deessa protectora del matrimoni i la 
família.  

7. Apol·lo  g. Deessa de l’agricultura, la fecunditat i 
l’amor maternal. 

8. 
Demèter 

 h. Deessa de la intel·ligència, de les arts i 
els oficis. També de la estratègia en la 
guerra. 

9. Hermes  i. Déu del mar i els oceans. També dels 
terratrèmols.  

10. Dionís  j. Déu de la bellesa física, de la llum i les 
belles arts. Conegut per les profecies.  

 

4. Quins gèneres literaris es desenvoluparen durant els diferents períodes 
de l’antiga Grècia? FU

LL
 A

V
A

LU
A

C
IÓ

 
 

 
 

 
 

 
 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

 A
 L

A
 L

IT
E

R
A

TU
R

A
 G

R
E

G
A
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Nom: Cognoms:  
Grup: Data:  
 

5.  Què entenem com a poesia èpica? Quines característiques comunes 
presenten aquestes produccions? 

6. Quines són les obres èpiques escrites per Homer? Quines 
característiques s’hi observen en ambdues?  

7. Quins foren els diferents gèneres dramàtics? En què es diferencien? 

8. Quins són els trets principals de l’obra de Sòfocles? Enumera almenys 
tres de les seves obres. 

9. Quins són els trets principals de l’obra d’Aristòfanes? Enumera almenys 
tres de les seves obres.  

10. Relaciona cada obra amb el seu autor 

Treballs i dies  Homer 

Medea  Sòfocles 

Lisístrata  Aristòfanes 

La Ilíada  Eurípides 

Els perses  Èsquil 

Antígona  Hesiode 

 

 
 

FU
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UUUNNNIIITTTAAATTT   111   
IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓ   AAA   LLLAAA   LLLIIITTTEEERRRAAATTTUUURRRAAA   CCCLLLÀÀÀSSSSSSIIICCCAAA   

GGGRRREEEGGGAAA   
   

 On es troba situada Grècia? 

 

 Enumera algun personatge grec que coneguis  

 Enumera algun esdeveniment històric relacionat amb l’antiga Grècia 

 Com era la seva religió? 

Q
U

È 
EN

 S
A

PS
? 

 

 Què és la mitologia? Quina relació tenia amb la cultura grega? 

 
1. Introducció a la civilització grega 

 
GEOGRAFIA 

 

Grècia es troba situada al sud de la província dels Balcans, a l’est de la mar 
Mediterrània. Grècia limita al nord amb els Balcans, al sud amb la mar Mediterrània, a 
l’oest amb el marc Jònic i a l’est amb Àsia Menor.  
Aquest territori comprén dues parts: la continental i la marítima. La primera dibuixa 
una costa abrupta i força muntanyosa. La Grècia marítima està formada per un conjunt 
d’illes que es divideixen en tres arxipièlags: les Illes Jòniques, les Cíclades i les 
Esporàdes, a més d’algunes altres illes de menor importància.  
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ETAPES I FETS DESTACATS 
 
ELS INICIS (del 3000 al 1200 aC.) 
 
La civilització grega té els seus orígens en les civilitzacions 
cretense (o minoica) i la civilització micènica. 
 
La civilització minoica és aquella que es desenvolupà entre el 
tercer mil·leni aC fins al 1450 aC. a l’illa de Creta, una illa 
muntanyosa de 5.120 km2. El nom d’aquesta civilització 
prové, segons la llegenda, d’un dels seus reis: el rei Minos, 
personatge principal del mite del minotaure.  
El centre de la societat minoica se situà en el palau, un palau 
amb funcions administratives d’estructura complexa i decorat 
amb pintures al fresc. Les pròpies necessitats administratives 
demanaren el sorgiment d’un sistema propi d’escriptura: el 
lineal A, que encara que pictogràfic, serà el precedent del 
lineal B (desenvolupat més avant en la civilització micènica).  
Després d’un llarg període aquesta cultura acabà 
desapareixent. Tot i que no gaire clares, diverses són les 
causes que expliquen l’esfondrament d’aquesta cultura: 

- la possible invasió dels micènics cap a l’any 1450 aC 
- l’erupció del volcà de l’illa de Thera 

 
La civilització micènica és aquella que s’originà arran de 
l’arribada dels aqueus, entre 1900 i 1600 aC, a la Grècia 
Continental. Els aqueus eren pobles indoeuropeus que ja 
parlaven en la llengua que més avant es considerarà la 
llengua grega. 
Aquest poble, considerat guerrer, arribà a dominar i substituir 
la civilització minoica, establint la seva ciutat més important a 
Micenes (d’aquí ve el nom d’aquesta cultura). 
La civilització micènica es caracteritza pel seu sistema 
monàrquic recolzat en una aristocràcia militar, que fa del 
palau el centre de les seves ciutats- fortalesa, ciutats que 
són la imatge del caràcter guerrer d’aquesta societat. Aquesta 
fortalesa, però, no és el nucli habitable de la major part de la 
població, que es troba dispersa pel territori, sovint en petites 
poblacions properes a les fortaleses.  
A més del caràcter militar d’aquesta societat cal també 
destacar el seu caràcter administratiu que propicià el 
naixement de l’escriptura anomenada  lineal B, que consta de 
noranta signes (cadascun corresponent a una síl·laba), d’una 
col·lecció d’ideogrames i d’un sistema numèric de base 
decimal.  
Malgrat tot, aquestes ciutats- fortalesa entren en crisi al 
voltant de l’any 1200 aC. Encara que es desconeixen les 

El mite del 
minotaure 

Segons la llegenda 
el Minotaure, ésser 
meitat brau i meitat 
home, havia estat 
concebut fruit de la 
infidelitat de l’esposa 
de Minos amb un 
brau. Minos el feu 
tancar en un laberint 
per tal que mai 
fugís. Periòdicament 
l’animal era 
alimentat amb els 
cossos de joves i 
donzelles grecs, fins 
que un bon dia 
Teseu, heroi fill del 
rei Egeu, el matà.  

 

Troia 
Segons la llegenda 
la guerra de Troia 
comença amb el 
rapte d’Hèlena, 
muller del rei 
Menelau d’Esparta, 
per part de Paris, 
troià. Després 
d’aquest incident els 
grecs es dirigiren a 
Troia per tal de 
recuperar Helena, 
iniciant-se així la 
guerra. 

Agamèmnon 
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causes d’aquesta crisi, moltes hipòtesis apunten a les 
invasions dòriques com a causa principal. 
 

L’ÈPOCA ARCAICA (del 800 al 500 aC.) 
Després de la caiguda del món micènic la vida a Grècia passa per un període 
considerat com a primitiu, conegut com a època obscura (del 1200 al 800 
aC.). Malgrat tot, un cop transcorregut aquest declivi, arriba un període de 
recuperació política, econòmica i cultural, gràcies al naixement de la ciutat- 
estat lliure i independent: la polis. Aquestes ciutats eren independents unes de 
les altres, com Atenes i Esparta, i no obeïen a un mateix sobirà, tot i que les 
unia una mateixa llengua. Es declaraven entre elles la guerra i la pau, unint-se 
moltes d’elles, al llarg del temps, en lligues encapçalades per una sola ciutat, 
com fou el cas de la centralització d’Atenes. La majoria d’aquestes ciutats 
adoptaren formes democràtiques en els seus governs menys en el cas 
d’Esparta, que basà el seu govern en un sistema de dos reis.  
Aquesta època, en què el comerç marítim és un dels eixos principals, serà el 
context de les grans colonitzacions gregues pel mediterrani, en què Grècia, 
degut al creixement demogràfic, les transformacions socials i les necessitats 
econòmiques, es veurà impulsada a fundar noves colònies independents 
lligades a Atenes (a les costes d’Àsia Menor i Mar Negre, Sicília, Sud d’Itàlia, 
Sud de França i el llevant espanyol. Aquest serà també el cas de la formació 
de la colònia catalana a Empúries (segle VI aC.).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaquen en aquesta època dues guerres: les guerres mèdiques i les guerres 
del Peloponès. Les guerres mèdiques, (499- 449 aC.), que foren dues, foren 
aquelles en què la ciutat d’Atenes s’enfrontà als perses. La victòria sobre els 
perses suposarà l’hegemonia d’Atenes a Grècia. Les guerres del Peloponès 
(431- 404 aC.), en canvi, revelen els conflictes existents entre diverses polis: 

Atenes i la 
democràcia 

La democràcia
(govern del poble)
s’originà a Atenes 
l’any 507 aC. Dins 
del govern 
democràtic atenenc 
sols podien 
participar-hi els 
ciutadans lliures, 
mai els esclaus, 
estrangers o les 
dones.  

Mapa colònies gregues 
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Atenes, Esparta i Tebes. La derrota d’Atenes situarà a Esparta com a poder 
unificador grec, tot i que aquest fet provocà la feblesa de les polis que serà 
aprofitada per Macedònia.   
 

L’ÈPOCA CLÀSSICA (S. V i IV aC.) 
En acabar les guerres del Peloponès s’observà un declivi de 
les polis gregues que derivarà en un sorgiment de formes de 
govern aristocràtiques en contra de les democràtiques.  La 
recessió econòmica en serà una de les principals causes, 
acompanyada per una radicalització de les diferències socials 
i l’augment dels moviments migratoris.  
No serà fins a Filip II, rei de Macedònia, que Grècia tornarà a 
unificar-se, tot expansionant el seu territori a Atenes i Tebes.  
Després de la mort de Filip II el seu fill Alexandre ampliarà els 
dominis grecs amb les seves conquestes: Pèrsia, Egipte i 
l’Índia. Tots aquests triomfs li donaren el nom d’Alexandre el 
Gran o Magne, convertint la seva persona en una llegenda. 
Amb la seva mort a Babilònia (323 aC.) desapareix l’antic 
poder grec. Ara bé, la cultura grega, fusionada ara amb 
l’oriental, donarà lloc al món hel·lenístic.  
 
 

L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (del 323 aC. fins 146 aC.) 
 
La mort d’Alexandre el Gran marca l’inici de l’època hel·lenística amb la 
repartició del territori entre els seus generals, formant-se tres grans regnes: 
Egipte, Síria i Àsia Menor, i Macedònia i Grècia.  
Aquesta època Grècia sentí com mai la influència d’orient. De fet, la civilització 
grega perdé la seva individualitat per fondre’s amb altres cultures.   
Ara bé, a finals del segle II aC. els romans s’apoderaren de Grècia i la 
transformaren en província romana, donant-li el nom d’Acaia. Grècia, tot i que 
vençuda per Roma, es convertí en model d’aquesta en lletres, arts, ciència i 
filosofia.  
 

MITOLOGIA 
Coneixem com a mites les contalles o relats, sovint orals, 
sobre gestes o fets de certa rellevància. Tot i que són de 
caràcter fantàstic, sovint hi trobem elements històrics. Els 
herois eren els protagonistes dels mites. Aquests sovint 
eren fills d’un déu o deessa i un mortal, com és el cas 
d’Hèrcules. Malgrat ser mortals participaven d’alguna 
manera de la divinitat.  
 
Els mites eren una part important de la cultura i societat 
gregues, ja que a partir d’aquests s’explicaven tots els 
mecanismes que regulaven l’univers i la natura. Així, per 
exemple, s’explicava la formació de l’univers a partir dels 
mites dels orígens.  Per als ciutadans grecs sovint la 
mitologia es confonia amb la història.  
 

Alexandre el Gran 

Estàtua d’Hèrcules
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La mitologia serà la font principal de la majoria de les temàtiques de les obres 
literàries clàssiques, i serà gràcies a aquestes que ens arribaran les gestes 
d’herois, déus i mortals fins als nostres dies.  
 

RELIGIÓ 
 
La religió grega era una religió politeista- tenia múltiples déus- i antropomorfa- 
aquests prenien la forma i el caràcter humà, fins i tot les seves virtuts i els seus 
defectes. Aquests déus, considerats immortals, tenien la seva residència a 
l’Olimp, tot i que sovint es relacionaven amb els homes. El seu déu suprem era 
Zeus. Cada manifestació de la naturalesa tenia el seu propi déu i s’establien tot 
un seguit de relacions entre les diverses divinitats. Tot i que el nombre de déus 
era força extens, destacaven els següents: 
 

Nom Filiació i funcions 
Zeus Déu suprem 

Hera Esposa i germana de Zeus. Deessa 
protectora del matrimoni i la família.  

Atena 
Filla de Zeus i de Metis. Deessa de la 
intel·ligència, de les arts i els oficis. També 
de la estratègia en la guerra. 

Posidó Germà de Zeus. Déu del mar i els oceans. 
També dels terratrèmols.  

Hades 

Germà de Zeus. Déu dels inferns i els 
esperits dels morts, les divinitats del destí i 
la justícia. També com a senyor del subsòl 
és el déu de les mines i de la germinació 
de les llavors.  Es casà amb Persèfone. 

Afrodita Deessa de l’amor i la bellesa, també de la 
fertilitat. Esposa d’Hefest.  

Apol·lo 

Germà bessó d’Àrtemis. Fill de Zeus i de 
Leto. Déu de la bellesa física, de la llum i 
les belles arts. Era conegut el seu do per la 
profecia.  

Àrtemis 
Germana d’Apol·lo, filla de Zeus i de Leto. 
Deessa de la natura salvatge de la caça i la 
lluna. 

Hermes Fill de Zeus i de Maia. Missatger dels déus. 
Déu del comerç.  

Hefest Fill de Zeus i d’Hera. Marit d’Afrodita. Déu 
del foc i els metalls. 

Ares Fill de Zeus i Hera. Déu de la guerra.  

Demèter Germana de Zeus. Deessa de l’agricultura, 
la fecunditat i l’amor maternal.  

Persèfone Filla de Demèter i esposa d’Hades. Deessa 
de la mort i la renovació.  

Dionís Fill de Zeus i de Sèmele. Déu de la vinya, 
el vi i l’èxtasi.  

Hestia Germana de Zeus. Deessa de la llar.  
 

Zeus i Hera 

Atena 

Afrodita 
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Entre aquests déus s’establien diverses relacions de parentiu que inclouen, fins 
i tot la presència d’éssers mortals.  
 
La comunicació entre déus i homes s’establia mitjançant les 
pregaries- sovint pronunciades pel sacerdot -, els sacrificis 
d’animals- per complaure la divinitat i gaudir de la seva 
protecció- i l’oracle. Aquest últim ocupava un lloc molt important 
en la cultura grega, ja que a partir d’aquest els homes pretenien 
conèixer el seu futur. L’oracle més important fou el d’Apol·lo a 
Delfos.   
 

 
 
 

POLÍTICA I SOCIETAT 
 
En la població atenenca s’hi distingien tres classes socials: els ciutadans, els 
estrangers i els esclaus. Els ciutadans eren aquells que complien dues 
condicions: ser major d’edat i ser fill de pare atenenc. Aquests, encara que no 
tots eren rics, tenen gran nombre de drets dins la societat grega, participant en 
el procés democràtic. A canvi d’aquests drets tenien el deure de participar en la 
guerra quan fos necessari. Els estrangers estaven subjectes a totes les 
obligacions financeres dels ciutadans, però els seus drets eren limitats. Els 
esclaus no tenien drets i eren propietat dels seus amos, encara que podien 
aconseguir la llibertat.  
La ciutat estava dividida en barris d’acord amb les classes socials; a més s’hi 
distingien tres elements claus : l’àgora (centre de la vida ciutadana), l’acròpolis 
(lloc sagrat, normalment situat sobre un pujol) i les muralles. 
El sistema polític atenenc, després d’un període monàrquic i d’èpoques de 
Tirania i de govern aristocràtic, era la democràcia. S’atribueix el naixement de 
la democràcia a dos legisladors: Soló i Clístenes. Aquesta arribà al seu punt 
àlgid amb Pericles. El poder residia a l’Ecclesía (assemblea de ciutadans), que 
deliberava, votava propostes i escollia magistrats. El poder d’aquesta 
assemblea era limitat i controlat pel Consells dels Cinc-cents, o Bulé. Aquest 
consell dirigia els assumptes públics (poder executiu), proposava lleis a 
l’assemblea (poder legislatiu) i portava la fiscalitat dels magistrats i de l’exèrcit.  
 

2. Introducció a la cultura clàssica grega 
La cultura i l’art grec són un referent per a la civilització occidental que es 
perllongarà fins als nostres dies. Els models grecs són el referent clàssic i els 
seus cànons i particularitats han estat recreats repetidament al llarg de la 
història. 
Dins l’art grec cal destacar la pintura, l’escultura i 
l’arquitectura.  Dins la pintura destaca especialment 
sobre ceràmica, ja que és en la seva decoració que els 
artistes grecs excel·liren. Des dels dissenys geomètrics 
de les primeres èpoques fins les representacions 
naturalistes, els colors i les tècniques emprades 
anaren evolucionant al llarg de la història grega.  

Santuari d’Apol·lo a 
Delfos 
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En l’escultura els grecs canalitzaren la majoria dels seus temes al voltant de la 
figura humana de funció decorativa i religiosa. L’estudi de l’anatomia humana 
marcà l’evolució de les seves representacions que guanyaren 
en expressivitat i realisme, adoptant tot sovint un aspecte 
força dinàmic. Alguns dels grans artistes clàssics foren 
Policlet, Miró i Fídies.  
En l’arquitectura grega destaca la construcció de temples 
sobretot com a precedent i model d’altres cultures: els 
materials emprats, tècniques i composició i estructura 
marcaren els cànons clàssics arquitectònics.  
En totes les seves modalitats la cultura clàssica grega es 
veurà influïda per les corrents arribades del Pròxim Orient i 
Egipte arran de les invasions, enriquint-se així i creant una 
fusió característica.   

 
  
  
 

3. Introducció a la literatura grega 
 
 

LITERATURA ORAL I LITERATURA ESCRITA 
 
La literatura grega és una literatura històricament de fonament oral, tant en la 
seva execució com en la seva composició. Ara bé, al llarg dels segles aquesta 
oralitat donà pas a una literatura basada en l’escriptura. Sobretot, la poesia 
èpica d’època arcaica serà la base de la literatura oral, que es transmet 
mitjançant la figura dels aedes o cantors, personatges que repetien els 
poemes o bé improvisant i introduint modificacions o bé repetint exactament. 
En el cas de les repeticions, en què els cantors havien de desenvolupar 
veritables tècniques de memòria, aquests passaren a anomenar-se rapsodes.  
 
 
 

GÈNERES LITERARIS I RELACIÓ AMB LES DIFERENTS ÈPOQUES 
 
La literatura grega s’inicià en època clàssica amb la 
poesia èpica, en un primer moment oral. Al llarg de les 
diverses èpoques nombrosos gèneres s’aniran afegint 
tant en prosa com en vers, incloent-hi la filosofia que 
situa els seus orígens en la cultura hel·lènica amb 
autors de gran transcendència com Plató, Aristòtil i 
Sòcrates.  
 
Les formes literàries que destaquen són la poesia i la 
prosa. Així mateix la poesia es divideix, principalment, 
en èpica, lírica i  drama; i la prosa, en historiografia, i 
filosofia. Aquestes es desenvolupen al llarg de les 
diverses èpoques de la forma següent:  

El Discòbol de Miró 

Aristòtil 
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ÈPOCA FORMES LITERÀRIES AUTORS 
DESTACATS 

Èpica Homer  
Hesiode Època 

arcaica Poesia 
Lírica Píndar 

Safo 

Tragèdia 
Èsquil 
Sòfocles 
Eurípides Poesia 

Comèdia Aristòfanes 

Historiografia Heròdot 
Tucídides 

Època 
clàssica 

Prosa 
Filosofia Plató 

Aristòtil 

Poesia Lírica 
Cal·límac 
Apol·loni de 
Rodes Època 

hel·lenística 
Prosa Historiografia Polibi 

 
 

EL PAPER DE LA MITOLOGIA. LA FIGURA DE L’HEROI 
La mitologia sempre tingué un paper rellevant en la literatura grega. La 
literatura grega està vinculada a les llegendes i a la mitologia, d’aquest tresor 
cultural extragueren els autors de diversos gèneres temes de gran varietat, tot 
mesclant allò humà amb allò diví. Serà mercès a aquestes obres que avui en 
dia podem conèixer la cultura i religió d’aquesta societat tant rica.  
Els relats sobre herois, humans amb característiques divines, se succeïren tant 
en poesia com en prosa. Destaquen els relacionats amb la guerra de Troia i  
l’expedició argonàutica. També ocupà un lloc de gran rellevància el conjunt 
d’aventures d’herois com Heracles i Perseu 
Tant aquesta literatura, com la llatina que la seguirà, seran el precedent de les 
literatures europees.  
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 Quins són els diferents poblats que configuraren el substrat grec? 

 Fes un esquema situant les diferents etapes de la història grega, junt 
amb la seva cronologia i destacant-ne un fet o personatge important.  

 Què era una colònia? Quina finalitat perseguien els grecs amb 
l’establiment d’aquests assentaments? 

 Quines conseqüències provocà la mort d’Alexandre el Gran? 

 Podem dir que la cultura grega acaba amb la conquesta del territori pels 
romans? Per què? 

 Quines són les característiques principals de la religió grega? 

 Quines eren les diferents classes socials? Quines diferències 
presentaven? 

 Quines són les diferents formes literàries gregues? 

A
C
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TA
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 D
E 

R
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 Quina era la figura de l’heroi en la literatura grega? 

 
 

 Situa en un mapa les campanyes i conquestes d’Alexandre el Gran. 
Amplia la informació amb el nom de batalles, dates, altres 
personatges,... 

 Cerca el significat mitològic del nom d’Atenes. 

 Quins són els atributs dels déus? (Exemple, Zeus: el llamp) quin 
paral·lelisme presenten amb els déus romans?  

A
C
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E 
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C

A
 

 Cerca qui era Pericles i quin paper tingué en el desenvolupament de la 
democràcia grega.  
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UUUNNNIIITTTAAATTT   222   
LLLAAA   PPPOOOEEESSSIIIAAA   ÈÈÈPPPIIICCCAAA   

 
 Què entenem com a poesia èpica? 

 

 Qui fou Homer?  

 Quines foren les seves obres? 

Q
U

È 
EN

 S
A

PS
? 

 

 Quina importància tingué la mitologia en la poesia èpica? 

 
1. INTRODUCCIÓ A LA POESIA ÈPICA 

Els primers habitants de Grècia, com ara els de la civilització micènica, 
posseïen una rica literatura oral en la qual la temàtica principal era la guerra, 
les collites i els ritus funeraris. Aquestes primeres mostres foren adoptades per 
aedes hel·lènics durant el segon mil·leni aC. dedicant aquests cants als grans 
herois grecs i convertint-se en les primeres manifestacions de la seva poesia 
èpica.   

D’aquesta primera poesia, en honor dels herois d’èpoques passades que es 
mantenia viva gràcies a l’exposició oral dels rapsodes o cantors, no s’ha 
conservat cap mostra.  

Els rapsodes no empraven un text prefixat, sinó que cada cop creaven de nou 
la seva cançó. El cantor merament utilitzava dos tècniques: el coneixement de 
les llegendes i un conjunt de fórmules fixes (expressions invariables, escenes 
característiques, ...). Aquesta serà la font de la poesia èpica posterior.  

El màxim esplendor de l’èpica grega arriba amb la 
Ilíada i l’Odissea d’Homer, considerades la 
culminació, i no el principi, d’aquest tipus de poesia. 
Aquests poemes foren difosos oralment durant quatre 
segles en dialecte jònic, que generació a generació 
s’anà actualitzant.  

Entre els poetes èpics coneguts, gairebé tots 
posteriors a Homer, destaquen Pisandre de Rodes, 
Paniasis D’Halicarnàs i Antímac de Colofó.  

Ara bé, cal assenyalar, poc després d’Homer, l’obra de 
Hesíode. La seva obra Els Treballs i el Dies és el 
primer poema grec que abandona la llegenda o mite 
per centrar-se en la vida quotidiana. En aquest l’autor 

Hesíode 
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ens descriu els treballs del camp i la navegació i quins dies són els millors i els 
pitjors per a cada cosa. Tot i això, l’autor no abandona en alguns fragments la 
presència d’elements mitològics, com és el mite de Prometeu i Pandora. La 
Teogonia, obra del mateix autor, narra el naixement de l’ordre a partir del caos i 
dels déus, i és, per tant, l’explicació de l’origen de la terra fins al triomf de Zeus 
segons la mitologia grega.  

 

2. HOMER 
 

VIDA I CARACTERÍSTIQUES DE LA SEVA OBRA 

Homer ha estat l’autor més representatiu de la poesia èpica grega, encara que 
tot sovint s’ha dubtat de la seva veritable existència. La seva obra se situa al 
voltant del segles VIII i IX aC. i comprèn principalment dues obres: la Ilíada i 
l’Odissea.  

Ambdues obres sorgeixen en un principi de forma oral, per 
passar més endavant al suport escrit. El rerafons històric 
ha estat verificat en les dues obres, tot i que la presència 
mitogràfica n’és l’eix principal.  

Les característiques principals de la seva obra són les 
següents: 

 la unitat principal dels poemes és el vers enlloc de 
l’estrofa. 

 ús de l’hexàmetre en tots els versos. L’hexàmetre 
és un vers llarg format per sis peus dàctils. Els peus 
dàctils són els formats per una síl·laba llarga i dos 
breus (—∪ ∪). Els dàctils poden ser substituïts per 
espondeus (--). 

 dominen els elements típics: l’adjectiu tòpic, les comparacions, les 
fórmules repetitives i les escenes característiques, com els preparatius, 
la boda, el funeral, ... 

 els herois són sovint els personatges principals: Aquil·les, Hèctor, 
Ulisses, ... Aquests herois apareixen sotmesos a la voluntat dels déus 
de l’Olimp.  

 ambdues obres s’estructuren en 24 cants. 
 les seves descripcions sorprenen pels detalls d’observació, per la seva 

brevetat i exactitud. 
 les escenes de guerra se succeeixen, amb detalls de gran credibilitat.  

 

Homer 
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LA ILÍADA 

Estructura i característiques 

Aquest poema èpic consta de 24 cants que formen 15.693 versos. En aquests 
es narren alguns dels episodis de la guerra de Troia, ciutat també anomenada 
Ilió, d’aquí el nom del poema. La ciutat de Troia és una ciutat assetjada pels 
aqueus, sota el comandament d’Agamèmnon, que volien 
venjar el rapte d’Hèlena (esposa de Menelau, germà 
d’Agamèmnon) per part de Paris (fill de Príam, rei de Troia). 
Els aqueus consideren aquest rapte com una veritable ofensa 
nacional, és per això que van unir les forces dels seus petits 
regnes.  

Aquesta guerra ha estat reconeguda com un veritable episodi 
històric que s’allargà al voltant de 10 anys. Tot i això la Ilíada 
sols comprèn els últims dies d’aquest esdeveniment. En la 
narració es mesclen tot tipus de personatges: mortals, déus, 
herois, .... que s’articulen en els dos grups que s’enfronten en batalles 
detallades amb gran realisme i crueltat per part de l’autor. Aquest redueix els 
episodis als moments més dramàtics, aconseguint donar més emoció als cants.  

Argument  

L’obra se centra en el moment anomenat la còlera 
d’Aquil·les. Després d’una baralla entre 
Agamèmnon i Aquil·les (els dos aqueus), 
Agamèmnon roba a l’altre la seva esclava Briseida. 
És llavors que Aquil·les es nega a seguir lluitant, 
però la seva presència és necessària per al triomf 
aqueu.  

Serà, per tant, el seu millor amic, Pàtrocle qui, amb 
les armes de l’heroi i fingint ser aquest, es dirigeixi 
al combat. Hèctor, creient que s’enfronta a 
Aquil·les, li dóna mort.  

Quan Aquil·les es informat sobre la mort del seu 
amic decideix, enmig de la còlera, tornar al combat 
després que Agamèmnon li ha retornat la seva 
esclava. Per venjar-se, lluita contra Hèctor, que un cop mort es arrossegat pels 
cavalls de l’aqueu al voltant de la ciutat emmurallada. 

El poema acaba amb els funerals de Pàtrocle i Hèctor.  

 

Al segle XIX 
l’arqueòleg 
Schliemann 
troba les 
restes de la 
ciutat de Troia, 
trobant així 
fonaments de 
la història 
d’Homer.   

Troia 
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Personatges principals 

 Hèlena: espartana filla de Zeus i de Leda, esposa de Menelau. Fou 
raptada per Paris a qui Afrodita havia promès la més bella de les 
mortals, en recompensa per haver-la declarat la més bella de les 
deesses. Paris, príncep de Troia, se l’emportà al seu palau, 
desencadenant-se així la guerra de Troia.  

 Paris: heroi, príncep de Troia. Se li demanà decidir qui era la més bella 
de les tres deesses- Hera, Atena i Afrodita- i per tant li corresponia la 
poma d’or. En escollir a Afrodita aquesta li atorgà la més bella de les 
mortals: Hèlena. En raptar-la provocà l’inici de la guerra de Troia. Durant 
la guerra comptà amb la protecció d’Afrodita i Apol·lo, tot i que va morir 
en un dels combats.  

 Aquil·les. Heroi tessali. Segons la 
llegenda la seva mare el submergí per 
fer-lo invulnerable, quedant el taló per 
on el subjectava com el seu punt feble. 
La seva còlera, causada pel robatori de 
la seva esclava per part d’Agamèmnon, 
és l’eix central de l’obra d’Homer. Per 
venjar la mort del seu amic Pàtrocle 
s’enfrontà amb Hèctor i en matar-lo 
arrossegà el seu cos al voltant de les 
muralles de Troia. Morí en una batallà 
en clavar-se-li una fletxa al taló 
disparada per Paris i dirigida per 
Apol·lo.  

 Menelau. Heroi espòs d’Hèlena i hereu del regne d’Esparta. En resposta 
al rapte d’Hèlena convocà a tots els prínceps hel·lènics per rescatar-la, i 
liderats pel seu germà Agamèmnon, rei de Micenes, emprengueren el 
viatge que desembocaria en la guerra de Troia.  

 Agamèmnon. Rei de Micenes i Argos, germà de Menelau. El rei 
d’Esparta li concedí en matrimoni la seva filla Clitemnestra amb qui 
tingué quatre fills: Ifigènia, Crisòtemis, Electra i Orestes. Responent a la 
crida del seu germà dirigí l’exèrcit aqueu contra Troia.  

 Hèctor. Heroi troià, fill de Príam. Li correspongué el comandament de 
l’exèrcit troià. Va morir a mans d’Aquil·les, com a venjança per haver 
matat al seu amic Pàtrocle. Després que l’aqueu arrossegà el seu cos al 
voltant de la ciutat, el seu pare demanà que se li tornés el seu cos, 
rebent així tots els honors fúnebres.  

 Príam. Rei de Troia, entre d’altres pare d’Hèctor i Paris. En declarar-se 
la guerra cedí el comandament al seu fill Hèctor. En morir aquest a mans 
d’Aquil·les suplicà a l’aqueu que li tornés a l’aqueu el cos del seu fill. Va 
morir degollat el dia de la presa de la ciutat.  

 
 
 
 

Aquil·les 
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L’Odissea 

Estructura i característiques 

Aquesta obra es considerada la continuació de l’anterior. Amb el mateix 
nombre de cants, 24, i amb 12000 versos, en aquesta es narren les aventures 
d’Ulisses (heroi aqueu i rei d’Ítaca que ha acudit a ajudar a Menelau a rescatar 
a Hèlena) en el seu retorn des de Troia fins al seu palau. És també en aquesta 
obra, i no en l’anterior, que es coneix el desenllaç de la guerra de Troia.  

Els 24 cants s’estructuren en dos parts. Els 12 primers narren l’estat de la seva 
llar durant la seva absència i les aventures del seu retorn. El 12 últims 
representen l’arribada d’Ulisses a Ítaca (reconeixement, venjança i recuperació 
del regne).  

Argument  

Ulisses, un cop finalitzada la guerra de Troia, 
es disposa a tornar a Ítaca, la seva pàtria. Allí 
l’esperen Penèlope, la seva muller, i Telèmac, 
el seu fill. Les nombroses aventures i 
obstacles amb que es troba Ulisses allarguen 
el seu viatge a gairebé 10 anys. Durant el 
poema tres històries s’entremesclen: la 
d’Ulisses, la de l’espera fidel de la seva muller 
assetjada per nombrosos pretendents i la de la 
recerca per part del seu fill.  
Nombroses són les aventures d’Ulisses al llarg 
del seu viatge: saqueig al país dels cícons; 
arribada a la terra dels lotòfags, en què 
l’existència d’una estranya  planta provoca 
l’oblit; visita a l’illa del déu dels vents Eol; 
encontre amb el gegant Polifem a l’illa dels cíclops; batalla amb els gegants 
lestrígons; estança a l’illa de la maga Circe; viatge a l’Hades, país dels morts; 
pas al voltant de l’illa de les Sirenes, evadint el seu cant mortal; pas terrorífic 
entre les monstruoses Escila i Caribdis; arribada a l’illa on pasturen les vaques 
d’Helios; i arribada a l’illa de Calipso en què Ulisses s’estarà set anys.  
Ulisses, que havia fet prometre a la seva muller que no es casaria fins que el 
seu fill es convertís en un home, es presenta després de 10 anys disfressat al 
certamen que es celebra per escollir el futur espòs de Penelòpe, a qui tothom 
considera ja viuda. És llavors que Ulisses foragita tots els pretendents 
empunyant l’arma que tothom coneix i que ocupa de nou el seu lloc al palau.  

Personatges principals  

 Ulisses. Rei d’Ítaca, espòs de Penèlope i pare de Telèmac. Cridat per 
Agamèmnon participà com altres herois aqueus en la guerra de Troia. 
Un cop acabada la guerra es disposà a tornar a la seva llar, però el reton 
fou llarg i ple d’aventures. En contraposició a altres herois, les seves 

Ulisses i les sirenes 
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armes són la intel·ligència i la paraula, tot i que quan cal lluitar se’n surt 
perfectament.  

 Penèlope. Esposa d’Ulisses i mare de Telèmac. Després de temps 
d’esperar el seu espòs, molts cregueren que aquest havia mort. Així, 
nombrosos pretendents es dirigiren al seu 
palau amb la intenció de casar-se amb ella, 
però Penèlope argumentà que no es casaria 
fins que no acabés de teixir un sudari. Així, 
de nit es dedicava a desfer el que havia teixit 
de dia amb l’objectiu de retardar el 
matrimoni. Quan ja no va poder retardar-ho 
més temps declarà que es casaria amb 
aquell que fos capaç de tensar l’arc 
d’Ulisses. L’únic que ho va aconseguir fou un 
captaire, que en realitat era Ulisses 
disfressat acabat d’arribar al seu regne.  

 Telèmac. Fill d’Ulisses i Penèlope. Era petit quan el seu pare marxà a 
Troia i deu anys després en acabar la guerra i veure que el seu pare no 
tornava provà de trobar-lo. Ajudà a Ulisses a acabar amb els 
pretendents i recuperar el seu poder. Heretà el tron de Ítaca.  

 Laertes. Pare d’Ulisses, ajudà al seu fill en retornar a Ítaca a recuperar 
el seu tron.  

 Euriclea. Nodrissa d’Ulisses, pel qual sent una gran devoció.  
 Eumeu. Fidel esclau d’Ulisses que el reconeixerà, l’acollirà i l’ajudarà en 

la seva arribada a Ítaca.  
 Calipso. Nimfa que vivia a l’illa d’Ogígia on arribà Ulisses retenint-lo set 

anys. Tingueren dos fills junts.  
 Circe. Fetillera que convertí alguns dels companys de viatge d’Ulisses 

en porcs. Després d’aquest incident i un cop retornats a la normalitat es 
quedaren uns anys a la seva illa. Tingué quatre fills amb Ulisses.  

 Polifem. Cíclop salvatge que matava i es menjava a tots aquells que 
arribaven a la seva illa. En arribar Ulisses i els seus homes els capturà i 
amagà a la seva cova per menjar-se’n dos cada dia. Però Ulisses 
aconseguí enganyar-lo i clavar-li un tronc al seu únic ull, podent així 
escapar.  

 

 

 

 

 

 

Penèlope i Telèmac 
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 Quines característiques comuns presenten les primeres manifestacions 
literàries gregues? 

 Què entenem per poesia èpica? 

 Com es transmetien aquestes primeres manifestacions? 

 Enumera els diferents autors èpics que es mencionen i prova de cercar 
la biografia i obra d’un d’ells.  

 

 Cerca informació sobre el mite de Prometeu i Pandora al qual es fa 
referència en l’obra d’Hesíode 

 

 Quina importància tingueren la Ilíada i l’Odissea per a l’èpica grega? 

 

 Resumeix les característiques principals de l’obra d’Homer. 
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 Quines similituds i diferències s’hi troben en les dues obres d’Homer? 

 

 
 



Grámmata kaì épos: Introducció a la literatura grega I 

 

 - 45 - 

 
 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 
 
A partir de la lectura del següent capítol de l’Odissea d’Homer respon a les preguntes: 
 
 Jo reuneixo l’aplec i parlo enmig dels meus homes: 
“-Com en el ràpid vaixell, amics de vianda i beguda 
ja n’hi ha, respectem aquests bous: podríem patir-ne. 
Són d’un terrible déu aquests bous i les grasses ovelles, 
del Sol, que en tota cosa té els ulls i sent tota cosa. 
Tal deia jo, i el cor generós se’ls deixava convèncer.” 
Tot un mes sense treva bufant migjorn i cap altre 
vent no hi hagué després, sinó el xaloc i el migjorn. 
Mentre tingueren pa de forment i vi roig, els meus homes 
van estar-se dels bous per deler que tenien de viure. 
Quan, però, del vaixell els queviures tots s’esgotaren 
i ells anaven rodant per força a l’encalç d’una presa, 
Peixos i ocells, pel que fos que els vingués a les mans que 
un s’estima,] 
amb hams ganxuts, i anava la fam rosegant-los el ventre, 
doncs jo un dia me’n vaig illa amunt, a fer una preguera 
als immortals, per si un em mostra un camí de tornada. 
Quan per l’illa a través ja m’he sostret als meus homes, 
jo que em rento les mans, en un lloc abrigat contra l’aire, 
i començo a invocar tots els déus que l’Olimp posseeixen; 
i ells m’escampen un son tot dolç damunt les parpelles. 
I mentrestant Euríloc em malaconsella la colla: 
“- Escolteu-me dos mots, per bé que patiu, camarades! 
Per als pobres humans són totes les morts avorribles; 
ara, morir de fam és la mort que fa més tristesa. 
Au, doncs, hi ha aquí les vaques del Sol: prenem les més 
belles,] 
sacrifiquem els etens que l’ample cel posseeixen. 
i si mai arribem a Ítaca, terra dels pares,  
construirem tot seguit un temple al Sol de l’Altura, 
ric, i hi col·locarem ofrenes, moltes i belles;  
ara, si, ressentit pels seus bous de banyes erectes,  
vol destruir-nos la nau, i els altres déus s’hi avenen,  
més m’estimo d’un cop badar la boca a l’onada 
i s’ha acabat, que anar corsecant-me en una illa deserta.” 
Tal Euríloc digué, i els altres companys li ho lloaren; 
i, arrabassant tot seguit unes vaques del Sol, les més 
belles,] 
prop d’allí, car no lluny de la nau de la proa blavenca 
pasturaven les Belles, rodones vaques frontudes, 
per la preguera als déus, quan drets les hagueren voltades, 
cullen fulles tendrals d’un roure d’altiva crinera 
car no hi ha ordi blanc a bord de la nau ben bancada; 
fan llavors la preguera, degollen i escorxen les bèsties, 
tallen bocins de les cuixes i amb greix les cobreixen, que 
faci] 
un doble full, i a sobre hi apilen bocins de la carn crua; 
i, com no tenen vi per ruixar les ofrenes que cremen, 
liben amb aigua, i així rosteixen les vísceres totes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja consumides les cuixes, en se que han tastat les 
entranyes] 
tallen la resta menut i ho enfilen ben dret amb els astos. 
És llavors que dels ulls se m’afua aquell son sense pena, 
i me’n vaig al vaixell lleuger i a l’areny de la riba. 
Ja, tot fent via, era prop de la meva nau ben corbada, 
quan la bona sentor del greix m’arriba i em ronda. 
Faig llavors un gemec i clamo als déus que no moren: 
- Pare Zeus, i els altres feliços déus que sou sempre! 
M’heu maleït ben bé, adormint-me en un son implacable! 
I mentrestant els companys han pensat una gran malifeta. 
Ràpida, al Sol de l’Altura vingué mentrestant, missatgera, 
la dels vels llargs, Lampètia, a contar-li la mort de les 
vaques.] 
I ell tot d’una parlà entre els eterns, amb el cor ple de 
fúria: 
“- Pare Zeus, i els altres feliços déus que sou sempre! 
Ah, castigueu-me els companys del Laertíada Ulisses, 
que han matat els meus bous impiament, unes bèsties 
que eren la meva alegria quan pujo al cel i als meus 
astres] 
i quan de nou hem decanto del dalt del cel cap a terra. 
I si no hem paguen per ells una bona esmena que els 
valgui,] 
jo em sumiré dins l’Hades i brillaré per les ombres.” 
I Zeus que els núvols aplega va fer-li aquesta resposta: 
“- Sol, tu vulgues seguir brillant amb Aquells que no 
moren] 
i pels humans moridors damunt la gleva espeltera. 
Que la ràpida nau aviat amb el llamp que enlluerna 
jo els faré dernes, enmig de les altes aigües vinoses. 
Jo, això, ho he sabut per Calipso, la bella amb grans 
bucles,] 
I ella mateixa deia saber-ho per Hermes, el nunci. 
Bé, quan llavors a la nau vaig haver fet cap, i a la riba, 
vaig anar-los reptant ara l’un ara l’altre, a la cara. 
Ai, no hi havia remei: les vaques eren ben mortes; 
i de seguida els déus enviaren senyals i prodigis: 
serpejaven les pells i la carn bramulava en els astos, 
la rostida i la crua; i semblava la veu de les bèsties. 
Sis dies aleshores els meus companys honorables, 
feren festa amb les vaques robades al Sol, les més belles. 
Mes quan el dia setè va afegir-hi Zeus, el Croníon,  
aleshores parà el migjorn, amb son buf de tempesta; 
i, embarcant-nos tot d’una, prenguérem la mar espaiosa, 
amb el pal arborat i les blanques veles esteses. 
Bé, quan ja l’illa havíem deixat enrera i no es veia 
cap més terra, sinó tan sols el cel i l’onada, 
Aleshores dreçà un nuvolat obscur el Croníon. 
Sobre el buc de la nau, amb el qual la nau va 
ennegrir-se. ] 
[...]1 
 

                                                 
1 Carles Riba (1997) Homer. L’Odissea.  



 

 Qui narra la història? 

 

 Per què no es poden menjar les vaques i les ovelles? 

 

 On és Ulisses quan els seus homes es decideixen a menjar les vaques? 

 

 Qui es queixa a Zeus sobre el que han fet els homes? 

 

 Què fa Ulisses quan se’n adona del que han fet els seus homes? 

 

 Quina decisió pren Zeus? 

 

 Què creus que passarà després? 
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UUUNNNIIITTTAAATTT   333   

LLLAAA   TTTRRRAAAGGGÈÈÈDDDIIIAAA   
 

 En honor a quin déu sorgí el teatre? 

 Què entenem com a tragèdia? 

 

 Quina serà la seva temàtica? 

 

Q
U

È 
EN

 S
A

PS
? 

 

 Quin paper tenien les màscares en les representacions? 

 
1. INTRODUCCIÓ A LA TRAGÈDIA 

 
EL TEATRE 

El teatre va néixer a Grècia sent l’època clàssica la de major esplendor, 
desenvolupant-se els dos grans gèneres dramàtics: la tragèdia i la comèdia. 
Ambdós es representaven en edificacions construïdes amb aquest fi: els 
amfiteatres, les grades dels quals s’alçaven aprofitant la pendent del terreny 
escollit amb aquest fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teatre d’Epidaure 
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LA TRAGÈDIA 

La tragèdia consistia en l’escenificació d’arguments 
seriosos de base mitològica i de gran sentit humanitari, de 
manera que l’espectador sovint s’hi identificava. En canvi, 
la comèdia, presentava crítiques a la societat del moment.   

Les primeres obres tràgiques posseïen un profund sentit 
religiós, ja que aquestes sorgiren com a representació del 
sacrifici del déu Dionís (símbol del plaer, la transformació  i 
el vi). Fins i tot els teatres havien de construir-se a prop 
dels temples del déu, esdevenint autors i actors 
personatges sagrats i inviolables.  

La tragèdia era un teatre de caire polític ja que era el propi 
estat qui pagava als autors i, per tant, controlava les obres i 
el seu contingut. Així mateix, els assistents a les 
representacions ocupaven diferents llocs en les grades per 
categories: sacerdots, magistrats i generals, ciutadans i, 
per últim, el poble.  

El fons comú de la tragèdia serà la lluita contra un destí predeterminat i del que 
ningú pot fugir, així com els conflictes en què tant déus, com herois i homes 
sovint es troben. La finalitat dels espectacles tràgics era la d’exaltar el 
patriotisme, la moralitat i el sentit religiós de la vida quotidiana i la mitologia.  

La primera tragèdia de la qual és té coneixement 
és l’atribuïda a Tespis, poeta del segle VI. 
Aquest triomfà en el primer concurs tràgic que 
s’instaurà coincidint amb les grans dionisíaques 
(festes que se celebraven en honor al déu a 
principis del mes d’abril). Tespis va introduir les 
màscares per caracteritzar als personatges, 
objecte que esdevindrà símbol de la tragèdia 
grega. Aquestes màscares, creades per 
artesans, posseïen una gran boca que contribuïa 
a augmentar el volum de la veu de l’actor durant 
la representació. Hi havia diferents tipus de 
màscares- còmiques, tràgiques i satíriques- 
d’acord amb les faccions o els personatges que 
s’hi representaven.  

AUTORS TRÀGICS 

Els tres grans autors tràgics de la Grècia clàssica foren Èsquil, Sòfocles i 
Eurípides. Cadascun d’aquests fou capaç de plasmar els esdeveniments, 
problemes, passions i emocions de la seva època creant veritables joies 
literàries que encara avui en dia són el referent de nombroses creacions i 
representacions teatrals. D’aquests tres ens centrarem més avall en Sòfocles, 

Dionís 

Màscara de teatre 
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ja que aquest destacà entre els altres pels canvis i innovacions que introduí en 
la tragèdia.  

Èsquil és considerat el veritable creador de la tragèdia ja que fou ell qui 
introduí el segon actor i va reduir el cor, dotant a les seves obres d’un gran 
sentit heroic i religiós, tot i que no totes presenten marcats trets mitològics. Les 
obres que s’han conservat són: 

 Els perses, on el tema central és la batalla de Salamina. 
 Els set contra Tebes, relata l’enfrontament entre els dos fills d’Èdip pel 

poder de Tebes. 
 L’Orestíada, la trilogia en què es descriu el retorn d’Agamèmnon a 

Argos després de la guerra de Troia. 
 Les suplicants, en què les protagonistes són 

les filles de Dànaos que es neguen a casar-se 
amb els seus cosins, els egipcis.  

 
Eurípides en les seves obres plasma la desil·lusió de 
l’heroi mitjançant el relat d’activitats quotidianes en 
què les passions i els sentiments perfilen la 
naturalesa dels personatges. De les divuit tragèdies 
que se’n conserven destaquem: 
 

 Medea, en què s’expressa la fúria de la 
protagonista contra Jasó de qui està totalment 
enamorada.  

 Les Troianes, en què es relata el repartiment de les dones troianes 
entre els aqueus, un cop finalitzada la guerra. 

 L’Orestes, en què l’autor narra la mort d’Hèlena a mans d’Orestes i 
Pílades. 

 
2. SÒFOCLES 

 
VIDA I CARACTERÍSTIQUES DE LA SEVA OBRA 

Sòfocles va néixer el segle V aC. a Colonos, prop 
d’Atenes. La seva trajectòria com a autor començà amb 
sols 16 anys, quan se li encomanà un cant en honor als 
déus en agraïment de la victòria de la batalla de Salamina. 
Amb 29 anys derrotà a Èsquil, d’edat avançada, en els 
concursos dramàtics atenencs. Va obtenir la victòria en 
aquests concursos almenys uns 20 cops.  

Tot i que se li atribueixen més de 120 obres sols se’n 
conserven set: Èdip Rei, Antígona, Electra, Àiax, Les 
dones de Traquis, Filoctetes i Èdip a Colonos. Aquestes 
s’agrupen en tres cicles: 

- Tragèdies del cicle Tebà: Èdip Rei, Antígona i Èdip a Colonos. 

Sòfocles 

Eurípides 
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- Tragèdies del cicle Troià: Electra, Àiax i Filoctetes 

- Tragèdia d’Hèracles: Les dones de Traquis 

Són de gran rellevància les novetats que aportà a la tragèdia: augmentar el 
nombre de membres del cor a 15, introduir la figura del tercer actor, aprofundir 
en l’ús de decorats pintats i substituir les trilogies (tres tragèdies encadenades 
per un tema) per les independents.  

En les obres de Sòfocles l’home està subjecte a la voluntat dels déus, assumint 
quin és el seu destí. Els personatges que s’hi presenten es caracteritzen per 
una personalitat complexa, suportant noblement adversitats i sofriments. Són 
sofriments que sovint no acaben en un final feliç, sinó que la mort acostuma a 
esdevenir el desencadenant final. El pessimisme enfront aquest destí 
insalvable és, en molts casos, el motor de les seves obres.  

Herois i heroïnes, déus i deesses s’entremesclen amb mortals per donar cos a 
les seves obres, en què el mite és la font d’inspiració i el punt de partida. Són 
aquells mites que acaben en tragèdia i que ens presenten la cara més fosca 
dels personatges i els seus defectes, que sovint seran els desencadenants del 
seu destí.  

Sòfocles va morir a Atenes l’any 406 aC. El filòsof grec Aristòtil declarà que 
aquest autor tràgic havia estat el major de tots els dramaturgs grecs. Avui en 
dia es considera la seva obra com a font del teatre occidental.  

 
ARGUMENT DE LES SEVES OBRES 

Èdip Rei. No es coneix la seva datació 
exacta. És una de les obres més 
representatives d’aquest autor tràgic. 
La història comença a la ciutat de 
Tebes assolada per una terrible pesta, 
que, segons l’oracle, sols acabarà 
quan l’assassí de l’anterior rei, Laios, 
sigui castigat. Èdip, que havia 
esdevingut rei després de la mort de 
Laios havent-se casat amb la seva 
muller amb la qual va tenir tres fills, 
decideix investigar ell mateix el crim. 
En descobrir que l’assassí havia estat 
ell mateix, sense saber-ho, i que Laios 
i Jocasta eren en realitat els seus 
pares Èdip es treu els ulls i la seva 
mare es suïcida.  

Antígona. Una de les primeres tragèdies conservades. Aquesta obra seria la 
continuació d’Els set contra Tebes d’Èsquil. Morts els dos germans d’Antígona i 
fills d’Èdip, Creont, el seu oncle, dicta un decret pel qual es prohibeix retre 

Èdip i Jocasta 
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honors fúnebres a un dels dos germans, Polinicies, per haver estat el que havia 
lluitat en contra de la ciutat. Antígona, però, s’hi oposa, no pot permetre que un 
dels seus germans resti sense sepultura, i és per això que decideix a retre-li els 
honors ella mateixa. És llavors que Creont la condemna a ser tancada en una 
cova fins que mori, tot i que al final se suïcida. També Hèmon, fill de Creont i 
promès d’Antígona acaba suïcidant-se.  L’obra acaba amb el parlament del 
penediment de Creont.  

Electra. Cronològicament entre l’Èdip Rei i el Filoctetes. Aquesta obra narra la 
venjança d’Electra a la mort del seu pare, Agamèmnon. Aquest havia estat 
assassinat per la seva mare, Clitemnestra, i Egist, amant d’aquesta. Electra 
impulsarà al seu germà Orestes que compleixi la 
seva venjança.  

Àiax. Tragèdia de difícil datació. Aquesta és l’obra 
que se situa en la guerra de Troia, un cop mort 
Aquil·les. Després que les armes de l’heroi han 
estat cedides a Ulisses, Àiax entra en còlera, 
creient-se ell mateix l’únic digne d’aquest honor. 
La seva bogeria el fa assassinar el bestiar, 
pensant que en realitat són els seus enemics. En 
adonar-se del que ha fet Àiax es suïcida, negant-li 
els aqueus els honors fúnebres.  

 

Les dones de Traquis. De datació propera a l’Àiax i l’Antígona. En aquesta el 
protagonista és l’heroi Hèracles. Aquest s’ha enamorat d’Íole, tot i que està 
casat amb Deianira, amb qui té un fill, Licas. En assabentar-se la seva muller 
aquesta decideix untar la roba del seu marit amb un filtre que li havia donat en 
una ocasió el centaure Nessos, dient-li que gràcies a aquest filtre recobraria 
l’amor d’Hèracles. Però aquest no és el veritable efecte de la poció, sinó que 
aquesta li provoca a l’heroi uns terribles dolors que acabaran en la seva mort. 
Deinaira, en adonar-se del seu error, acaba suïcidant-se.  

Filoctetes.  Fou presentat l’any 409 aC. Filoctetes és un dels aqueus que es 
dirigeix a Troia, tot i que serà abandonat pels seus companys a l’illa de Lemnos 
després d’haver estat mossegat per una serp. Ara bé, un temps després 
aquests decideixen tornar en busca de les armes d’Hèracles en possessió de 
Filoctetes, ja que l’oracle els anuncia que sols amb aquestes vençeran. Ulisses 
i Neòptolem seran els encarregats de robar-li les armes, mitjançant els seus 
enganys, tot i que al final és el mateix FIloctetes el que cedeix a donar-los-hi.  

Èdip a Colonos. És una de les seves obres pòstumes.  En aquesta obra 
Sòfocles ens presenta a un Èdip ja vell i cec que arriba a la ciutat de Colonos 
guiat per les seves dues filles. En la seva estada allí comença la guerra entre 
els seus dos fills pel control de Tebes. Aquests acudeixen al seu pare en busca 
d’ajuda, però Èdip el hi nega. L’obra acaba amb la mort solitària del 
protagonista.  

Àiax i Aquil·les 
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 Quins són els dos grans gèneres dramàtics grecs? 

 

 Què entenem com a tragèdia? Quina era la seva temàtica principal? 

 A qui pertany la primera tragèdia de la qual es té coneixement? Quins 
elements introduí aquest autor? 

 Quina utilitat tenien les màscares en les escenificacions dramàtiques? 

 Quins són els considerats grans autors tràgics? Relaciona’ls amb alguna 
de les seves obres.  

 Quines novetats introduí Sòfocles en la tragèdia? 

A
C

TI
VI

TA
TS

 D
E 
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 Quina és la temàtica principal de les obres de Sòfocles? 

 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

A partir de la lectura del següent fragment d’Èdip Rei contesta a les preguntes: 

ÈDIP: Si m’és permès també a mi, ancians, de fer una conjectura, diria que reconec, malgrat no 
haver-lo tractat mai, el pastor que fa estona que cerquem. La seva edat avançada 
s’ajusta a la d’aquest., però, més que res, reconec com a criats del meu casal als qui el 
porten. Tu, però, el coneixes, sens dubte, millor que jo, perquè l’has vist abans.  

CORIFEU: En efecte, el reconec, no en tinguis cap dubte. Era pastor de Laios, més fidel que 
cap altre.  

ÈDIP: A tu t’interrogo primer, estranger de Corint: és aquest l’home de qui parles? 
MISSATGER: Si, és aquest, el que veus davant teu. 
ÈDIP: I tu, vell, vine aquí i contesta les meves preguntes mirant-me a la cara. Eres criat de 

Laios? 
CRIAT: Vaig portar els ramats a pasturar al llarg de gairebé tota la meva vida. 
ÈDIP: I quina regió acostumaves a freqüentar? 
CRIAT: El Citeró i les regions veïnes. 
ÈDIP: Reconeixes haver vist aquest home per aquells indrets? 
CRIAT: I quina ocupació hi tenia? A quin home et refereixes? 
ÈDIP: A aquest home que tens al teu davant. Hi has tingut algun tracte? 
CRIAT: No, almenys per poder-ho afirmar, tot d’una, de memòria.  
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MISSATGER: No és gens estrany, senyor. Però jo faré memòria a aquest desmemoriat. Estic 
ben segur que recorda aquell temps en què, ell amb dos ramats i jo amb un, vam 
conviure en les muntanyes del Citeró, durant tres anys, sis mesos sencers, des de la 
primavera fins a la constel·lació d’Artur, i que a l’hivern jo portava el meu ramat als meus 
estables i ell als corrals de Laios. Tinc o no tinc raó? 

CRIAT: Tens raó, però parles de temps molt antics. 
MISSATGER: Ara digues: recordes que vas donar-me un nen  perquè el criés com si fos meu? 
CRIAT: Què vols dir? Per què em fas aquestes preguntes? 
MISSATGER: Aquí el tens, estimat. Aquest és aquell nen. 
CRIAT (aixecant el bastó): Maleït siguis! No callaràs? 
ÈDIP: Ep! Res de pegar, vell, perquè les teves paraules mereixen més el càstig que les seves.  
CRIAT: Però quina és la meva falta, senyor, el més bondadós de tots?  
ÈDIP: Negar-te a contestar les preguntes que ell et fa sobre aquest nen. 
CRIAT: Parla sense saber res. Es neguiteja per no-res. 
ÈDIP: I tu, si no parles de bon grat, ho faràs gemegant. 
CRIAT: No, pels déus, no maltractis un pobre vell. 
ÈDIP: De pressa, que algú li torci els braços. 
CRIAT: I per què? Pobre de mi! Què vols saber? 
ÈDIP: Vas donar-li, efectivament, el nen que aquest diu? 
CRIAT: Vaig donar-li i més m’hagués valgut morir-me el mateix dia. 
ÈDIP: A això arribaràs si no parles com cal. 
CRIAT: És que encara estic més perdut, si parlo. 
ÈDIP: Aquest home, segons sembla, busca evasives. 
CRIAT: Jo no; ja t’he dit que l’hi vaig donar. 
ÈDIP: I de qui el vas rebre? Era teu o d’algú altre? 
CRIAT: Meu no ho era; el vaig rebre d’un altre. 
ÈDIP: De quin ciutadà i de quina casa? 
CRIAT: No, pel déus, senyor, no preguntis més. 
ÈDIP: Ets home mort si t’ho he de preguntar una altra vegada. 
CRIAT: Era nascut a la casa de Laios.  
ÈDIP: Esclau o de la seva família? 
CRIAT: Ai! Ai! Sóc davant de la resposta més terrible de donar. 
ÈDIP: I per a mi d’escoltar, però l’he d’escoltar. 
CRIAT: Deien que era fill seu. Però la teva esposa que és dins podria explicar-te millor què va 

passar. 
ÈDIP: Fou ella qui te’l va donar? 
CRIAT: Si, senyor. 
ÈDIP: I pe fer què? 
CRIAT: Per matar-lo. 
ÈDIP: Mare desgraciada! 
CRIAT: Ho va fer per por a uns oracles divins. 
ÈDIP: Quins? 
CRIAT: Diuen que ell mataria els seus pares. 
ÈDIP: I per què el vas donar a aquest vell, tu? 
CRIAT: Per compassió, senyor. Vaig pensar que el portaria al país d’on ell venia. Però va 

salvar-lo per als infortunis més terribles, per què si tu ets aquell de qui aquest parla, 
sàpigues que ets un dissortat.  

ÈDIP: Ai! Ai! Ja tot ha esdevingut clar. Oh llum! Que et vegi ara per darrer cop, perquè s’ha 
aclarit ben bé que he nascut de qui no podia, convisc amb qui no podia i he matat a qui 
no podia.2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Joan Castellanos i Vila. (1996) Sòfocles. Èdip Rei.  
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 Per què Èdip ha fet cridar a aquest criat? 

 

 A quin nen fan referència al llarg del text?  

 Què li va passar a aquest nen? Per què? 

 Qui és en realitat aquest nen? 

 Quin paper tingueren en tot això el missatger i el criat? 

 Què signifiquen les últimes paraules d’Èdip? 
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UUUNNNIIITTTAAATTT   444   
LLLAAA   CCCOOOMMMÈÈÈDDDIIIAAA   

 
 Què entenem com a comèdia? 

 
 Quines diferències creus que hi ha entre la tragèdia i la comèdia? 

 
 Quina creus que serà la seva temàtica? 

 

Q
U

È 
EN

 S
A

PS
? 

 

 Quins tipus de personatges hi trobarem? 

 

 
 
 

 1. INTRODUCCIÓ A LA COMÈDIA 
 

ORÍGENS I AUTORS DESTACATS 

La comèdia, junt amb la tragèdia, és una de les dues manifestacions 
dramàtiques gregues. L’inici de la comèdia antiga se situa a la primera meitat 
del segle V aC. Els seus principals representants en un primer moment, segons 
les úniques mostres que se’n conserven, foren Cratí i Crates. Ara bé, el màxim 
representant de la comèdia i de l’únic que veritablement se’n conserven obres 
fou Aristòfanes.  

Els grecs dividiren la comèdia en antiga (fins al 400 aC.), 
mitjana (el 330 aC.) i nova (el 250 aC.). Els principals 
representants de la comèdia antiga foren Cratí Crates, 
Aristòfanes i Eupolis. Aquesta és considerada una 
comèdia política, ja que se centra en la crítica a 
personatges, situacions o institucions de la vida de la 
ciutat. En la comèdia mitjana destaquen Plató i 
Antífanes, amb una parodia als temes mitològics i 
abundants temes mitològics i personatges tipus (la 
prostituta, l’esclau, el cuiner, ...). Filemó, Dífil i Menandre 
són els autors més destacats de la comèdia nova. En 
aquesta comèdia la moralitat de les obres pren 
rellevància, junt amb lla lleugeresa de temes de caire 
burgès. 

CARACTERÍSTIQUES  

A diferència de la tragèdia, la temàtica de la comèdia no és mitològica, tot i que 
ambdues tenen el mateix origen: el culte dionisíac. La principal característica 
de la comèdia és la gran llibertat dels autors per criticar la societat, política i 
personatges del moment. La crítica manifestada en la comèdia no respon a la 

Menandre 
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posició ideològica de l’autor, sinó als interessos populars del moment. 
Personatges, esdeveniments i institucions de l’època són l’objectiu de burla. Ni 
els déus se’n lliuren, tot i que mai es qüestiona la seva existència.  

Per posar en escena una comèdia es necessitaven tres o quatre actors i un cor 
de 24 homes. El vestuari dels actors era una deformació de la realitat, amb 
màscares grotesques, cos farcit amb una espècie de 
coixins, ...  

El cor, així com en la tragèdia, és un dels elements clau de 
la comèdia, actuant sovint com a punt d’enllaç amb el 
públic, al qual s’adreça. Ara bé, amb la comèdia nova de 
Menandre aquest element anirà desapareixent.  

El protagonista de la comèdia és l’heroi còmic, normalment 
un ciutadà vell i experimentat que expressa les seves queixes i s’identifica amb 
el públic. Sovint a aquest personatge s’hi oposa un altre de burlesc i d’altres 
personatges caricaturitzats i personatges tipus. Les màscares i vestuari seran 
essencials per definir cadascun d’aquests.  

 

 
2. ARISTÒFANES 

 
VIDA I CARACTERÍSTIQUES DE LA SEVA OBRA 

Aristòfanes va néixer a Atenes al voltant del 445 aC i va morir poc després 
d’escriure la seva obra Plutos (388 aC.). Fou contemporani dels autors tràgics 
Sòfocles i Eurípides.  

De les quaranta-quatre obres que se li atribueixen tan 
sols se’n conserven onze: Els acarnesos , Els 
cavallers, Els núvols, Les vespes, La pau, Els ocells, 
Les festes de Demèter, La Lisístrata, Les granotes, 
L’assemblea de les dones i el Plutos.  

En les seves obres la fantasia s’entremescla amb la 
realitat i amb la crítica de la vida ciutadana. Així mateix 
s’hi observa la sàtira als autors tràgics (sobretot 
Eurípides), així com al·legacions en favor de la pau. 
Per damunt de tot Aristòfanes volia resultar útil als ciutadans, donant-los bons 
consells.  

L’exageració, la parodia i la sàtira s’adrecen a nous moviments de pensament i 
culturals i a homes il·lustres. Tot i que critica la societat, sempre deixa lloc per a 
l’esperança.  
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Aristòfanes recorre a les comparacions, imatges, hipèrboles, jocs de paraules, 
dobles sentits, mescla vulgarismes amb formes poètiques i parodia el 
llenguatge sublim de la tragèdia, tot per crear efectes còmics.  

Les característiques de les seves comèdies es podien resumir així: 

 La fantasia n’és un tret comú. 
 L’objectiu de les seves obres és provocar el riure del públic 
 El seu públic és bàsicament format per camperols i ciutadans pobres, 

igual que els seus protagonistes. Pretén, per tant, que se sentin 
identificats. 

 Els personatges, espai i temps són reals, contraposant-se als 
personatges, temps i espai mitològic de les tragèdies. 

 Sovint expressa les seves idees polítiques 
 L’obscenitat i les referències sexuals hi són abundants. 
 Mostra un absolut domini de la llengua, emprant diferents registres i 

formes poètiques i literàries.  

Les comèdies d’Aristòfanes presenten la següent estructura: 

 Prologos: escena que introdueix la temàtica de l’obra, feta per un o dos 
personatges 

 Parodos: escena en la què el cor entra. 
 Agon: debat entre les diferents posicions, amb arguments en favor i en 

contra. És la part més característica de la comèdia.  
 Parabasis: en què el cor es dirigeix al públic en nom del poeta. 
 Epeisodia: episodis separats per breus cants del cor. 
 Exodos: escena final en què el cor abandona l’escena. Acaba amb una 

celebració.  

  ARGUMENT DE LES SEVES OBRES  

Els acarnesos (425 aC.), presenta el tema del pacifisme. El protagonista, 
Diceòpolis, un camperol cansat de la guerra, decideix signat un tractat de pau 
amb els espartans que sols li afecta a ell mateix i a la seva família. Els 
acarnesos, llavors, l’acusen de pactar amb l’enemic.  

Els cavallers (424 aC), crítica a la magistratura que havia caigut en mans 
d’ineptes. És el tema de la corrupció política. Aquesta obra és una burla al 
demagog Cleó, aquí presentat com un esclau que tiranitza a altres esclaus.  

Els núvols (423 aC.). El vell Estrepsíades es veu aclaparat pels deutes amb 
els cavalls del seu fill, i per això li demana que vagi a l’escola de Sòcrates per 
aprendre un argument que el lliure dels seus deutes davant el tribunal. En 
negar-se el seu fill és el propi vell qui es dirigeix a visitar a Sòcrates, que es 
presenta com un savi boig.  

Les vespes (422 aC), defensa l’educació tradicional, en una obra en què un fill 
s’enfronta al seu pare afeccionat als judicis i als tribunals. Després de tancar-lo 
durant un temps, accepta que el pare realitzi judicis a la seva pròpia casa.  
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La pau (421 aC.). En aquesta defensa al pacifisme, un camperol es dirigeix a 
Zeus per saber el perquè de tanta guerra. És llavors quan s’assabenta que la 
pau està empresonada per la guerra, i, amb l’ajuda del poble, aconsegueix 
alliberar-la.  

Els ocells (414 aC). en aquesta els protagonistes decideixen fugir d’Atenes, tot 
buscant la pau. Llavors funden la ciutat de l’aire, envoltada pels ocells. És en 
aquesta obra en què l’autor s’introdueix en la temàtica de la utopia.  

Les festes de Demèter (411 aC.) També rep el nom de les Tesmofòries. 
Aquesta obra és una crítica a la misogínia d’Eurípides. En ella un grup de 
dones es reuneix amb l’objectiu de venjar-se d’Eurípides pel tracte rebut en les 
seves tragèdies.   

La Lisístrata (411 aC.) Lisístrata, protagonista de 
l’obra, proposa a les dones ateneses declarar-se en 
abstinència sexual amb l’objectiu que els seus marits 
facin la pau.  

Les granotes (405 aC.), en què Dionís es dirigeix a 
l’Hades en busca d’Eurípides, ja que manquen autors 
tràgics en els escenaris. Però ja a l’Hades es 
produeix una disputa entre Èsquil i Eurípides, sent a 
la fi el primer qui retorna a la terra.  

L’assemblea de les dones (392 aC). La 
protagonista aconsegueix que les dones es facin 
càrrec del govern de la ciutat, quan aquestes apareixen davant l’assemblea 
disfressades d’homes.  

Plutos(388 aC.). en aquesta obra se’ns presenta un vell desenganyat amb la 
desigualtat de la riquesa. Aquest es dirigeix a l’oracle de Delfos per preguntar-li 
si és millor educar el seu fill en la maldat o en la bondat. Apol·lo llavors decideix 
enviar la Riquesa (Plutos) a la casa del vell per tal que sigui guarida de la seva 
malaltia.  
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 Quins tipus de comèdia desenvoluparen els grecs al llarg de la seva 

història? Qui foren els seus representants? 

 

 Quines diferències temàtiques hi ha entre la tragèdia i la comèdia? 

 

 Com són els personatges de la comèdia? Com es caracteritzen? 

 Quines característiques comunes presenten les obres d’Aristòfanes? 

A
C

TI
VI

TA
TS

 D
E 

R
EP

À
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 Després de llegir l’argument de les seves obres, quina t’agradaria llegir? 
Per què? 

 
 

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 
 

A partir de la lectura del següent fragment dels Núvols contesta a les preguntes: 

ESTREPSÍADES: Oi oi! Zeus sobirà, que llargues que són aquestes nits! No s’acaben mai! És 
que no es pensa fer de dia? Ja fa estona que he sentit el gall, jo. I el criats ronca que 
ronca. Això abans no passava. Tant de bo et morissis, guerra, per moltes raons, ja 
que ni castigar els meus criats m’és permès. I aquest xicot, ell feliç, no es desperta 
en tota la nit, sinó que fa pets embolicat en cinc pellisses. Doncs bé, si és així com 
s’ha de fer, emboliquem-nos i a roncar! Però, míser de mi! No puc dormir rosegat per 
les despeses, l’estable i el deutes ocasionats per aquest fill meu. Ell, amb els cabells 
llargs, cavalca, condueix una biga i somia cavalls. I jo em consumeixo quan veig que 
s’acosta el dia vint i vencen els interessos. Vejam, què dec? Dotze mines a Pàsias. 
De què, dotze mines a Pàsias? Què en vaig fer? Vaig comprar el cavall marcat amb 
la coppa1. Desgraciat de mi! Tant de bo que abans m’hagués marcat jo l’ull amb una 
pedra.  

FIDÍPIDES: Filó, fas trampes, vés per la teva pista. 
ESTREPSÍADES: És aquest, aquest, el mal que m’ha perdut; que fins i tot dormint somia 

cavalls. . 
FIDÍPIDES: Quantes voltes faran els carros de guerra? 
ESTREPSÍADES: A mi, al teu pare, li’n fas fer moltes, de voltes. Però quin altre deute tinc 

després de Pàsias? Tres mines del seient petit i de les rodes, a Amínias.  
FIDÍPIDES: Eixuga el cavall i porta’l a casa.  
ESTREPSÍADES: Trist de mi, tu sí que m’has eixugat els diners; he hagut de pagar les multes 

dels judicis i encara diuen que em reclamaran una fiança pels interessos.  
FIDÍPIDES: (Despertant-se) Però, pare, per què estàs malhumorat i et regires tota la nit? 
ESTREPSÍADES: Em mossega un demarc2 en aquest jaç. 
FIDÍPIDES: Diantre d’home! Deixa’m dormir una mica.  
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ESTREPSÍADES: Doncs dorm, tu. Però que sàpigues que tots aquests deutes acabaran caient 
sobre el teu cap. Ah! Tant de bo l’hagués dinyada l’alcavota que em va engrescar a 
casar-me amb la teva mare! Tan dolça que em semblava la vida de camperol, sense 
fer res, brut, jaient a la fresca, envoltat d’abelles, de bestiar, i de brots d’olivera. 
Després, jo que era un pagès, em vaig casar amb la neboda de Mègacles, fill de 
Mègacles, una dona de ciutat, ostentosa, criada en el luxe, una autèntica Cèsira3. 
Quan em vaig casar amb ella, jo jeia al seu costat fent olor de vi novell, figues 
seques, llana, recursos, i ella, en canvi, de perfum, safrà, carícies amb la llengua, 
dispendi, golafreria i Còlias Genetil·lis4. No puc dir pas que fos gandula, no, que teixia 
molt, i jo, tot mostrant-li aquest vestit, li anava dient com a excusa: dona, t’hauries de 
teixir la butxaca.  

 
(Mercè Valls. Aristòfanes. Els núvols) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De què es lamenta Estrepsíades? A què es deuen els seus problemes? 

 Què és una alcavota? Per què Estrepsíades diu que hauria de morir? 

 Què diferència Estrepsíades de la seva esposa? 

 Per què Estrepsíades li diu a la seva muller dona, t’hauries de teixir la butxaca? 

 Quins elements còmics hi trobes en el text? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Símbol marcat a la pell dels animals 
que indicava el preu. 

2. Magistrat encarregat de fer pagar els 
morosos. Aquí Aristòfanes es refereix 
a les xinxes del llit del protagonista.  

3. Dona prototipus de l’elegància.  
4. La deessa Afrodita 
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