
 

1.LES LITERATURES A L’ANTIGUITAT 

 

1.1. Els poemes homèrics: argument i característiques 

Introducció: els mites i la literatura grega 

 
Per als grecs, el món de la mitologia contituïa una mena de prehistòria del seu país; aquells fets 
havien tingut lloc en un passat remot que un accident geogràfic, un monument, un culte tradicional o 
un llinatge unien amb el temps present. D'origen popular i anònim, en un principi els mites es van 
transmetre sobretot per via oral. En alguns, els seus protagonistes són déus; en d’altres intervenen 
també humans, ben sovint dotats de qualitats, sobretot físiques, superiors a les dels seus semblants; 
tampoc  no és estrany que hi apareguen éssers fabulosos i monstres. Normalment,  les històries se 
situen en èpoques anteriors als temps històrics i els fets narrats no han  succeït mai. 
Els escriptors els reelaboraven. 

 
HOMER 

Els més antics monuments literaris que es conserven en llengua grega són dos extensos poemes èpics, 
la Ilíada i l’Odissea atribuïts a Homer, un rapsode grec que es dedi- 
cava a cantar de ciutat en ciutat. 

 
LA IL.LÍADA I L’ODISSEA 

 
Aquests genials dos poemes èpics se centren en la guerra de Troia. La Ilíada (el títol prové del nom 
de Troia en grec, Ilion)se centra en la narració del setge d’aquesta ciutat per les tropes aquees 
o gregues. La llegenda fixava en deu llargs anys la duració d’aquesta campanya, però Homer ens la 
presenta en una de les seues últimes fases i en una sèrie d’episodis que van transcórrer en cinquanta-
un dies. 
 
Aquil·les, el millor guerrer dels grecs, abandona els combats ofès per la sostracció per part 
d'Agamèmnon d'una jove guanyada en un botí. Amb l'abandó d'Aquil·les i dels seus soldats, els grecs 
patiran grans calamitats i les seves naus estaran a punt de perir incendiades pels troians. Com que 
Aquil.les no vol fer-hi res, Patrocle, el seu millor amic, li demana permís per a participar en la batalla. 
Aquil·les, a contracor, li’l concedeix. Patrocle, després de realitzar grans gestes bèl·liques, serà mort 
amb l'ajut d'un déu per Hèctor, fill gran de Príam i el millor guerrer troià, el qual gosarà fins i tot de 
vestir les armadures d'Aquil·les. La mort de Pàtrocle tornarà Aquil·les al combat per tal de venjar el 
seu amic, i en singular combat vencerà Hèctor i l'occirà. El cadàver del vençut serà arrossegat davant 
les muralles de Troia. No obstant això, el rei Príam aconseguirà la clemència d'Aquil·les i podrà retre 
al seu fill els honors funeraris. 
 

 
La Il.líada és una gran epopeia: 
1.Pels grans herois que recorren les seues pàgines. 
2.Pel model que aquests herois són per al poble grec: de dignitat, de moralitat, de virtuts,etc. 
3.Per la força de les passions que mouen els herois:l’amistat, l’orgull,l’amor, la ira, la generositat. 

 
L’ODISSEA 

 
L’acció de l’Odissea narra el viatge de tornada  a casa d’un dels capitans grecs de la guerra de 
Troia,Ulisses (en grec Odisseus) que en acabar aquesta s’embarca per a tornar a Ítaca, la seua pàtria, i 
és víctima d’innombrables aventures i contratemps que en retarden el retorn. L’Odissea es divideix en 
tres parts principals:  
1.Les indagacions de Telèmac, fill d’Ulisses,  a la recerca del seu pare;  
2.Les navegacions de l’heroi. El relat de les seues navegacions constitueix una sèrie d’aventures 
meravelloses, com les dels lotòfags, els lestrígons, Circe i, sobretot, la del cíclop Polifem, en les quals 
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l’heroi venç amb la seua astúcia i prudència els poders dels déus adversos, de la màgia, del 
salvatgisme i de la maldat, i supera els més perillosos esculls de la geografia. 
  
3.La venjança que pren dels qui, durant la seua absència, pretenien casar-se amb Penèlope, la seua 
esposa.  

 
El sentiment de nostàlgia de la pàtria i la família llunyanes i inassequibles, i l’enginy viu  i ràpid per a 
superar tota mena d’obstacles fan d’Ulisses un personatge inconfusible per la seua humanitat i la seua 
inteŀligència.  
Ací, el camp de batalla de la Il.líada es veu substituït per l’ampla mar. Ulisses és un gran mariner. 
 

1.2. El teatre grec i la tragèdia  

Origen del teatre grec 

El drama  (o teatre) és un dels gèneres literaris sorgits en el món  grec. Eren festes populars que 
servien tant per divertir com per fer-los reflexionar sobre els problemes.El públic n’eixia purificat 
(catarsi)  
La tragèdia va nàixer del ditiramb, himne dedicat a Dionís, el déu no sols del vi, sinó de la fertilitat i 
de la commoció extàtica.Un cor de camperols disfressats de sàtirs per entonaven cants que eren 
interromputs per exclamacions del corifeu, el ballarí més destacat. Més tard, es va introduir la 
senzilla novetat d’afegir al ditiramb un altre actor que dialogava amb el corifeu. Aquests dos actors 
estaven en escena, mentre el cor restava en l’orchestra, de forma semicircular. 
 

 
 
Els actors i el cor duien màscares, coturns per semblar més alts i només participaven homes,ciutadans 
atenencs, fins i tot en els papers femenins. 
L’heroi intenta lluitar contra el seu destí i la mort i el dolor seran el càstig pel seu atreviment. Escrita 
en vers, els protagonistes de la tragèdia eren déus, reis o personatges d’origen noble que usaven un 
llenguatge culte i molt elaborat. Hi havia també cants i danses en què el cor remarcava algun concepte 
o interpretava el sentit popular. 
El moment de màxim esplendor de la tragèdia grega es va produir al segle V aC, quan viuen i 
competeixen entre si els tres grans tràgics, Èsquil, Sòfocles i Eurípides, tots tres atenesos i els 
únics que ens han deixat senceres algunes de les seues obres. Hi ha canvis: augmenten els actors i 
disminueixen els membres del cor.El comportament dels personatges són cada cop més humans. 

 
La tragèdia grega segueix dos cicles temàtics: 

 El cicle d’Argos, centrat en la família d’Agamèmnon. 

 El cicle de Tebes, centrat en la família d’Èdip. Apol.lo castiga Laios per cometre un assassinat. 
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Laios acudeix a un oracle, que li aclareix el castic: serà assassinat pel seu fill, que tindrà fills 
amb la seua pròpia mare.Espantat, abandona el seu fill Èdip, criat pel rei Pòlib. Assabentat de 
la profecia, Èdip fuig cap a Tebes. De camí, mata Laios. 
A Tebes respon la pregunta de l’Esfinx,el coronen rei i es casa amb la reina vídua –Iocasta,sa 
mare-, amb la qual té 4 fills: Etèocles,Polinices,Antígona i Ismene.Quan Iocasta s’assabenta 
de l’incest, es suïcida. Èdip es castiga encegant-se i partint al desterrament. 
Els dos germans,Etèocles i Polinices es maten mútuament. Creont arriba al poder. El cos de 
Polinices va romandre sense sepultura per un decret de Creont fins que la seua germana 
Antígona s'atreví a enterrar-lo. 
 

 
Èsquil. En “L’Orestíada” el protagonista es venja de sa mare, que ha mort el seu pare,Agamèmnon. 
En “Prometeu encadenat” se centra en un heroi que va furtar el foc als déus per donar-lo als homes. 
Altres obres:”Els set contra Tebes” i “Els perses”. 
Sòfocles.Analitza el dolor humà i la dignitat de l’individu davant situacions extremes. Entre les seues 
obres destaquen:”Àjax”,”Antígona”,”Electra” i “Edip rei”. 
Eurípides, se centra en les dones atenenques del seu temps. En “Medea”,repudiada per l’home, la 
protagonista mata la seua rival i els seus fills. 
A “Hècuba”, l’anciana reina de Troia, assisteix a l’aniquilament de la ciutat. A “Les bacants”, el rei 
s’oposa al culte a Dionís, i els adeptes d’aquest déu el trossegen. 

 

1.3. Els grans poetes llatins: Virgili, Horaci, Ovidi 

En el segle I aC comença el segle d’or de la poesia llatina. Junt amb la historiografia, és el gènere més 
important de la literatura llatina. 
Hem de distingir: 
1.La poesia que explora la intimitat de l’artista. (Catul) 
2.La poesia de crítica i atac personal.(Horaci) 
3.La poesia que contribueix la idea de Roma com a nació.(Virgili, Ovidi) 
En Ovidi trobem també la lamentació de l’exiliat. 

 
Virgili 

 
Virgili va nàixer al nord d’Itàlia,prop de Màntua, l’any 70 aC. El seu pare era un pagès, propietari de 
les seues terres i amb prou recursos per enviar el seu fill a estudiar a Milà i després a Roma. Allà va 
aconseguir el reconeixement públic, el suport de Mecenes i la proximitat a l’emperador August. 
 
És autor de les Bucòliques, també anomenades Èglogues, deu petits poemes que van ser els primers 
de tema pastoril escrits en llatí, en l’ègloga X apareix L’Arcàdia, simbol de la pau i el gaudi de la 
natura.En les Geòrgiques, la seua següent obra, mostra també el seu amor per la vida rural i la natura. 
“L’Eneida” és el gran poema èpic llatí.La idea patriòtica que es manté en tot el poema porta aparellada 
una simbologia històrica: les lluites d’Enees al nord d’Àfrica recorden les campanyes de Roma contra 
Cartago i les guerres que l’heroi ha de sostenir a Itàlia fins a complir la seua missió reflecteixen les 
civils que van tenir com a fi la unitat italiana. La realitat contemporània també entra en aquest joc de 
símbols: Dido, la reina cartaginesa que reté Enees i intenta desviar-lo de la seua missió sagrada, 
recorda Cleopatra retenint Antoni a Egipte; Enees, l’heroi situat entre el record de Troia i el futur de 
Roma, és la imatge d’August i per aquesta raó no té la grandesa mítica dels personatges homèrics: la 
seua dimensió és profundament humana i la seua característica essencial és la pietat, ja que fa la 
guerra acomplint un deure, no una necessitat temperamental, i només aspira a instaurar la pau. 
 
El poema recull la llegenda, d'origen grec i coneguda pels romans, dels viatges d'Enees des que fugí de 
Troia, amb el seu pare i el seu fill, Ascani, fins que s'establí al Laci. L'ennobliment dels orígens de 
Roma, la lloança de les virtuts romanes i la glorificació de la família Júlia, que pretenia de descendir 
d'Ascani o Julus, feren de l'Eneida l'epopeia nacional que va fer oblidar l'èpica anterior. Els seus 
models són Homer i Enni.  
De l’”Eneida” se n’han destacat 4 aspectes: 
1.La perfecció de la seua estructura. 
2.És un poema total:mitologia i història, filosofia i religió, herois i humans, es donen citat per igual en 
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aquesta obra. 
3.Els seus personatges són humans més que herois. 
4.Per la seua trama, pot ser un precedent de la novel.la d’aventures. 

 
Horaci 

 

 
Va mantenir sempre la seua condició d'home prestigiós pel seu valor humà, intel·lectual i poètic, en 
l'àmbit imperial i en el món literari romà. En els Epodes i les Sàtires, llança atacs més o menys 
seriosos criticant els vicis i comportaments de certs romans. A les  Odes, inspirades en Safo, Alceu i la 
poesia hel·lenística, així com també en Píndar, emprà per primera vegada temes polítics en poesia no 
èpica. La seua poesia incorpora temes que després s’han convertit en tòpics medievals com ara el 
carpe diem (aprofita el moment) o el beatus ille (feliç aquell).  

 
Ovidi 

 
En els seus poemes narra els seus amors per Corina, “Amors”, les cartes amoroses que heroïnes 
mitològiques dirigiren als seus esposos, “Heroides”, i un manual sobre com s’han de seduir les 
dones:”Art d’amar”. 
Dedicà un llibre a les festivitats llatines, “Fasts”. 
 
A la maduresa del poeta corresponen les Metamorfosis, obra mestra de la poesia narrativa universal. 
En aquesta obra recull les llegendes gregues en què hi ha transformacions de déus i d’homes en 
animals, en plantes (Dafne en llorer, Narcís en flor…) relatades magistralment. 
L'any 8 dC August va condemnar Ovidi a l'exili i el va obligar a abandonar Roma i a viure desterrat a 
Tomis, una ciutat de la costa occidental del mar Negre (l'actual Constança, Romania), on va morir, 
ignorades les successives peticions de clemència que envià a l’emperador. 

 

1.4. La Bíblia: llibres i repercussió literària 

La paraula “Biblia” procedeix del grec i significa:“els llibres”.Aquests llibres es classifiquen en dos 
grups: Antic i Nou Testament. 
 

ANTIC TESTAMENT 
 
46 llibres, escrits en hebreu, des del s.XIII al I aC. Conté els orígens, història i tradicions del poble 
jueu abans de l’arribada de Jesucrist. Conté 4 tipus de llibres: 
 

Històrics i narratius Filosòfics i morals Poètics Profètics 
Pentateuc o Torà, 
atribuït a Moisés, que 
conté 5 llibres: el 
“Gènesi”(origen del 
món) “l’Èxode”(eixida 
dels jueus d’Egipte), el 
“Levític”(lleis de la 
tribu de Leví), els 
“Noms”(cens dels 
israelians acampats en 
el Sinaí” i el 
“Deuteronomi”(recull 
de lleis del desert) 

“Proverbis” i 
“Eclesiastés”,atribuïts 
a Salomó, i el “Llibre 
de Job” 

“Càntic dels 
càntics”,de Salomó i 
els “Salms”, del rei 
David. 
Els temes són la 
lloança de Déu i l’amor 
entre l’ànima humana 
i la divina. 
Ritme, rima, 
simbolisme,figures 
retòriques, 
paral.lelisme 

“Isaïes” i “Jeremies” 

Hi ha també textos legals i apocalíptics. 
 
 

NOU  TESTAMENT 
27 llibres, sobretot en grec, centrats en la vida i el missatge de Jesucrist. Consta de 4 llibres: 

 



 
Evangelis Fets dels apòstols Epístoles Apocalipsi 
Sant Mateu 
Sant Marc 
Sant Joan 
Sant Lluch 

  Atribuït a Sant Joan i 
es dirigeix als cristians 

perseguits per 
anunciar-los la 

salvació 
 
La influència de la Bíblia en la cultura occidental és enormes.Molts conceptes bíblics han influït en la 
literatura, com ara: 
1.La dualitat bé-mal,àngel-dimoni,Déu-Satanàs. 
2.El perdó, la caritat, la culpa,la temptació… 
3.El mite del Paradís Perdut. 
4.L’amor i la justícia divina.El Judici Final. 
Les primeres mostres de teatre medieval tenen lloc dins de l’església i aborden temes bíblics.El cant 
de la Sibil.la o el Misteri d’Elx. 
La influència de la bíblica sobre la literatura castellana o catalana ha sigut enorme i constant. Ramon 
Llull, la mística castellana, Carles Riba, etc. 

 

 


