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Introducció 
Sempre m’ha sobtat com els mites, unes històries que ni tan sols són reals, han aconseguit                

vèncer el pas del temps i no només no han estat oblidades, sinó que ha més han fascinat                  

tant a l’ésser humà que aquest ha decidit plasmar-les de manera que visquin per sempre.               

Només hem de pensar en totes aquelles pel·lícules i sèries sobre mitologia o en aquelles               

frases i referències als mites que trobem al nostre voltant. També aparèixen en l’art, una               

disciplina que utilitzem per transmetre missatges i sentiments, com bé podrien ser els dels              

mites. Vull investigar de quina manera hem representat i com ens han afectat els mites. 

 

Hipòtesi 
Els missatges que transmeten els mites no són més que descripcions de l’ésser humà que, a                

més, han tingut efectes en la nostra societat i tenen algun element que els fa atemporals. 

 
Objectius 
Descobrir l’impacte que han tingut els mites en la nostra societat. 

Com els hem interpretat i representat en diversos mitjans, com el cinema, l’escultura o la               

pintura. 

Descobrir quin és l’element que els fa atemporals. 

 

Metodologia 
He utilitzat diverses tècniques per la part pràctica. En l’art he començat amb unes fitxes               

tècniques on s’esmenten les característiques principals de les obres i on he inclòs un apartat               

amb el mite per posar en context al lector. Seguidament he utilitzat unes taules              

comparatives, dividides segons el moviment i la disciplina artística, d’elaboració pròpia per            

fer un anàlisi més extens. La part pràctica del cinema comença també amb una fitxa tècnica.                

Després he hagut de visionar tres pel·lícules d’on he extret totes les referències mitològiques              

i he comparat aquestes amb el mite de veritat en una taula comparativa. Per últim, he escollit                 

diversos apartats per comparar les pel·lícules i he posat una altra taula al final com a resum                 

de l’anàlisi del punt previ. 

 

 
 



Resultats 
Primer de tot, els mites han estat una part clau en l’àmbit cultural i, tot i que a primera vista                    

potser no ens adonem, els tenim presents cada dia en coses tan simples com les pel·lícules i                 

els llibres. Arrel de llegir els mites he creat un arquetip de l’heroi descrit a la mitologia i he                   

extret unes característiques comuns que, a les pel·lícules analitzades, els tres protagonistes            

compartien. He arribat a la conclusió que hem extret les qualitats i trets de l’heroi clàssic i                 

els hem adaptat i utilitzat per activitats quotidianes com són la creació de personatges i               

històries. D’altra banda, si ens fixem en el missatge darrere dels mites, podem veure que és                

simplement un reflex de situacions, característiques i qualitats humanes que encara avui dia             

ens podem aplicar. Aquesta és una de les raons que fan els mites atemporals: la moralina al                 

darrere la podem aplicar fàcilment en l’actualitat. 

Després, durant el transcurs de la història, hem utilitzat eines com la pintura i l’escultura per                

donar forma i transmetre de manera visual aquestes característiques i valors que ens             

defineixen. Un exemple seria, en l’art, l’ús recurrent de déus, éssers omnipotents i             

invencibles, una metàfora de les ànsies de poder de l’ésser humà i la necessitat de tenir el                 

control. D’altra banda ens podem fixar en la gran quantitat de sentiments que transmeten, la               

majoria relacionats amb l’amor, l’alegria i també el patiment, emocions molt incipients en els              

humans.  

Un altre resultat ha estat l’evolució de les relacions entre els personatges. Mentre que els               

mites tenen una narració més parca i es limitaven a narrar els fets, a l’actualitat posem molt                 

més èmfasi en els lligams entre els diversos personatges. 

Per últim, destacar que hi ha més referències que s’assemblen al mite original que              

referències que no. Principalment és perquè molts del temes encara són actuals i les              

referències que són diferents ho són, majoritàriament, degut a la necessitat d’adaptar            

algunes parts segons el públic i per facilitar les accions i la narració de la història. 

 

Conclusions 
Els mites estan presents en elements quotidians com els llibres i les pel·lícules. Els seus               

protagonistes estan basats en els herois mitològics. També trobem la seva influència actual             

en els missatges que aquestes històries transmeten; missatges que encara avui dia ens             

podem aplicar i ens descriuen, com la curiositat, i que trobem en àmbits tan comuns com                

l’art o el cinema. I, tot i que hem interpretat i adaptat els mites, les referències, missatges i                  

temàtiques són molt similars al mite original, recolzant així la meva idea de l’atemporalitat de               

la mitologia.  

Els mites, tot i haver-se creat fa segles, continuen sent una descripció molt actual del nostre                

món i de les diferents facetes de l'ésser humà. 
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