
                                                                                              Objectius i criteris de cerca 

 

El Panteó és un dels edificis més cèlebres de l’antiga Roma. Construït com a temple 

dedicat a tots els déus (Πάνθεον), s’erigeix a la plaça de la Ritonna amb setze columnes 

de granit egipci sobre les quals reposa una prodigiosa cúpula que crea un encisador 

efecte lumínic. El nostre projecte no està dedicat a tots el déus, però sí que pretén retre 

homenatge a herois i personatges clàssics que han configurat tot aquest món mitològic 

que ha inspirat autors i obres de la literatura europea del segle XX. Per bé que el nostre 

objectiu serà bastir aquest panteó particular fins arribar a una cúpula que pugui 

il·luminar l’amic lector tot convidant-lo a passejar entre obres actuals d’inspiració 

clàssica, abans que res haurem d’idear la millor manera de disposar cada pedra i escollir 

quins materials emprar. Així doncs, haurem de fixar-nos uns objectius i ajustar uns 

criteris de cerca que ens permetin obtenir uns fonaments ben sòlids per al nostre petit 

temple del saber. 

Pel que fa als objectius, partirem d’un llistat previ on apareixen les obres més 

importants que versen sobre un personatge mitològic en concret. Aleshores cercarem 

informació pertinent a cada una d’aquestes creacions literàries per tal de poder arribar a 

una conclusió general que ens permeti entendre la mitologia clàssica com a element 

comú en les literatures europees i, per tant, poder afirmar que, efectivament, podem 

parlar de la idea de literatura europea. 

Quant als criteris de cerca, per tal d’assegurar-ne la validesa i la bona selecció, 

prioritzarem els documents que tinguin aquestes característiques: 

• Autoria: tota informació ha d’estar avalada per un autor que, preferiblement, ha 

de tenir alguna mena d’acreditació professional. Amb relació a això, també ens refiarem 

d’organismes institucionals, els quals, si pot ser, siguin especialistes en l’àmbit. 

• Bibliografia: tot i que l’autor d’un article no sigui un professional acreditat, 

considerarem la cerca si el seu discurs presenta fonts bibliogràfiques que, en contrastar-

les, siguin verídiques. 

• Presentació: el document ha d’estar redactat amb coherència, cohesió, 

connexió i correcció, fet que denota un rigor en el treball. 

• Informació actualitzada 

• Objectivitat 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Temple_rom%C3%A0

