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Introducció 

“Tothom copia”. Aquesta frase s’ha posat molt de moda els últims anys. Tant crítics 

cinematogràfics i literaris com espectadors comuns, repeteixen la mateixa sentencia 

cada cop que es troben amb una nova obra: “Tothom copia, sense excepció!” D’altres, 

en canvi, encara pensen que no, que no tot està inventat i que encara queden moltes 

històries per crear, nous mons per descobrir. Sento dir, però, que aquest treball 

d’investigació es troba a favor de la primera postura.  

Tothom copia, és cert, tanmateix això no és necessàriament dolent. De fet, copiar és 

l’única manera de crear històries interessants i personatges que permetin a l’espectador 

introduir-se a la història. Per molt que les ambientacions i les interpretacions dels autors 

canviïn, hi ha uns arquetips de personatges i unes trames bàsiques que es troben a 

qualsevol història, des d’un drama d’època fins a una distopia de ciència-ficció.  

 

Hipòtesis 

Existeixen unes estructures per a crear noves narracions, uns “arguments eterns” que 

s’han estat repetint i reutilitzant durant tota la història de la humanitat.  

 

Objectius 

Demostrar l’existència dels arguments eterns i la seva prevalença al món literari i 

audiovisual contemporani.  

Plantejar l’origen dels “arguments” en la mitologia grecollatina i respondre al perquè 

d’aquesta relació. 

Observar l’evolució d’un d’aquests “arguments”, concretament, el que té el seu origen al 

mite de Pigmalió, des de l’Edat Antiga fins a la contemporània.  

Analitzar amb deteniment els diversos canvis que pateix amb el pas del temps i si 

l’essència preval. 

Reflexionar sobre per què aquestes trames han estat reutilitzades fins a l’actualitat. 

 

Metodologia 

Per a demostrar l’existència d’aquests “arguments eterns”, s’emprarà com a base els 

primers contes que l’ésser humà va començar a crear i compartir: els mites. En concret, 

el mite de Pigmalió. A través de diverses anàlisis literàries i cinematogràfiques d’obres 

inspirades en aquesta narració mítica, es podrà veure com la història ha anat 



evolucionant. Se cercaran aquells elements bàsics i el significat profund que es 

mantenen a totes les versions per a analitzar el seu avenç i, al mateix temps, la seva 

permanència. 

Aquest estudi es divideix en tres seccions. La primera, d’una banda, és un petit repàs 

per les característiques de la mitologia grecoromana en general, per tal de comprendre 

quina fou la seva importància i perquè s’ha decidit considerar-la la base d’aquests 

“arguments immortals”. El segon, d’altra banda, és una col·lecció d’anàlisis de diverses 

novel·les i obres de teatre que permeten constatar l’evolució del mite de Pigmalió a 

través de la literatura. S’han escollit obres de totes les èpoques i estils per tal de poder 

veure amb claredat el seu desenvolupament. Finalment, un últim apartat que se centra 

únicament en les adaptacions cinematogràfiques. En aquesta secció final, a diferència 

de la de literatura, els comentaris estan dividits per temàtica i no per cronologia, ja que 

interessa veure amb claredat les visions del mite que més han calat a la societat actual.  

 

Resultats 

Abans de conèixer si la hipòtesi ha estat demostrada, cal remarcar un dels objectius 

principals del treball: per què aquest “arguments eterns” s’han mantingut durant tota la 

història? La resposta, de fet, obre la porta a  respondre pràcticament qualsevol altra 

qüestió aquí plantejada. Una història fictícia, al cap i al fi, busca aconseguir introduir a 

l’espectador en el seu món. Sense importar si parlem d’una novel·la fantàstica o d’un 

film de terror, els escriptors i guionistes tracten d’interessar-nos en la seva trama, que 

ens identifiquem amb els seus personatges. Per a fer-ho, han de tractar temes que 

qualsevol persona pugui entendre, sentiments i dubtes que qualsevol home o dona hagi 

pogut experimentar algun cop a la seva vida.  

Els mites, com queda explicat al breu estudi previ sobre mitologia, representen aquestes 

qüestions i emocions que l’ésser humà porta arrossegant des de la seva aparició. El 

mite de Pigmalió, no és una excepció. A través de l’anàlisi d’un gran nombre d’obres 

representatives de les diferents etapes de la humanitat, ha quedat demostrada la 

pervivència d’aquest mite i, amb aquest, la de la mitologia en general.  

 

Conclusions 

La raó d’aquesta repetició és, realment, ben senzilla: les històries sempre han estat 

ideades per éssers humans. Des de l’Antiga Grècia fins als Estats Units d’Amèrica del 

segle XXI, totes les obres sempre han estat fetes per humans i per a humans. Això, 

implica que sempre s’hagin parlat dels mateixos temes, que, per molt que l’ambientació 

o els personatges puguin canviar, l’essència de les històries, aquelles bases que ens 

obren la porta a comprendre el seu significat, encara són les mateixes. 
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