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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. AMOR I SEXE ENTRE HOMES A L‘ANTIGUITAT.  

L‘estudi de les relacions amoroses i sexuals a l‘Antiguitat constitueix un vast camp 

d‘anàlisi que ens apropa a múltiples facetes de la vida quotidiana dels antics: s‘hi 

inclouen des d‘aspectes lligats a usos i costums privats, fins a qüestions d‘ordre públic 

com ara legislacions relatives a la pràctica de sexe en espais sagrats o la presència 

d‘inscripcions obscenes en espais urbans, per posar-ne alguns exemples coneguts. 

El coneixement que en tenim deriva tot sovint de les fonts textuals, tant literàries 

com epigràfiques, si bé no es pot oblidar la importància de la informació extreta de fonts 

materials com ara objectes privats procedents de jaciments arqueològics i molt 

especialment de la iconografia, tant sobre ceràmica com mural. 

En l‘estudi que ens proposem d‘abordar ens centrarem en les relacions homosexuals 

a partir de la lectura, traducció i anàlisi dels epigrames recollits en el llibre XII de 

l’Antologia Palatina. Com veurem, es tracta d‘un conjunt de textos de temàtica força 

homogènia en què s‘hi presenten amb tota naturalitat situacions i sentiments diversos en 

el marc de jocs amorosos i sexuals entre homes. Aquest fet encara avui pot resultar 

sorprenent per a molts lectors, però cal tenir present que a l‘antiga Grècia aquestes 

relacions ―homosexuals‖
1
 en general no eren mal vistes ni tampoc es tenien per 

censurables, sinó que estaven socialment acceptades.  

De fet, aquestes relacions entre homes tenien un clar component cívic, és a dir, 

tenien una funcionalitat específica com a ritual de pas. Per aquest motiu, es donaven en 

una situació concreta: la relació havia de ser entre un home adult (ἀλήξ), que prenia el 

rol d‘amant i d‘actiu (ἐξαζηήο), i un adolescent (παῖο), que era el passiu i l‘estimat 

(ἐξώκελνο). L‘ἐξαζηήο assumia el rol de formador, com a ciutadà de ple dret en la 

ciutat, i l‘ἐξώκελνο passava de ciutadà en potència a un ciutadà efectiu, preparat 

plenament per a la vida pública amb drets i deures dins la seva πόιηο.
2
 D‘aquesta 

manera, l‘amant desenvolupava el seu deure cívic.  

Sobre l‘acceptació social que tenia aquest tipus de relació homosexual, en parla 

clarament el fet que personatges importantíssims com ara els mítics Aquil·les i Pàtrocle 

o els històrics Alexandre i Hefestió hagin passat a la història com a amants il·lustres, tal 

i com queda palès en aquest text de Claudi Elià: 

                                                 
1
 Parlem de relacions ―homosexuals‖ entre homes. En el cas de les dones, la situació era bastant diferent, 

no era una pràctica socialment acceptada i valorada. 
2
 Cantarella (2009: 93-94). 
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ὅηη Ἀιέμαλδξνο ηὸλ Ἀρηιιέσο ηάθνλ ἐζηεθάλσζε θαὶ Ἡθαηζηίσλ ηὸλ ηνῦ Παηξόθινπ, 

αἰληηηόκελνο ὅηη θαὶ αὐηὸο ἤλ ἐξώκελνο ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ, ὥζπεξ Ἀρηιιέσο ὁ 

Πάηξνθινο.
3 

―(Es diu que) Alexandre va coronar la tomba d‘Aquil·les, i Hefestió la de Pàtrocle, tot 

fent entendre que també ell era l‘estimat d‘Alexandre, igual com Pàtrocle ho era 

d‘Aquil·les.‖ 

Eva Cantarella
4
 defineix la relació entre Aquil·les i Pàtrocle com ―la primera parella 

d‘homes amants de la literatura grega‖. Es tracta, doncs, d‘un model a seguir per a la 

societat grega, un exemple que determina com serien aquestes relacions pederàstiques 

en el sentit etimològic del mot.
5
 El text de Claudi Elià subratlla la posició inferior i 

passiva que prenen Pàtrocle i Hefestió, com a ἐξώκελνο, en contraposició a la condició 

predominant i activa que tenen Aquil·les i Alexandre. 

Salvant totes les distàncies, aquest és un tema de rigorosa actualitat en la societat 

d‘avui en dia. Vivim en un país que va aprovar la llei de matrimoni entre persones del 

mateix sexe tan sols fa 13 anys i actualment només 25 països d‘un total de 194 

reconeixen el matrimoni entre persones del mateix sexe, amb Austràlia com a última 

incorporació en aquest llistat des del mes desembre del 2017. Cal tenir present les 

distàncies cronològiques i socials que separen ambdós moments històrics, però és 

inevitable tenir present la societat grega antiga avui en dia. I és aquí quan comença la 

nostra recerca i curiositat. 

 

1.2. OBJECTIUS.  

En el present treball, ens proposem estudiar el Llibre XII de l‘Antologia Palatina 

amb els objectius següents: 

- Presentar el recull d‘epigrames d‘aquest llibre tot situant-los en el seu eix de 

producció. 

- Analitzar la dualitat ἐξαζηήο-ἐξώκελνο dins la societat grega a partir de la visió 

que se‘n desprèn dels epigrames de l‘antologia fent particular esment de la 

importància de les relacions pederàstiques en el marc dels rituals de pas i en 

l‘estudi dels rols que hi juguen. 

                                                 
3
 Ael. VH XII.7.  

4
 Cantarella (2009: 90). 

5
 Etimològicament, el terme és παηδεξαζηία, del grec παῖο ‗nen‘ (gen. παηδόο) i ἐξαζηήο ‗amant‘. 

Actualment aquest mot inclou unes connotacions negatives, lligades al delicte sexual d‘abús de menors, 

que a l‘Antiguitat no tenia, ja que s‘entenia que les relacions eren consentides. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fti&la=greek&can=o%28%2Fti0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29ale%2Fcandros&la=greek&can=*%29ale%2Fcandros0&prior=o(/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=*)ale/candros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axille%2Fws&la=greek&can=*%29axille%2Fws0&prior=to\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%2Ffon&la=greek&can=ta%2Ffon0&prior=*)axille/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stefa%2Fnwse&la=greek&can=e%29stefa%2Fnwse0&prior=ta/fon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=e)stefa/nwse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28hfaisti%2Fwn&la=greek&can=*%28hfaisti%2Fwn0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn1&prior=*(hfaisti/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=to\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*patro%2Fklou&la=greek&can=*patro%2Fklou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29nitto%2Fmenos&la=greek&can=ai%29nitto%2Fmenos0&prior=*patro/klou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fti&la=greek&can=o%28%2Fti1&prior=ai)nitto/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=o(/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%5Cs&la=greek&can=au%29to%5Cs0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%3Dn&la=greek&can=h%29%3Dn0&prior=au)to\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rw%2Fmenos&la=greek&can=e%29rw%2Fmenos0&prior=h)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D1&prior=e)rw/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29aleca%2Fndrou&la=greek&can=*%29aleca%2Fndrou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%2Fsper&la=greek&can=w%28%2Fsper0&prior=*)aleca/ndrou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axille%2Fws&la=greek&can=*%29axille%2Fws1&prior=w(/sper
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=*)axille/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*pa%2Ftroklos&la=greek&can=*pa%2Ftroklos0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rw%2Fmenos&la=greek&can=e%29rw%2Fmenos0&prior=h)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rw%2Fmenos&la=greek&can=e%29rw%2Fmenos0&prior=h)=n
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- Estudiar les principals temàtiques i motius literaris que s‘associen a aquest tipus 

de relacions amoroses tot posant-les en relació amb els antecedents dins del 

gènere. 

 

1.3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ.  

L‘Antologia Palatina (AP) és un corpus de poemes breus, dels quals la gran majoria 

són epigrames. Es tracta d‘una col·lecció aproximadament d‘uns 3.700 epigrames, 

organitzats i classificats temàticament en quinze llibres.
6
  

Etimològicament, el terme epigrama designa ―allò escrit sobre algun suport‖ (del gr. 

ἐπηγξάθσ, ἐπί ‗sobre‘ γξάθσ ‗escriure‘) i, per extensió, fa referència a un gènere 

inicialment destinat a quedar inscrit en esteles funeràries, ofrenes votives o altres 

objectes epigràfics que servia per a la commemoració pública o privada d‘algun 

personatge o fet. Aquestes inscripcions epigramàtiques han estat considerades sovint un 

gènere menor pels mateixos filòlegs,
7
 en efecte l‘epigrama ha ocupat durant molts anys 

una posició marginal respecte a altres gèneres.
8
 D‘altra banda, com a gènere literari, té 

dues distincions quant a la forma: primerament, el metre que s‘utilitza és el dístic 

elegíac, una combinació d‘hexàmetres i pentàmetres i, en segon lloc, són composicions 

breus. 

Amb l‘inici de l‘època hel·lenística i autors, com Asclepíades de Samos, l‘epigrama 

va prendre força com a gènere i gradualment es va convertir en la forma poètica 

preeminent per a manifestar els sentiments propis i experiències personals. Aquest canvi 

no suposarà l‘abandonament dels primers temes lligats a l‘epigrama, sinó que conviuran 

perfectament les dues tradicions, tant els epigrames funeraris i votius com els eròtics i 

simposíacs. A partir d‘aquest moment, els epigrames es compondran com a obres d‘art 

literari i es deixarà de banda la seva finalitat pràctica, certament ja no seran destinats 

únicament a ser gravats en pedra.  

Ràpidament l‘epigrama va esdevenir una de les formes d‘art hel·lenístiques més 

populars. Per exemple, coneixem l‘autor Leònidas només pels seus epigrames i Posidip 

de Pel·la va ser honorat públicament com l‘‖epigramista‖.
9
 D‘aquesta manera, els 

poetes van començar a publicar col·leccions dels seus propis epigrames. Conservem 

                                                 
6
 A propòsit de l‘AP, vegeu Fernández-Galiano (1978), Galán (2004) i Aubreton et al. (1994). 

7
 Nollé; Oller (2016: 74). 

8
 Baumbach; Petrovic; Petrovic (2010: 6). 

9
 Vegeu IG IX, I

2
 17, línia 24: «Πνζεηδίππση ηῶη ἐπηγξακκαηνπνηῶη Πειιαίση» ‗a Posidip de Pel·la, 

l‘epigramista‘.  
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alguns papirs que inclouen col·leccions d‘epigrames d‘autors, com Posidip o 

Mnasalces.
10

 Tanmateix, tenim evidències també de l‘existència d‘una edició 

d‘epigrames, coneguda com a Σωρός ―Cúmul, Munt‖, amb un problema important 

d‘identificació en la seva autoria.
11

  

Quant a l‘Antologia Palatina pròpiament, és un recull d‘epigrames d‘autors i de 

temes diferents. En ella veiem una disposició ordenada temàticament: Inscripcions 

cristianes dels segles IV-X (Llibre I), Descripció de diverses estàtues d‘unes termes de 

Constantinoble per part de Cristodor de Coptos (Llibre II), Epigrames d‘un temple 

d‘Apol·lo a Cízic (Llibre III), Pròlegs de Meleagre, Filip i Agàtias (Llibre IV), 

Epigrames eròtics heterosexuals (Llibre V), Inscripcions votives (Llibre VI), Epigrames 

funeraris o epitafis (Llibre VII), Epitafis de Gregori Nazianzè (Llibre VIII), Epigrames 

descriptius o epidíctics (Llibre IX), Poemes d‘exhortació ètica (Llibre X), Poemes 

convivals i satírics (Llibre XI), Epigrames homoeròtics (Llibre XII), Curiositats 

mètriques (Llibre XIII), Oracles, endevinalles i jocs aritmètics (Llibre XIV) i 

Miscel·lània (Llibre XV).
12

  

Respecte els estudis sobre el tema, disposem de diverses edicions que ens proposen 

traduccions i comentaris a alguns dels llibres de l‘AP. En el marc del Llibre XII, trobem 

diverses propostes. En primer lloc, abunden les traduccions conjuntes dels Llibres V i 

XII, ja que la temàtica és la mateixa, l‘amor i l‘erotisme, però amb la diferenciació dels 

actors que hi apareixen. A propòsit, tenim les obres de G. Galán i M. A. Márquez 

(2001). Epigramas Eróticos Griegos. Antología Palatina (Libros V y XII), i l‘obra de R. 

González (2011). Poemas de amor efébico. Antología Palatina, Libro XII. Ambdós 

llibres són un referent en aquest tema i les traduccions al castellà són bones, a més a 

més, vull destacar l‘interès de les introduccions dels dos llibres que, per bé breus, donen 

molta informació. 

En segon lloc, trobem també l‘obra de Luis Antonio de Villena, anomenada La 

Musa de los muchachos, que considero extraordinària quant a la traducció, tot i no 

respectar fidelment l‘orignal grec. En aquest cas, la introducció és molt general i parla 

només del tema tractat, deixant de banda esmentar l‘antologia. En tercer lloc, tenim les 

edicions de Les Belles Lettres que han publicat 13 volums que engloben les edicions i 

                                                 
10

 Es tractaria dels papirs PMIL. Vogl. Inv. 1295 en el cas de Posídip, i PKöln 204 per a Mnasalces.  
11

 Pel que fa a l‘autoria no hi ha consens: uns creuen que seria una recopilació només de Posidip de 

Pel·la; altres postulen que seria una publicació conjunta d‘Asclepíades de Samos, Posidip de Pel·la i 

Hèdil de Samos. A propòsit del tema, Fernández-Galiano, E. (1987: 32-36). 
12

 Galán; Márquez (2001: 16). 
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les traduccions en francès dels 15 llibres de l‘AP. En el cas del Llibre XII, l‘edició, 

revisió i traducció han estat càrrec de Robert Aubreton, Félix Buffière i Jean Irigoin. Per 

últim, vull mencionar l‘obra de Manuel González Rincón (1996). Estratón de Sardes. 

Epigramas, que és una monografia sobre l‘autor que més epigrames té dins el Llibre XII 

de l‘AP, Estrató de Sardes. En aquest cas, només trobem una edició revisada, traducció, 

comentari i una extensa i exhaustiva introducció d‘Estrató de Sardes i els seus 

epigrames.  

 

1.4. METODOLOGIA.  

El present treball es centra en la lectura detinguda i anàlisi del Llibre XII de l‘AP per 

a una primera aproximació al tema. Posteriorment, he fet una selecció d‘epigrames 

concrets que ens ajudaran a exemplificar i a entendre millor les temàtiques que 

apareixen en aquest recull d‘epigrames pederàstics. A més, he elaborat una traducció 

pròpia dels epigrames seleccionats en aquest treball, seguint l‘edició crítica de R. 

Aubreton, F. Buffière i J. Irigoin (1994). Anthologie Grecque. Tome XI: Anthologie 

Palatine. Livre XII. Les traduccions d‘altres textos que hem utilitzat també són 

traduccions pròpies llevat que s‘indiqui el contrari.  

Quant a la disposició del treball, en primer lloc, es farà una introducció al Llibre XII 

de l‘AP en termes generals. A continuació, veurem com han arribat aquests epigrames 

fins als nostres temps. El cos del treball consistirà en la recerca i explicació d‘una 

selecció de temes que trobem en el Llibre XII amb la corresponent selecció d‘epigrames 

previs i, per últim, un apartat molt interessant sobre el llenguatge que s‘utilitza en 

aquestes composicions, sobretot el llenguatge de caràcter obscè i sexual, que és un 

aspecte fonamental i rellevant d‘aquesta tipologia de poemes.  

 

1.5 AGRAÏMENTS. 

Em complau donar les gràcies, en primer lloc, a la meva tutora del Treball de Fi de 

Grau, la Dra. Marta Oller Guzmán, per la seva dedicació, l‘entusiasme i la passió que ha 

tingut envers aquest petit projecte; sense ella no hagués estat possible. 

En segon lloc, vull agrair als meus companys de carrera no només per aquests quatre 

anys absolutament increïbles, sinó també pels nervis i el recolzament mutus d‘aquests 

últims mesos; també als meus amics de sempre per donar-me suport en tot moment. 

Per últim, donar les gràcies a la meva família i, especialment, als meus pares, l‘Asun 

i en Joan; per tot l‘esforç i el sacrifici, per l‘entusiasme i la preocupació enfront d‘aquest 
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treball i, sobretot, pels valors que m‘han transmès, sóc el que sóc per ells i res hagués 

estat possible sense ells. A totes i a tots, moltes gràcies. 

 

2. EL LLIBRE XII DE L’ANTOLOGIA PALATINA 

El Llibre XII de l‘Antologia Palatina, tal i com hem dit anteriorment, és un recull 

d‘epigrames grecs de temàtica homoeròtica. Com ja hem esmentat, per la seva 

naturalesa breu tendeix a transmetre‘s en forma de col·leccions o antologies. 

 

2.1 LES GARLANDES DE L‘ANTOLOGIA PALATINA.  

Les antologies o els florilegis eren freqüents a l‘Antiguitat. Etimològicament, 

antologia significa ―recull/selecció de flors‖ (del gr. ἄλζνο ‗flor‘ i ιέγσ ‗seleccionar‘). 

La primera antologia d‘epigrames ordenada artísticament sembla que fou la Corona o 

Garlanda (del gr. Σηέθανος) de Meleagre de Gàdara (130-60 aC), que conté poemes 

propis i de 46 poetes més. Ens trobem, doncs, amb una antologia d‘epigrames amb una 

temàtica sobretot amorosa i convival. Meleagre era natural d‘Assíria, va viure a Fenícia 

i els últims anys de la seva vida els va passar a l‘illa de Cos, on va preparar tota la seva 

obra, dedicada al desconegut i distingit Díocles de Magnèsia.
13

 
14

 

Quant a la datació de la Garlanda de Meleagre, Gow i Page (1965) la situen després 

de la mort d‘Antípater de Sidó (125 aC), ja que és l‘autor més jove que apareix a 

l‘antologia. La data límit de producció seria la publicació d‘alguns epigrames de 

Filodem de Gàdara al voltant del 80 aC. En aquest cas, Filip de Tessalònica en el seu 

proemi ens diu que la seva obra és una ―continuació‖ de l‘obra de Meleagre, i en 

l‘antologia de Filip sí que trobem epigrames de Filodem de Gàdara. Per aquest motiu, es 

pensa que la datació de Filodem és una bona opció per delimitar la data límit de la 

recopilació de la Corona de Meleagre.
15

 

L‘epigramista grec Filip de Tessalònica (I dC), va elaborar la segona gran 

compilació d‘epigrames de l‘Antiguitat, anomenada Corona o Garnalda de Filip, 

mentre residia a la ciutat de Roma durant el regnat de l‘emperador Neró (54-68 aC). 

Sabem que l‘autor va tenir com a model la Garlanda de Meleagre que es creu que va ser 

                                                 
13

 Villarrubia (2003: 96); González (2012: 47-48).   
14

 AP IV.1. Tenim constància de l‘existència d‘un biògraf, anomenat Díocles de Magnèsia (II-I aC), del 

qual coneixem dues obres seves: Ἐπιδρομὴ ηῶν θιλοζόθων (Resum dels filòsofs) i Περὶ βίων θιλοζόθων 

(Sobre les vides dels filòsofs). La identificació d‘aquest amb el personatge a qui Meleagre dedica 

l‘antologia és qüestionable. Zeyl; Devereux; Mitsis (1997: 185). Gow; Page (1965: XVI). 
15

 Gow; Page (1965: XVI). 
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difosa a l‘imperi a través del poeta Àrquias, amic de Ciceró, en els cercles més 

intel·lectuals de la ciutat al voltant de l‘any 100 aC.
16

 

El context en què es mouen els autors de l‘època de Filip és ja el món romà i els 

epigramatistes componen i escriuen adreçats a un públic que viu immers en la cultura 

romana. És un context totalment diferent al de la Garlanda de Meleagre, que pertany al 

període hel·lenístic. Eren molts els autors que havien sorgit i patien el risc de perdre‘s. 

Davant d‘això, Filip comença a compilar i a seleccionar epigrames, no només de la 

Corona de Meleagre sinó també dels seus contemporanis i, fins i tot, de poetes anteriors 

no inclosos per Meleagre. A més, a semblança de Meleagre, també hi va incloure 

composicions seves.
17

   

Pel que fa a l‘ordenació interna de les dues Garlandes, no hi ha un acord entre els 

estudiosos. Tenim constància d‘unes notes marginals en el Codex Palatinus que va 

escriure el seu revisor, probablement Constantí de Rodes, que ens expliquen que la 

Garlanda de Meleagre estava ordenada alfabèticament (θαηὰ ζηνηρεῖνλ) segons la 

primera lletra del primer vers de cada epigrama.
18

 Sabem que Filip en la seva antologia 

sí va optar per una ordenació alfabètica, agrupant tots els epigrames que començaven 

per la mateixa lletra i, dins de cada grup, també ordenats alfabèticament.
19

 Pel que fa a 

l‘ordenació de la Corona de Filip, no hi ha controvèrsia, però sobre la Garlanda de 

Meleagre els estudiosos discrepen: Cameron (1993), a partir de la confrontació amb 

epigrames de Mnasalces, rebutja la idea de l‘ordenació alfabètica de Meleagre,
20

 i Gow 

i Page (1965) creuen que les notes marginals del manuscrit són inexplicablement un 

error i no estaria ordenada alfabèticament. Cameron (1968) creu que la tradició ha 

volgut transposar l‘ordre alfabètic a la Corona de Meleagre erròniament, precisament a 

partir de la comparació i del paral·lelisme amb la Garlanda de Filip.
21

  

En tercer lloc, cal parlar del recull d‘Agàtias de Mírrina (531/532-579/582 dC), 

anomenat Κύκλος o Κύκλος ηῶν νέων ἐπιγραμμάηων, recopilació d‘epigrames d‘autors 

antics i contemporanis a ell, organitzats en set llibres. Els epigrames d‘aquesta tercera 

                                                 
16

 Galán (2004: 9-10); González (2012: 47-48). 
17

 Galán (2004: 11-13). 
18

 Οὗηνο ὁ Μειέαγξνο Φνῖλημ ἤλ ηῶλ ἀπὸ Παιαηζηίλεο πόιεσλ. ἐπνίεζελ δὲ ηὸλ ζαπκάζηνλ ηνπηνλὶ ηῶλ 

ἐππηγξακκάησλ ζηέθαλνλ· ζπλέηαμελ δὲ αὐηὰ θαηὰ ζηνηρεῖνλ [...]. Cf. Gow; Page (1965: XIV). Vegeu 

Annex 7.4. 
19

 Galán (2004: 13-14). 
20

 Cameron (1993: 19-33). 
21

 Cameron (1968: 324). 
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antologia van ser inclosos majoritàriament en els Llibres I, V, VI, IX i XI, en aquest cas, 

no trobem cap poema recopilat per Agàtias en el Llibre XII.
22

 

 

2.2. L‘ANTOLOGIA DE CONSTANTÍ CÈFALES.  

L‘erudit bizantí, Constantí Cèfales, va compilar la major antologia d‘epigrames 

tenint a les seves mans diverses col·leccions anteriors com les Garlandes de Meleagre i 

de Filip entre d‘altres. Va incloure epigrames de temàtiques molt variades: funeraris, 

votius, convivals i eròtics. Quant als eròtics va distingir-los, segons la naturalesa de 

l‘ἐξώκελνο, en epigrames heterosexuals i epigrames homosexuals. 

L‘organització dels epigrames en la seva pròpia antologia, però, no es correspon 

amb cap de les Garlandes que va emprar. Sembla que va consultar doncs un corpus de 

poemes no diferenciats temàticament, fet que explicaria els errors de distribució que es 

detecten entre els epigrames heterosexuals i homosexuals. Anys més tard, el copista 

erudit del manuscrit Palatinus 23 va donar forma a l‘Antologia Palatina, millorant 

l‘Antologia de Cèfales. En aquesta reedició, trobem la separació dels epigrames eròtics, 

els heterosexuals disposats en el Llibre V i els homosexuals en el Llibre XII.
23

 

Cèfales obre el Llibre XII amb una introducció adreçada a un deixeble anònim:  

Quina classe de persona seria si, després d‘oferir al teu coneixement tot allò que s‘ha 

dit, deixés oculta la Musa dels jovenets d‘Estrató de Sardes, que ell mateix, jugant, va 

difondre entre els seus amics, gaudint amb la forma dels epigrames, i no amb el 

contingut. Cenyeix-te doncs als poemes que segueixen perquè, com diu el poeta tràgic, 

‗en les danses la dona prudent no serà mai corrompuda‘.
24

 

En aquest breu pròleg, l‘autor només fa referència a l‘obra d‘Estrató de Sardes, 

deixant de banda tots els altres epigrames. No obstant, només 94 dels 259 epigrames 

pertanyen a la Παιδικὴ Μοῦζα d‘Estrató. La resta de poemes del Llibre XII correspon a 

corones i recopilacions anteriors que, segurament, Cèfales va utilitzar per a la seva 

pròpia antologia.
25

 

 

                                                 
22

 González (2012: 47-48). 
23

 Galán; Márquez (2001: 23-24); Gutzwiller (1997: 171). 
24

 AP XII.Proemi: Καὶ ηίο ἂλ εἴελ εἰ πάλησλ ζνη ηῶλ εἰξεκέλσλ ηὴλ γλῶζηλ ἐθζέκελνο ηὴλ Σηξάησλνο ηνῦ 

Σαξδηαλνῦ Παηδηθὴλ Μνῦζαλ ἀπεθξπςάκελ, ἡλ αὐηὸο παίδσλ πξὸο ηνὺο πιεζίνλ ἀπεδείθλπην, ηέξςηλ 

νἰθείαλ ηὴλ ἀπαγγειίαλ ηῶλ ἐπηγξακκάησλ, νὐ ηὸλ λνῦλ, πνηνύκελνο. Ἔρνπ ηνίλπλ ηῶλ ἐμῆο, ἐλ ρνξείαηο 

γὰξ ἣ γε ζώθξσλ, θαηὰ ηὸλ ηξαγηθόλ, νὐ δηαθζαξήζεηαη. 
25

 139 epigrames provindrien de la Corona de Meleagre i uns 12 de la de Filip, la resta serien d‘altres 

autors.  
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2.3 CORPUS D‘AUTORS INCLOSOS EN EL LLIBRE XII DE L‘AP.  

Fins ara, hem parlat dels diversos reculls d‘epigrames que, en major o menor 

nombre, estan inclosos en el Llibre XII de l‘Antologia Palatina. Els autors de les 

Corones seleccionaven els poemes que captaven la seva atenció i que creien rellevants 

per a l‘elaboració del seu propi recull, sense tenir en compte l‘autoria de cada 

composició. Així doncs, els autors que estan inclosos en el Llibre XII són nombrosos i 

variats, concretament, 27.
26

  

El poeta més representat en el llibre XII és Estrató de Sardes. Quant a la seva vida, 

hi ha diverses teories que proposen situar-lo a partir del segle I aC i no més enllà del 

segle II dC, de totes maneres, una de les teories més acceptades és l‘època de 

l‘emperador Adrià.
27

 Sabem que Estrató va elaborar el seu propi llibre d‘epigrames, 

anomenat Παιδικὴ Μοῦζα, amb 94 epigrames propis.
28

 En segon lloc, el segon autor 

més representat, amb un total de 60 epigrames, és el propi Meleagre. Ja hem mencionat 

que no només va fer un recull d‘epigrames, la seva Corona, sinó que també hi va 

incloure composicions pròpies, que constitueixen un nombre gens menyspreable del 

total, 60 de 259 en total. En tercer lloc, tindríem el poeta Cal·límac (310-240 aC), amb 

12 epigrames, i Asclepíades, amb 11 poemes.  

Quan a Cal·límac de Cirene, representa un dels màxims exponents d‘epigramistes 

d‘època hel·lenística. És precisament aquest autor que, combinant temes simposíacs i 

eròtics, va crear un model genuí d‘epigrama hel·lenístic i conreà tant epigrames lúdics, 

com honorífics i fúnebres. Cal·límac representa un punt i a part dins el gènere 

epigramàtic, ell defensa l‘ideal de la brevetat del poema com a perfecte obra poètica, 

d‘aquesta manera, Ateneu li atribueix aquesta frase, κέγα βηβιίνλ κέγα θαθόλ, ―un gran 

llibre, un gran mal‖, que defineix sentenciosament la seva preferència estètica per les 

composicions breus en front a les extenses. 

Per altra banda, quant a l‘autor Asclepíades la seva identificació és problemàtica. 

Les teories més acceptades són: a) Asclepíades de Samos (ca. 320 aC), epigramista i 

poeta líric amb gran importància dins la literatura grega; i b) Asclepíades d‘Adramítion 

al qual se li suposa una datació primerenca, però és força desconegut.
29

 És cert que 

l‘epigrama 36 està atribuït a Asclepíades d‘Adramítion (Ἀζθιεπηάδνπ Ἀδξακπηηελνῦ), 

                                                 
26

 Vegeu Annex 7.1.  
27

 González (1996: 21-23). 
28

 González (1996: 25-26). La disposició dels 94 epigrames d‘Estrató dins el Llibre XII de l‘AP estan 

disposats de la següent forma: 1-11, 13, 15, 21, 175-229, 231, 234-255 y 258. 
29

 Smith (1876: 380-381). 
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els altres només se‘ls identifica amb el nom d‘Asclepíades (Ἀζθιεπηάδνπ), potser en 

aquest cas es tractaria d‘Asclepíades de Samos. Aquests són els autors amb més 

representació dins el Llibre XII de l‘AP, però n‘hi ha d‘altres com, per exemple, 

Discòrides (6), Rià (6), Posidip (5), Estacil·li Flac (4), Alceu de Messene (3), Escití de 

Teos (2), Frontó (2), etc. Convé també destacar que hi ha un important nombre 

d‘epigrames anònims (ἄδεινλ), concretament 34, i altres d‘autoria dubtosa, en total 4. 

 

2.4 DIFUSIÓ I DATACIÓ DE L‘OBRA. 

El Llibre XII de l‘Antologia Palatina ens ha arribat per diversos testimonis, alguns 

d‘ells incomplets o aïllats. Aquests vies són les següents: 

1. Manuscrit Palatinus 23 (Cod. Pael. Graec. 23). És l‘únic manuscrit que ens ha 

conservat l‘Antologia Palatina. El va descobrir Claude Saumaise l‘any 1606, 

però l‘any 1623 Maximilià de Baviera el va regalar al Papa Gregori XV. Va 

ser guardat durant anys a les biblioteques del Vaticà, enquadernat en dos 

volums: un primer que englobava dels Llibres I al XIII, i un segon volum més 

petit amb els Llibres XIV i XV. L‘any 1797 Napoleó se‘ls emportà a Paris, 

però després de la seva mort els dos llibres es van separar. El més extens va 

retornar a Alemanya l‘any 1816 i és l‘anomenat Codex Palatinus 23, 

conservat a la Biblioteca de la Universitat de Heidelberg, i el segon es troba 

amb el nom de Parisinus Supplementum Graecus 384 a la Biblioteca 

Nacional de Paris.
30

  

2. Manuscrit Marcianus 481. És un manuscrit que conserva l‘antologia que va 

compilar Màxim Planudes, coneguda com Antologia Planudea. En aquest 

cas, de totes les còpies que se‘n conserven, ens interessa el còdex 481, ja que 

va ser escrit pel propi Planudes i, per tant, no hi ha errors de còpia.
31

  

3. Syllogae minores.
32

 Fa referència a petites col·leccions d‘epigrames grecs que en 

alguns casos ajuden a complementar l‘Antologia Palatina i l‘Antologia 

Planudea.
33

  

4. Papirs i inscripcions. 5 epigrames del Llibre XII se‘ns han transmès en un papir de 

Berlín, concretament, el 19, 76, 77, 78 i 106. A banda d‘això, l‘epigrama 118 

                                                 
30

 González (2011: 16-17); González (2012: 47-48); Galán; Márquez (2001: 18-19). 
31

 Galán; Márquez (2001: 19). Cal esmentar que l‘antologia de Planudes és posterior a l‘antologia de 

Cèfales. Quan al Llibre XII, la censura es va centrar en aquest llibre i Planudes només va mantenir 16 

epigrames dels 259; la resta els eliminà. Vegeu González (2012: 51).  
32

 ‗Col·leccions menors‘, del gr. Σσλλογαί ‗col·leccions‘, i del llat. minores ‗menors‘. 
33

 A propòsit de les sylogae minores de l‘AP, vegeu Galán; Márquez (2001: 20-21). 
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de Cal·límac se‘ns ha conservat complet en una inscripció en la paret d‘una 

domus en el Mont Esquilí a Roma.
34

  

5. Tradició indirecta. Trobem també citacions per part d‘altres autors a esments 

d‘algun vers d‘algun dels epigrames del Llibre XII. Per exemple, Plutarc 

menciona els versos 5 i 6 de l‘epigrama 118;
35

 Ateneu també esmenta dos 

versos de l‘epigrama 134;
36

 també en alguns escolis de Teòcrit apareixen 

citats.  

Pel que fa a la datació dels epigrames, és molt complex establir dates exactes, ja que 

la majoria d‘autors són poc coneguts i en tenim poca informació. Ara bé, una possible 

forquilla cronològica aniria des del segle IV aC, amb els autors Cal·límac de Cirene i 

Arat de Solos, fins al segle II dC, amb Estrató de Sardes i Alfeu de Mitilene.
37

 

 

2.5 TÍTOL DE L‘OBRA.  

En el Manuscrit Palatinus 23, el compilador, Constantí Cèfales, s‘adreça al seu 

deixeble i li explica que es disposa a presentar els epigrames de la Παιδικὴ Μοῦζα i en 

la mateixa pàgina del manuscrit, en el marge superior, una mà posterior identifica 

l‘autor del llibre com a Estrató de Sardes, Σηξάησλνο ηνῦ Σαξδηαλνῦ, denominació que 

conservarà la tradició humanista del text, anomenant-lo La Musa d’Estrató.
38

   

Però, com hem dit abans, els epigrames d‘Estrató representen només un terç de tot el 

llibre XII, només 94 dels 259 són seus. Per aquest motiu, s‘ha considerat més apropiat 

treure el nom d‘Estrató del títol del llibre i conservar només la Musa dels jovenets, 

generalitzant així l‘expressió del proemi de Constantí Cèfales a la denominació de 

Llibre XII, que és pròpiament el llibre on estan recollits tots els epigrames homoeròtics. 

D‘altra banda, el nom d‘Antologia Palatina es deu al còdex del segle X de la Biblioteca 

del Palatinat a Heidelberg, el Palatinus 23 (Cod. Pael. Graec. 23).  

 

2.6 ANTECEDENTS 

Els epigrames compilats en el Llibre XII de l‘AP foren escrits en un marc cronològic 

ampli, des de finals del segle IV aC, és a dir, finals d‘Època Clàssica, l‘Època 

Hel·lenística i fins i tot Època Romana, com per exemple Estrató de Sardes. Abans, 

                                                 
34

 Vegeu Annex 7.2. 
35

 Plut. De cohib. ira 455 C. 
36

 Ath. XV 669 D. 
37

 Vegeu Annex 7.1. 
38

 Vegeu Annex 7.3. Aubreton et al. (1994: XI). 



‒ Ivan Monmany Mendaña ‒ 

 

12 

 

però, ja es coneixen altres autors que parlen sobre la pederàstia grega i les relacions 

homosexuals.  

El primer autor que, d‘alguna manera, en parla és Homer a la Ilíada:  en aquesta 

obra la relació entre Aquil·les i Pàtrocle es presenta com una unió emocional 

estretíssima entre dos homes, en què, malgrat que no s‘hi descriu explícitament la 

relació sexual, s‘estableix un precedent que servirà de model. El següent autor, Teognis 

de Mègara (VI aC), ja fa una referència clara a les relacions homoeròtiques quan ens 

descriu que un enamorat es dirigeix a un noiet, anomenat Cirnos, per intentar 

convèncer-lo de la veritat dels seus sentiments i les seves intencions. Cirnos es resisteix 

en tot moment davant les paraules de l‘enamorat i no cau en la temptació, perquè es diu 

que és massa jove.  

Un altre autor líric arcaic és Anacreont de Teos (582/570-485 aC) que ens mostra 

una perspectiva diferent a autors anteriors. Anacreont compon a l‘anhel del noi jove 

sobretot des del punt de vista físic. Certament, ens mostra emocions fortes i intenses, 

sempre des de la perspectiva d‘un home (ἐξαζηήο) apassionat que cau molt fàcilment 

sota els encants del jovenet:
39

 

Ὦ παῖ παξζέληνλ βιέπσλ,  Nen amb els ulls de noieta, vaig  

δίδεκαί ζε, ζὺ δ᾽ νὐ θιύεηο,  rere teu, però no em fas cas: 

νὐθ εἰδώο, ὅηη ηῆο ἐκῆο   no t‘adones que del meu cor 

ςπρῆο ληνρεύεηο.
40

    ets qui porta les regnes. 

Trad. Jordi Cornudella (1987: 68-69) 

Molt més proper cronològicament als epigrames de l‘AP, Plató (487-347 aC) en el 

seu Banquet també ens parla de les relacions homoeròtiques. Dins de l‘elogi de l‘Eros, 

al final de l‘obra, Alcibíades, absolutament embriagat, explica que va ser rebutjat per 

Sòcrates, tot i ser reconegut per tota Atenes per tenir un físic privilegiat. Alcibíades 

també li retreu que no només l‘ha rebutjat a ell, sinó a molts altres, i juga amb la dualitat 

estimat/amant.   

Per últim, vull esmentar la poetessa Safo de Mitilene (650/610-580 aC). Són molts 

els mites que sobrepassen per sobre de Safo, però el que és cert és que elogia l‘amor 

entre dones i, més concretament, entre les dones de la seva cort, on ella s‘erigeix com la 

guia. La seva obra més coneguda és l‘Himne en honor a Afrodita.
41

 

                                                 
39

 Vegeu Annex 7.8.2 i 7.8.3. 
40

 Anacr. fr. 15 Gen. 
41

 Vegeu Annex 7.6. 
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3. SELECCIÓ DE TEMES QUE APAREIXEN EN EL LLIBRE XII DE L’AP 

3.1 EROS I L‘AMOR MASCULÍ. 

Eros, en la seva representació més habitual, és concebut com el déu de l‘amor 

intens, carnal i efímer. És, en essència, allò sexual que denota una passió i un impuls 

d‘unió carnal. D‘aquí el fet que, en certa manera, es consideri el motor del sexe i de les 

infidelitats juntament amb Afrodita. El propi Hesíode, però, en dóna una imatge ben 

diferent a la Teogonia quan l‘enumera en quart lloc, després del Caos, Gea i el Tàrtar, 

entre les divinitats primordials. En aquest text, el veiem representat com a un déu 

còsmic de gran rellevància en la creació de l‘univers gràcies a la seva capacitat de 

fomentar la unió entre dues forces o éssers vius i donar pas, per tant, a la procreació.
42

 

Es tracta, certament, d‘una imatge diferent de la que se‘n dibuixa en l‘Antologia 

Palatina, on apareix sempre com a fill d‘Afrodita i amb unes característiques ben 

definides que exposarem tot seguit. Primerament, ens centrarem en l‘epigrama 86 de 

Meleagre: 

La femenina Cipris llança la flama per una dona, i el propi Eros s‘encarrega del desig 

masculí. Per qui em decideixo? Pel fill o per la mare? T‘ho asseguro, la pròpia Cipris 

em respondrà: ‗Guanya l‘ardit jove.‘ 
43

 

Aquí veiem una clara distinció entre la pròpia mare i el fill: mentre Afrodita 

representa l‘amor heterosexual, Eros simbolitza l‘amor homoeròtic entre dos homes, un 

amor pur sense pretensions de cap mena. Certament, es repeteix el tòpic literari ἔξσο 

παλδακάησξ ‗l‘amor tot ho venç‘ en l‘últim vers del poema. A més a més, Eros és 

també qui et farà triar entre els dos amors, com diu C. Claume: ―Si alguien es golpeado 

por el brillo del ardor masculino más que por el deseo suscitado por una mujer, se debe 

simplemente a la voluntad de Eros‖.
44

 

Hi ha una identificació entre la divinitat i  el vincle amorós que s‘estableix en la 

relació ἐξαζηήο-ἐξώκελνο. Aquesta relació que en època arcaica designa una forma 

institucionalitzada de ritual de pas, en el Llibre XII esdevé un motiu literari marcat 

sobretot pel sentiment de frustració, ja que aquest amor envers un noi jove es presenta 

molt sovint com a quelcom inabastable. D‘aquesta manera, s‘abandona la vessant 

política i cívica i es magnifica l‘aspecte més emocional d‘aquesta relació, de forma que 

                                                 
42

 Hes. Th. 120-122. Vegeu Annex 7.5.1. 
43

 AP XII.86. Vegeu Annex 7.12.2. 
44

 Calame (2002: 74). 
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el desig i la passió esdevenen centrals, encarnats en la figura d‘Eros. A tall d‘exemple, 

veiem aquest epigrama de Meleagre de Gàdara:  

Cipris nega haver engendrat Eros, quan veu entre els joves un altre Desig, Antíoc. Au, 

nois, estimeu aquest nou Amor, car el noiet es revela, millor que el mateix Eros, un 

Eros.
45

 

En l‘epigrama, Meleagre, exaltant la bellesa del jove Antíoc, juga precisament amb 

la relació Eros-Desig-Jove, sembla ser que el terme ἵκεξνο ‗desig‘ està estretament lligat 

al déu Eros des d‘antic, ja que en Hesíode es relaciona també amb el seguici 

d‘Afrodita.
46

 En Meleagre, Eros apareix clarament identificat amb Desig, però la bellesa 

extraordinària d‘Antíoc ve a posar-ho en entredit, fins al punt que la pròpia mare, 

Cipris, afirma que aquest jove és digne d‘ocupar el lloc del seu fill Eros. Es tracta, 

doncs, d‘un jove tan bell que es mereix ser divinitzat. Aquest epigrama introdueix una 

reflexió molt subtil al voltant de la volubilitat i la inestabilitat d‘aquell poder fonamentat 

en la bellesa externa, per definició passatgera i efímera. Així mateix, el regnat d‘Eros és 

també mudadís i inconstant, fet que no li treu força mentre dura. 

En segon lloc, Eros és descrit com a un ser terrible, un nen entremaliat, salvatge, 

pervers, alat i armat amb arc i fletxes. Com el descriu C. Calame: ―Eros es percibido en 

sus efectos físicos como la potencia del contraste‖.
47

 I, de la mateixa manera, Meleagre 

ens descriu també el déu com allò amarg i dolç a la vegada: 

El noi és dolç, també el seu nom, Miïsc, és agradable i bell. Quin motiu tinc per no 

estimar-lo? És bell, per Cipris, tot ell bell. Però si és perjudicial, sap Eros que barreja 

allò amarg amb la mel.
48

 

Meleagre fa referència a l‘ambivalència d‘Eros: per una banda, l‘amor correspost 

que respon a la dolçor més plaent i eròtica de la relació, en contraposició a l‘amor no-

correspost que té com a conseqüència el patiment sempre per designi d‘Eros, aquest 

patiment ve donat de la mà del déu que és qui determina les relacions, Eros apareix com 

el causant del rebuig cap a l‘ἐξαζηήο.
49

 És un déu de contrastos. 

En tercer lloc, destaquem la lloança de la bellesa i la perfecció de l‘ἐξώκελνο, és el 

tema que trobem més cops dins el Llibre XII de l‘AP. En molts casos, aquest elogi 

arriba pràcticament a la divinització del jove, fins i tot se‘l confon amb el propi Eros. 

                                                 
45

 AP XII.54. Annex 7.12.1. 
46

 Hes. Th. 201-206. Vegeu Annex 7.5.2. 
47

 Calame (2002: 71).  
48

 AP XII.154. Vegeu Annex 7.12.5. 
49

 AP XII.72.  
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Certament, es repeteix la idea de la seducció del noi jove que trobem ja en època 

arcaica, per exemple amb Teognis. A tall d‘exemple, en l‘epigrama 75
50

 Asclepíades 

elogia la bellesa del jovenet i l‘identifica, com hem mencionat, amb Eros i ens afegeix 

que es retria culte al jove si no fos perquè no porta els atributs del déu. Trobem aquest 

mateix tema en l‘epigrama 111, on Eubi només es diferencia d‘Eros perquè no porta 

l‘arc.
51

 

 

3.2 ELS FILTRES D‘AMOR. 

Un aspecte molt interessant d‘alguns d‘aquests epigrames és llur relació amb els 

textos de maledicció. Les pràctiques màgiques amb la idea d‘aconseguir l‘amor d‘algú 

estan ben documentades a l‘Antiguitat i encara avui en dia continuen estan presents en 

diverses cultures.
52

 Les malediccions gregues que ens han arribat tracten temàtiques 

molt variades (problemes judicials, disputes de negocis, apostes, etc.), però un nombre 

no gens menyspreable de tauletes conté peticions de caràcter amorós. En el Llibre XII 

apareix també aquesta mala praxis, però com un recurs literari que ve a subratllar la 

desesperació del qui veu com l‘objecte del seu desig no respon favorablement als seus 

requeriments. 

En l‘epigrama anònim 107, l‘ἐξαζηήο es dirigeix a les Càrites (Χάξηηεο) amb una 

petició concreta: si el jove Dionís el correspon, que se li conservi la joventut eterna, 

però si, contràriament, el rebutja i marxa amb un altre home, que sigui maleït i es faci 

vell. En el següent epigrama, atribuït a Dionís, l‘ἐξαζηήο es dirigeix a Àcrat tot fent-li 

una advertència: si decideix estimar-lo, l‘equipararia a l‘alçada del vi de Quios, un dels 

més apreciats i bons de l‘Antiguitat, però si, per contra, prefereix marxar amb un altre 

amant, que sigui maleït per una plaga de mosquits.  

Trobem una visió diferent en l‘epigrama 146 de Rià on l‘ἐξαζηήο fent referència a la 

caça d‘un cervatell, com si de l‘ἐξώκελνο es tractés, maleeix aquells que aconsegueixen 

el jovencell que desitgen, a diferència d‘ell, que torna a casa amb les mans buides (sense 

caça). A banda d‘això, l‘epigrama que il·lustra millor aquesta pràctica és el número 162 

d‘Asclepíades. L‘autor ens descriu una relació a tres en què un d‘ells, Filòcrates, escriu 

una maledicció adreçada a Antígenes per mantenir una relació amb Diaule. Aquesta 

idea és la que trobaríem exemplificada en les anomenades tabellae defixionum, on un 

                                                 
50

 AP XII.75. Vegeu Annex 7.10.1. 
51

 AP XII.111. Vegeu Annex 7.16.3. 
52

 Vegeu López (2001: 7-23). Anomena aquest tipus de pràctica ‗màgia agressiva‘ o ‗màgia negre‘, a més 

designa aquesta pràctica com un procediment màgic universal.  
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particular, enamorat d‘algú, inscriu una maledicció a l‘amant d‘aquest per tal que posin 

fi a la relació amorosa i aconseguir-lo. Les tauletes conservades són molt nombroses per 

posar algun exemple: 

Ἀξη[ζ]ηνθύδε θαὶ ηὰο θαλν(π)κέλαο  

αὐηῶη γπλαῖθαο  

κήπνη‘ αὐηὸλ γῆκαη ἄιιελ γπλαῖθα κεδὲ παῖδα.
53

   

Aristòcides i les dones que s‘alliten amb ell. Que mai s‘alliti amb una altra dona ni amb 

un noi. 

En certa manera, com hem dit abans, aquests epigrames són una recreació literària 

de les tabellae defixionum, però en tots dos casos queda manifest el dolor i el patiment 

que un amor no correspost pot generar, causant, fins i tot, el desig de fer mal a algú. 

Certament aquestes pràctiques mostren la cara més fosca de la naturalesa humana, però, 

com diu la dita, en la guerra i en l‘amor tot s‘hi val.  

 

3.3 LA NIT CÒMPLICE DELS AMANTS. 

Un altre tema que mereix especial menció és la Nit com a còmplice dels amants. No 

és un dels temes més freqüents dins el Llibre XII, però té un gran interès, no només pel 

tractament que rep en l‘AP, sinó també per la difusió posterior que ha tingut com a tema 

literari en altres autors clàssics, sobretot llatins.  

En primer lloc, vull parlar de la visió que se‘ns dóna de la nit com el moment oportú 

per al sexe i per a l‘amor furtiu,
54

 en contraposició al dia que representa el moment per a 

les tasques i l‘activitat quotidiana. I, en aquest sentit, n‘és un exemple l‘epigrama 247
55

 

d‘Estrató. El poeta s‘adreça al seu estimat, Teodor, i ens explica que Idomeneu tenia 

com esclau (ζεξάπνληα) Meríones,
56

 però també com a ἑηαηξόζπλνο, on clarament hem 

d‘entreveure un significat eròtic i, és més, el nom Meríones prové del terme grec κεξίνλ 

‗cuixa‘, on l‘autor també juga amb el doble sentit semàntic. Amb aquesta anècdota 

l‘autor demana al Teodor, suposem que és el seu ἐξώκελνο, que faci les mateixes 

tasques que  Meríones feia per Idomeneu: durant el dia les feines quotidianes i per la nit 

                                                 
53

 Vegeu IG III App. 78. 
54

 La foscor i el fet que tothom dorm poden contribuir decididament a afavorir les trobades sexuals 

furtives, tan desitjades per als amants, però també faciliten els abusos i les violacions. En aquest sentit, és 

interessant recordar que en les Lleis de Gortina (IC IV 72) es fa referència a la violació i al càstig de la 

violació per part d‘algú a una esclava domèstica, així s‘especifica la quantia a pagar segons si l‘acte es 

produeix de dia o de nit, de nit el càstig és més car. És en certa manera una reafirmació en què veiem que 

efectivament es considerava un acte intencionat i furtiu si era durant la nit. 
55

 AP XII.247. Vegeu Annex 7.15.3. 
56

 Ambdós personatges són cabdills grecs en la Guerra de Troia; cf. Hom. Il. II.645-652. 
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les feines de ―Meríones‖ amb un contingut sexual clarament. Aquest epigrama és un 

exemple de molts en relació a la percepció que hom desenvolupa sobre la idoneïtat de la 

nit per a les relacions sexuals. 

En els Ocells d‘Aristòfanes, l‘autor identifica Eros com a fill de la Nit, però això no 

és tot. Se‘ns diu que va engendrar juntament amb Caos la nostra raça abans de tot, i 

posteriorment van sorgir el Cel, l‘Océan i la raça immortal dels déus. I continua així:  

I és palès per moltes coses el fet que descendim d‘Eros, perquè volem i convivim amb 

els amants. I molts jovencells formosos que havien abjurat l‘amor han estat, en el terme 

de la seva jovenesa, posseïts per llurs amants gràcies a la nostra puixança.
57

  

Aquest passatge d‘Aristòfanes fa referència a una cosmogonia òrfica que estableix 

la Nit com a poder primordial. L‘ou d‘on surt Eros, engendrat per la mateixa Nit, 

representa la totalitat perfecte que alhora fa referència a la reproducció sexual i per 

aquest motiu fa referència als joves que han cedit enfront als amants.
58

  

També trobem altres referències a aquesta temàtica. Apuleu, per exemple, fa la Nit 

còmplice de l‘encontre entre Eros i Psique. És durant la nit que el déu s‘aprofita de la 

foscor per a mantenir en secret la seva identitat i alhora per allitar-se amb la jove 

Psique.
59

  

En segon lloc, Ovidi en els Amors es dirigeix així a la deessa Aurora: Quo properas, 

ingrata viris, ingrata puellis?.
60

 En aquest relat, des de l‘inici fins al final, el narrador es 

queixa de l‘arribada de la deessa, que comporta la separació del mateix autor amb la 

seva amant.
61

  

L‘epigrama 137
62

 del Llibre XII de l‘AP, de Meleagre, ens descriu el plany que sent 

l‘ἐραζηής quan escolta cantar un ocell, del qual no menciona explícitament el nom, però 

podem interpretar que podria ser un gall,
63

 car no trobem el nom de la deessa Aurora 

com a causant de l‘arribada del matí, com per exemple trobem en Ovidi, sinó que és 

l‘animal qui anuncia el despertar del matí. El terme ὀξζξνβόαο faria referència a aquest 

gall, un substantiu format per βνάσ ‗cridar‘ i ὄξζξνο ‗Aurora‘,
64

 com si l‘Aurora i el 

                                                 
57

 Ar. Au. 703-706. Vegeu Annex 7.9.1. 
58

 Bruit; Schmitt (1991: 113-114). 
59

 Apul. Met. V.4.1-5. 
60

 Ov. Am. I.13 (v.9): ―Perquè vas tan de pressa, tu que ets molesta per als homes i per a les dones?‖. 
61

 Per a una millor aproximació a la tradició llatina i especialment en els Amors d‘Ovidi, vegeu Haykin 

(2014). 
62

 AP XII.137. Vegeu Annex 7.12.4. 
63

 En grec podem trobar els termes ἀιεθηξπώλ, -όλνο i  ἀιέθησξ, -νξνο. De Villena (1980: 87). 
64

 El terme grec més freqüent per a fer referència a la deessa Aurora és Ἠώο / Ἕσο, però també trobem el 

terme ὄξζξνο, cf. H. Hom. Merc. (v. 98); Ar. V. (v. 216); Pl. Cri. 43a.4. 
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gall fossin una mateixa realitat. És interessant mencionar també el verb θαθάγγειε 

‗portar males notícies‘ i θξάδεηο ‗llençar un clamor‘ que actuen com a onomatopeia dins 

l‘epigrama, reproduint el so reiteratiu del quiquiriquic del gall; el primer és un epítet del 

propi gall i, el segon, fa referència al plany de l‘amant.  

En el vers 4, trobem l‘adjectiu γαῦξνο ‗vanitós‘ adreçat al gall, terme que ens deixa 

entendre l‘arrogància i altivesa de l‘animal, en contraposició a l‘amant que no vol 

resignar-se a abandonar el seu estimat. Podem percebre un cert patetisme en l‘actitud de 

l‘amant que continua fins al vers 6.  

Un paral·lel d‘interès es troba en Anacreont X, on es reprodueix el mateix motiu 

literari: l‘animal com a símbol de l‘arribada de l‘Aurora, que provoca la separació dels 

amants.
65

 El final de l‘epigrama 137 acaba amb el retret per part de l‘amant al gall, 

després d‘haver-lo criat durant temps, i finalitza amb el càstig de l‘animal, com veiem 

també en el poema d‘Anacreont.  

És molt interessant la dualitat que se‘ns descriu en l‘epigrama 114 de Meleagre. Per 

un costat, s‘anomena la Nit com a νῦο ἄγγειε ‗missatgera de l‘Aurora‘, però també 

com a ἕζπεξνο ‗estrella del vespre‘.
66

 Meleagre, per tant, recull els dos aspectes de la 

nit, en arribar la nit tot és alegria, en canvi en finalitzar és tot tristesa, ja que implica la 

separació dels amants. En aquest sentit, Meleagre fa referència al gaudi i delit per 

l‘arribada de la Nit, moment oportú per veure‘s i per estar junts. 

En tercer lloc, convé destacar que la nit també és esmentada com un moment de 

soledat, que ve donada per dos motius: o bé pel rebuig per part de l‘ἐξώκελνο o bé per 

la seva absència sense especificar el motiu. A tall d‘exemple, Escití finalitza així 

l‘epigrama 22: ―I què passarà? Diu que només miri, però restaré desvetllat moltes nits, 

lluitant amb les mans contra una Cipris en va‖,
67

 lamentant-se del rebuig de l‘ἐξώκελνο 

per haver de masturbar-se cada nit sol sense la seva ajuda. Un altre exemple, en aquest 

cas de l‘absència de l‘estimat, el trobaríem en l‘epigrama 125 de Meleagre on l‘ἐξαζηήο 

es plany de la mancança de l‘ἐξώκελνο, fins al punt de somiar amb els encontres que 

han tingut les altres nits. Es tracta d‘un motiu antic, que podem trobar  ja en la poetessa 

Safo: 
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 Anacr. X. Vegeu Annex 7.8.1. 
66

 AP XII.114. Vegeu Annex 7.12.3. 
67

 AP XII.22, 7-8: […] θαὶ ηί πάζσ; θεζὶλ γὰξ ὁξᾶλ κόλνλ ἤ ῥ᾽ ἀγξππλήζσ πνιιάθη, ηῇ θελεῇ Κύπξηδη 

ρεηξνκαρῶλ. 
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Δέδπθε κὲλ ἀ ζέιαλλα   S‘ha post la lluna 

θαὶ Πιεΐαδεο, κέζαη δὲ   i les Plèiades, és 

λύθηεο, παξὰ δ᾽ ἔξρεη᾽ ὦξα,  mitjanit, inútilment espero, 

ἔγσ δὲ κόλα θαηεύδσ.
68

   jo jec sola. 

 

3.4 EL PAS DE L‘ADOLESCÈNCIA A LA MADURESA 

Com hem comentat ja, no podem deixar de banda que estem parlant de poemes 

sobre la relació entre un home adult i un noi jove. Però fins a quina edat era considerat 

un noi, un ἔθεβνο, i a partir de quina edat es considerava un ciutadà de ple dret dins la 

polis, πνιίηεο? Estrató en el seu epigrama 4 descriu el següent: 

M‘agraden els nois de dotze anys pel seu vigor, però el noi de tretze anys és molt més 

desitjable que aquest, el que té catorze anys, és la flor més dolça dels Amors més plaent 

és el que comença els quinze anys, el noi de setze anys pertany als déus, el de disset 

anys no el busco jo, sinó Zeus. Però si algú sent desig per nois més grans, ja no juga 

amb nens, sinó que busca ―el que et respongui‖.
69

 

Estrató ens proposa una edat ―ideal‖ per l‘ἐξώκελνο que marca els límits de la 

pederàstia,
70

 des dels dotze fins als disset, però també l‘inici a partir del qual comença el 

rol de l‘ἐξαζηήο. De totes maneres, no només depenia de l‘edat, el físic jugava un paper 

molt important en relació al desig que desprèn el noi. I, en aquest sentit, els joves 

exercitaven i cuidaven el seu cos en els gimnasos.
71

 L‘únic epigrama d‘Automedont de 

Cízic dins l‘antologia ens relaciona molt bé aquests dos aspectes: per una banda, el culte 

el cos dels joves i per l‘altra les relacions pederàstiques entre l‘ἐξαζηήο i l‘ἐξώκελνο:  

Ahir sopava a casa del pedòtriba Demetri, de tots els homes el més afortunat. Un estava 

ajagut a la seva falda, un altre sobre l‘espatlla, un altre li portava de menjar, un altre li 

donava de beure. El quartet era digne d‘admirar. Jo, tot fent broma,  li vaig dir: ―Fins i 

tot de nit, estimadíssim, ensenyes gimnàstica?‖ 
72

 

Com ja hem mencionat en l‘apartat dedicat a Eros i l‘amor masculí, és habitual 

trobar l‘elogi a la bellesa de l‘ἐξώκελνο, s‘exagera el seu físic i es confon amb el propi 

Eros, i fins i tot rivalitza amb altres ἐξώκελνη divins, com per exemple Ganimedes,
73

 

                                                 
68

 Sapph. Inc. Lesb. 168 b c. 
69

 AP XII.4. Vegeu Annex 7.15.1. 
70

 Vegeu Nota 5. 
71

 Del grec γπκλάζηνλ, que etimològicament prové del verb γπκλάδσ ‗fer exercici, entrenar‘ que alhora 

prové de l‘adjectiu γπκλόο, -ε, -νλ ‗nu, despullat‘. Aquesta relació de la nuesa amb el gimnàs grec es deu 

a què els joves exercitaven el cos i competien despullats per mostrar la seva bellesa. 
72

 AP XII.34. Vegeu Annex 7.13.1. 
73

 Cf. AP XII.37, XII.65, XII.69, XII.133, XII.230. 
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amant de Zeus, Jacint d‘Apol·lo
74

 o Dafnis de Pan.
75

 En termes generals, el poeta lloa 

des del paper de l‘ἐξαζηήο la bellesa de l‘ἐξώκελνο.  

En aquest sentit, els ἐξώκελνη aprofiten les seves qualitats físiques per a cridar 

l‘atenció dels ἐξαζηαί amb els següents atributs: la mirada lligada al foc en els ulls i a la 

passió amorosa; la boca, els llavis, el somriure o la veu suau; la pell; els cabells; i, per 

últim, parts del cos, com el cul, les cuixes, el cul, etc.
76

 

En relació a l‘edat ―ideal‖ dels efebs, és freqüent trobar epigrames que lloïn el gaudi 

i l‘aprofitament de la joventut abans que aquesta acabi, car és efímera i veloç. Així 

trobem en el Llibre XII poemes que repeteixen constantment els tòpics literaris del 

carpe diem i el tempus fugit. Ja des d‘època arcaica els lírics grecs arcaics, com per 

exemple Mimnerm,
77

 elogien la joventut i n‘adverteixen la seva fugacitat. A tall 

d‘exemple en l‘AP trobem aquest poema de Tímocles:  

Recorda tal volta, recorda quan et vaig dir aquest mot suprem: ―La joventut és la cosa 

més bella, i la cosa més veloç, a la joventut ni l‘ocell més ràpid per l‘aire no la pot 

superar.‖ Ara mira, totes les teves flors estan escampades per terra.
78

 

L‘epigrama insisteix en la brevetat i la fugacitat de la joventut, un lapse de temps 

curt, efímer i veloç. Així les πάλη‘ ἄλζεα θέρπηαη farien referència a la fi de la joventut 

quan ja el físic no és el mateix i els pèls comencen a créixer per tot el cos. En 

l‘epigrama 215 d‘Estrató podem veure millor la relació del pas de la joventut a l‘edat 

madura amb les estacions de l‘any:  

Ara ets primavera, després estiu. Tot seguit què seràs, Ciris? Reflexiona, car també 

seràs rostoll.
79

 

Aquí es fa referència a la tardor i a l‘hivern, estacions on les fulles cauen i tot està 

erm, fent al·lusió a l‘inici de l‘edat adulta en què la bellesa comença a decaure i els pèls 

a sorgir. El poeta s‘adreça a Ciris perquè gaudeixi de la joventut i de l‘esplendor del seu 

cos mentre duri.  

Per altra banda, un dels últims estadis d‘aquest canvi d‘etapa és precisament la fi de 

la joventut que en el Llibre XII ve donada per la sortida del pèl en el jove, ja sigui a la 
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 Cf. AP XII.128.  
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 Cf. AP XII.128. 
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 Per a la mirada vegeu XII.68, XII.93, XII.113; per a la boca, els llavis, el somriure o la veu vegeu 
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 AP XII.32.Vegeu Annex 7.11.1. 
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cara o a les cames. És doncs un indici dels últims instants de la joventut en què 

l‘ἐξώκελνο posa fi a la relació homoeròtica desfermant el plany de l‘ἐξαζηήο. El tòpic 

de εἰζί ηξίρεο ‗existeix el pèl‘ és el més representat en el Llibre XII en relació a la fi de 

la joventut.
80

 A tall d‘exemple, l‘epigrama anònim 39 representa molt bé el tema del pèl 

en el jove: 

S‘ha apagat Nicandre, ha volat de la seva pell tota flor i dels seus encants no en resta ni 

el nom, que entre els immortals abans honoràvem. Tal vegada us penseu que per damunt 

dels mortals no hi ha res, jovencells? Hi ha els pèls.
81

 

En alguns casos, el jove vol seguir conservant la seva condició d‘ἐξώκελνο i intenta 

enganyar l‘ἐξαζηήο. Per exemple, l‘epigrama també anònim 40: 

No em treguis, amic, el mantell, sinó que mira‘m així a la manera d‘una estàtua amb les 

extremitats de pedra. Buscant l‘encant nu d‘Antífil, com entre espines trobaràs creixent 

el calze d‘una rosa.
82

 

El calze de la rosa metafòricament representa el membre viril o el cul del noi i les 

espines fan referència als pèls. Així el noi no permet que l‘ἐξαζηήο el miri sense roba 

perquè s‘adonarà que ja no és un jovencell. En relació a això, el jove també se‘ns 

presenta com un noi altiu i superb que mira per sobre l‘espatlla, però tard o d‘hora serà 

castigat i patirà el què ha fet ell:  

A un que no havia respost la salutació, algú li va dir: ―Distingit per la formosor ara, 

Damó ni tan sols saluda. Vindrà el dia del teu càstig per això: quan et tornis pelut, seràs 

el primer en saludar els qui no et respondran.‖ 
83

 

Per acabar, cal mencionar el rol que pren cada membre de la relació quant al sexe. 

L‘ἐξαζηήο sempre tindrà el rol actiu, mentre que l‘ἐξώκελνο assumirà el rol passiu. 

D‘aquesta manera, l‘amant prendrà l‘iniciativa sexual i l‘estimat tindrà el rol de submís 

per la poca experiència en contraposició a la plenitud sexual de l‘ἐξαζηήο. Però també 

hi ha alguna excepció, per exemple l‘epigrama 212 d‘Estrató, on l‘ἐξαζηήο no reconeix 

l‘ἐξώκελνο ja que té més experiència que ell i vol prendre també decisions; o l‘epigrama 

211 d‘Estrató també en què el poeta ens explica que l‘ἐξαζηήο es dirigeix al seu 
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 En referència al pèl i a la barba vegeu també AP XII.24, XII.25, XII.26, XII.27, XII.36, XII.191, 

XII.220. L‘epigrama XII.10 ens mostra que també hi ha alguna excepció a pesar de tenir barba per la 

bellesa excel·lent que inclús té l‘ἐξώκελνο amb barba.  
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ἐξώκελνο i li diu que amb altres homes ha de seguir el que ells li manen, en canvi amb 

ell podrà fer el què vulgui, se li demanarà, no se li ordenarà res.  

 

4. EL LLENGUATGE ERÒTIC DINS EL LLIBRE XII DE L’AP 

Quant al llenguatge i a l‘estil, cada autor de l‘AP té i crea les seves pròpies formes 

de llenguatge i d‘expressió. En aquest apartat, analitzarem el llenguatge eròtic que 

apareix en els 259 epigrames del Llibre XII de l‘AP, però cal aclarir que no tots 

descriuen escenes eròtiques, per tant, només tenim com a objectes d‘estudi aquells que 

sí parlen d‘òrgans i accions sexuals, com també de parts eròtiques del cos, etc.  

Pel que fa als òrgans sexuals, tenim la dualitat cul/anus que ens apareix 

concretament en 5 epigrames amb els següents termes: πξσθηὸο (XII.6), ππγαῖα 

(XII.15), γινπηνῖο (XII.33), ππγὴλ (XII.37), ππγά (XII.38). Cal destacar que en cap 

moment aquests termes tenen un sentit negatiu, a diferència del que ocorre amb el terme 

θαηαπύγνο, que trobem pronunciat despectivament en Aristòfanes
84

 i pintat o inscrit 

burlescament en algunes inscripcions de l‘Àgora d‘Atenes.
85

 En el Llibre XII no trobem 

aquests termes, referits al cul, amb un sentit pejoratiu, sinó que es mostra una idea 

positiva d‘aquestes relacions: són plaents i voluntàries, a diferència de les relacions 

heterosexuals que tenen com a fi la reproducció. 

També apareix el terme ‗penis‘ amb els següents termes: ιάινπ / θσθὼ / ζαύξαλ 

(XII.3), θέξαο (XII.95), ζαύξαλ (XII.207), πένο (XII.240), ζαύξαλ (XII.242). En aquest 

cas, s‘utilitzen aquests substantius per a fer referència als diversos estats que pot tenir el 

membre viril. L‘epigrama que ens descriu millor aquesta situació és el número 3 que 

anomena ιάινπ a aquell que té ἄζηθηνλ ἀθκὴλ ‗la punta intacta‘, és a dir, que està ben 

pansit; en segon lloc, el θσθὼ que comença ja a empinar-se; en tercer lloc, ζαύξαλ que 

fa referència al que està completament erecte i és fàcil de bellugar entre les mans, i fins i 

tot apareix un altre estat del membre, però no se‘ns diu com s‘anomena en grec, només 

es diu que és el més perfecte de tots els estats. El terme ζαύξαλ apareix en tres 

epigrames diferents, és curiós que aquesta paraula, que a priori fa referència al 

‗llangardaix‘, s‘utilitzi també per al ‗penis‘. En relació a l‘aparell reproductor masculí, 

apareix en un epigrama el terme ὄξρεηο que significa ‗testicles‘ (XII.240).  
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Dins els òrgans sexuals, també vull encabir les parts del cos que desperten un cert 

erotisme, generalment per part de l‘ἐξαζηήο cap a l‘ἐξώκελνο. Ens referim a les cuixes 

que apareixen amb el terme κεξῶλ (XII.37 i XII.208) i que, com he dit, funcionen com 

element eròtic i sensual dels dos epigrames; per altra banda, també trobem el pit o el 

mogró amb aquest mateix sentit amb el terme ηηηζὸλ (XII.95) que s‘utilitza així: ζιίβνηο 

δ᾽ Εὐδήκνπ ηηηζὸλ ὑπὸ ριακύδη ―podries acariciar el pit d‘Eudem sota la clàmide
86

‖ 

(XII.95, v. 8). 

Quant a les accions sexuals, trobem esmentat en tres epigrames accions que fan 

referència a les abraçades: ἀγθὰο ἔρνηο ‗rodejar amb els braços‘ (XII.95), ἐζιίβεην 

‗abraçar‘ (XII.153), πεξηπιερζείο ‗abraçar‘ (XII.250). En aquest sentit, el fet d‘abraçar 

és més una acció eròtica i estimulant que no pas pròpiament sexual en els epigrames. 

Per altra banda, tenim el terme referit a ‗besar o fer petons‘ que és l‘acció que trobem 

més vegades documentada: ηὸ θηιῆζαη ‗per besar‘ (XII.22), ρείιεα ‗llavis‘ (XII.22), 

ἐθίιεο ‗fer petons‘ (XII.79), δὺ θηιῶ ‗besar dolçament‘ / ρείιεζηλ ‗llavis‘ (XII.84), 

δνίε δὺ θίιεκα ‗fer dolços petons‘ (XII.95), ἐθίιεζα ‗fer petons‘ / θίιεκα ‗petó‘ / 

ρείιεζηλ ‗llavis‘ / θηιήζαο  ‗fer petons‘ (XII.133), θηιεῖο ‗fer petons‘ (XII.182), 

θηιήκαζηλ ‗petons‘ / ρείιεζη θηιέεηο ‗besar amb els llavis‘ / κεκπθόζηλ ‗besar a poc a 

poc‘ / θηιεῖ ‗fer petons‘ (XII.183), θηιῶλ ‗fer petons‘ / θίιεη ‗besar‘ (XII.188), 

δπζπεξίιεπηα θηιήκαηα ‗petons difícils d‘obtenir‘ (XII.200), θηιήκαηα  ‗petons‘ / 

θίιεκα ‗petó‘ (XII.209), ἐμεθίινπλ ‗fer petons‘ (XII.250), θηιήκαηα ‗petons‘ (XII.251). 

Per a referir-se a aquesta acció, els autors utilitzen majoritàriament el verb θηιέσ i el 

substantiu derivat, θίιεκα, però, en alguns casos, no només s‘usa aquest verb, sinó que 

es combina amb termes que fan referència als llavis, com per exemple ρεῖινο ‗fer petons 

amb els llavis‘, i amb adjectius o adverbis que intensifiquen l‘acció, per exemple δὺ 

θηιῶ ‗fer petons dolçament‘. 

Per altra banda, sovint es fa referència a la masturbació, sempre de l‘ἐξώκελνο a 

l‘ἐξαζηήο. Els poemes ens mostren la perspectiva subjectiva de l‘ἐξαζηήο, i sempre 

s‘associa la masturbació amb el personatge que assumeix el rol passiu, l‘ἐξώκελνο. Els 

termes que trobem són els següents: θαηαξρνκέλελ ‗empalmar-se‘ / πξὸο ρεῖξα 

ζαιεπνκέλελ ‗que es belluga a la mà‘ (XII.3), ηξίβνληαο ‗masturbar-se‘ (XII.13), 

ρεηξνκαρῶλ ‗lluitant amb les mans‘ (XII.22), ἐλ ρεξὶ ηείλσλ ‗masturbar-se amb les 

mans‘ / πεξηζθπζίζαη ‗pelar/descapullar‘ (XII.95), ἐγεηξόκελνλ ‗empinar-se‘ (XII.180), 
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ὀξζή θαὶ εὔηνλνο ‗dura i vigorosa‘ (XII.216), ὀξζόο ‗dura‘ / ἐληέηαζαη ‗estar dura‘ / 

ηείλεν ‗posar-se dura‘ / ῥήζζνπ ‗explotar‘ / ἕμεηο ἔιενλ ρεηξὸο ‗compadir amb la mà‘ 

(XII.232). Tanmateix, també fem referència aquí, no només al fet de masturbar, sinó 

també al fet d‘empinar-se/tenir-la dura o d‘ejacular. 

També es fa esment a la penetració, una de les accions que mostra més clarament la 

diferenciació entre l‘actiu i el passiu i, per tant, la superioritat dins la relació 

homoeròtica: l‘ἐξαζηήο penetra l‘ἐξώκελνο i, d‘aquesta manera, queda marcada la 

posició de cadascun dins la relació. Els termes que s‘utilitzen són: ηὸ ιαβεῖλ ἔλδνλ 

‗rebre per darrere‘ (XII.22), δξῶζηλ ‗donar‘ / πάζρσ ‗rebre‘ / ηέξπσλ ἐμόπηζελ ‗gaudir 

per davant‘ / πξόζζε ηεξπόκελνο  ‗gaudir per darrera‘ (XII.210), ηὸ δξᾶλ θαὶ ηὸ παζεῖλ 

‗donar i rebre‘ (XII.238), ππγίδεηλ ‗donar pel cul‘ (XII.240), ηὸ ππγίδεηλ ‗donar pel cul‘ 

(XII.243), βηλεῖ ‗cardar‘ (XII.245). S‘utilitza el verb ππγίδεηλ que deriva del substantiu 

ππγή ‗cul‘, però també veiem expressions amb el verb ιακβάλσ ‗agafar‘, és a dir 

‗rebre‘, o δίδσκη ‗donar‘ i els adverbis ἐμόπηζελ ‗davant‘ o πξόζζε ‗darrere‘.  

Un altra aspecte molt interessant i curiós és el tractament de la impotència sexual 

que la trobem descrita amb els termes següents: καξαίλῃ ‗pansir-se‘ / παπζόκελνλ 

‗marcir-se‘ / ἀπεθξέκαζν ‗quedar penjant‘ (XII.232), ἀξγὸλ ἀπνθξέκαηαη  ‗penja 

inactiu‘ (XII.240). Concretament, en l‘epigrama 232 l‘autor s‘adreça al seu membre i li 

pregunta per què no respon davant de Nemesè, el seu ἐξώκελνο, fins i tot, en els dos 

últims versos se‘ns diu que l‘autor fa el possible perquè el membre respongui, però tot 

és va, el penis segueix marcit. Per altra banda, l‘epigrama 240 descriu el plany de 

l‘ἐξαζηήο davant de l‘arribada de la vellesa: tot i saber com ‗donar pel cul‘, la 

impotència senil no li permet fer res. 

L‘erotisme també es troba en el fet de posar calent l‘ἐξαζηήο i, en aquests sentit, 

tenim els termes ἰαίλνη ‗escalfar‘ (XII.95), θλίδεη ‗excitar‘ (XII.205), que estan lligats a 

la masturbació, en el cas de l‘epigrama 95, i a la joventut extrema, en el cas del 205. A 

més a més, causa també excitació el fet de no tenir pèls, un tema que, com hem vist, es 

repeteix constantment en els epigrames: el pèl a la barba o al cos de l‘ἐξώκελνο 

simbolitza el pas de l‘adolescència a l‘edat adulta i, per tant, és lògic que l‘ἐξαζηήο el 

rebutgi. Aquest rebuig es veu, concretament, en 9 poemes.
87

 

Per últim, vull mencionar l‘epigrama 187. Luis Antonio de Villena, en la seva 

traducció del Llibre XII, ens suggereix un sentit eròtic en el poema.
88

 L‘epigrama 
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finalitza amb la menció de les lletres ιάκβδα i ἄιθα. De Villena proposa que les dues 

lletres fan referència a les inicials dels verbs ιαβδαθίδεηλ ‗fer una fel·lació‘ i ἀλάθιαλσ 

‗masturbar‘. De totes maneres, tot i fer aquesta proposat, De Villena insisteix en la 

foscor a l‘hora d‘interpretar el sentit de l‘epigrama. 

 

5. CONCLUSIONS 

L‘anàlisi del Llibre XII de l‘Antologia Palatina ens du a recollir en aquest apartat 

les conclusions següents:.  

Pel que fa a l‘eix de producció, cal destacar que el Llibre XII està constituït per un 

total de 259 epigrames d‘èpoques dispars i d‘autors diversos. Quant a la datació, 

s‘engloben autors a partir del segle VI aC, com ara Escití de Teos, fins a autors d‘època 

romana, concretament del segle II dC, com Estrató de Sardes, l‘autor més tardà inclòs 

en aquest llibre. Hi ha autors molt coneguts, com Cal·límac de Cirene, Meleagre de 

Gàdara o Asclepíades de Samos, però també altres força desconeguts sobre els quals 

disposem de poca informació biogràfica, per exemple Numeni de Tars, Evè d‘Ascaló o 

Automedont de Cízic. Aquesta varietat d‘autories i datacions es troba també pel que fa a 

la representació de cada autor dins el Llibre XII: l‘obra més ben representada és la 

d‘Estrató de Sardes, amb 94 epigrames, seguida de la de Meleagre de Gàdara, amb 60. 

En l‘altre extrem, tenim 16 autors amb només un epigrama dins aquest llibre, com Alfeu 

de Mitilene o Juli Leònides d‘Alexandria, i fins i tot  una quantitat considerable 

d‘epigrames anònims.  

És important parlar del llarg procés de producció del Llibre XII i de l‘Antologia 

Palatina en general. És una recopilació d‘epigrames que dividim en quatre estaments 

principals: la Garlanda de Meleagre de Gàdara, la Garlanda de Filip de Tessalònica, el 

Cercle d‘Agàtias i, per últim, l‘Antologia de Constantí Cèfales. Convé recordar que 

l‘antologia de Constantí Cèfales correspon a la disposició que coneixem avui en dia 

com a Antologia Palatina, que parteix de les garlandes anteriors.  

Quant al segon objectiu del present treball, el Llibre XII de l‘AP destaca per la seva 

temàtica: l‘homoerotisme. En ell podem veure la dualitat ἐξαζηήο-ἐξώκελνο en totes les 

seves vessants. Vull fer especial esment de la importància de les relacions pederàstiques 

dins la societat grega, ja que són un dels pilars de la seva cultura i tradició. Aquestes 

relacions representaven sovint un estadi essencial dins la ciutadania grega, on 
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l‘ἐξώκελνο o ―amat‖ sota la supervisió d‘un tutor, l‘ἐξαζηήο o ―amant‖, arribava a 

l‘edat adulta i acomplia la seva inserció dins la societat grega.  

Els epigrames de l‘antologia aquí estudiada ens relaten sobretot la perspectiva 

subjectiva de l‘ἐξαζηήο, que assumeix el rol actiu en la relació perquè la seva sexualitat 

ja està plenament desenvolupada, mentre que l‘ἐξώκελνο pren el paper de subjecte 

passiu i submís en la iniciació sexual que realitzarà de la mà de l‘ἐξαζηήο. Aquest tipus 

de relacions sembla haver estat fortament arrelat i acceptat en el marc de la polis grega 

clàssica com a part del procés d‘aprenentatge dels joves, però, era realment així? Ens ho 

demostren així els epigrames del Llibre XII? En aquest sentit, creiem oportú aclarir que, 

si bé està present l‘element polític, la vessant eròtica i sexual predomina en els 

epigrames. 

En relació a l‘últim objectiu, hem fet una selecció dels temes literaris principals en 

relació a l‘amor pederàstic. En el Llibre XII apareixen nombroses temàtiques però les 

més representades són aquelles que hem intentat analitzar de manera més profunda i 

clara. Hem vist que Eros representa l‘amor homoeròtic en tots els seus nivells, no 

només fa referència a aquest tipus de relació institucionalitzada, sinó que també designa 

l‘estimat, l‘ἐξώκελνο, en alguns casos fins a identificar-s‘hi del tot propiciant la 

divinització del jove. Com mencionàvem abans, l‘element cívic i polític hi és present, 

però es percep sobretot un sentiment i un desig predominants que no podem deixar de 

banda: si només es tractés d‘una relació institucional tindríem uns epigrames freds; en 

canvi, els ἐξαζηαί dels poemes semblen tenir una relació estreta i molt especial amb els 

seus nois estimats, ja que no es parla només de contactes sexuals puntuals, sinó de 

relacions llargues i duradores on caben sentiments humans universals com ara la joia de 

la unió amorosa feliç, la tristesa del desamor, la gelosia, la ràbia o la por. 

Alguns d‘aquests sentiments humans també queden palesos ens els epigrames que 

tenen com a tema principal el malefici, que fan cert l‘aforisme aquell de ―en l‘amor, tot 

s‘hi val‖. Així veiem processos psicològics ancestrals que avui en dia es continuen 

veient i que demostren que les relacions pederàstiques anaven més enllà del fet cultural i 

polític.  

Un altre tema que apareix amb insistència en els epigrames és la nit com a còmplice 

de l‘amor furtiu. La nit és el moment oportú per veure‘s de manera intencionada, els 

amants anhelen l‘arribada de la nit i es lamenten de l‘inici de la matinada. La 

transcendència d‘aquest motiu literari és molt gran i tindrà una repercussió important en 

alguns lírics llatins. 
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Finalment, volem destacar un tema molt rellevant, en relació amb el ritual de pas, i 

és el pas de l‘adolescència del jove a l‘edat adulta i, per tant, a la inserció dins la vida 

política en el marc de la polis. És un tema fonamental que es veu caracteritzat pel canvi 

físic del jove i consegüentment el rebuig de l‘ἐξαζηήο.  

Per últim, no m‘agradaria finalitzar aquest apartat sense llançar una petita reflexió 

de la importància d‘aquests epigrames i la transcendència que haurien de tenir en la 

nostra societat. Actualment, en 8 Estats es condemna les relacions entre persones del 

mateix sexe i en 72 països l‘homosexualitat es considera il·legal. Per altra banda, només 

en 28 es permet la unió matrimonial o civil i en 26 l‘adopció, d‘un total de 194 països 

arreu del món.
89

 Cal tenir en compte, sens dubte, la distància cronològica dels dos 

moments històrics, però llegint aquesta sèrie d‘epigrames, és legítim preguntar-se si 

hem donat un pas enrere quant a la societat en què vivim, ja que cap epigrama denota 

una concepció negativa de les relacions homoeròtiques. Vull remarcar que són dos 

moments totalment diferents, però un grec no qüestionava si l‘amor entre homes era una 

pràctica moralment vàlida o no, era simplement una pràctica acceptada, almenys sota la 

visió dels epigrames del Llibre XII de l‘Antologia Palatina. En aquest sentit, el recull és 

d‘una extraordinària modernitat, fins i tot per a nosaltres. La lectura d‘aquests 

epigrames ens dona, per tant, elements de reflexió i ens ajuda a pensar en la tolerància, 

ja que allò important no és a qui estimar, sinó simplement estimar i deixar estimar.   
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7. ANNEXOS 

7.1 Classificació dels epigrames del Llibre XII de l‘AP segons el seu autor. 

 

Autor Cronologia Epigrames Total 

Estrató de 

Sardes 

II dC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 175, 176, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 

199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 

235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258 

94 

Meleagre de 

Gàdara 

140/120 -   

60 aC 

23, 33, 41, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 

65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

92, 94, 95, 101, 106, 109, 110, 113, 114, 117, 119, 

122, 125, 126, 127, 128, 132a, 132b, 133, 137, 141, 

144, 147, 154, 157, 158, 159, 164, 165, 167, 256, 257 

60 

Cal·límac de 

Cirene 

305-240 aC 43, 51, 71, 73, 102, 118, 134, 139, 148, 149, 150, 230 12 

Asclepíades 

de Samos 

III aC 36, 46, 50, 75, 105, 135, 153, 161, 162, 163, 166 11 

Dioscòrides de 

Nicòpolis 

III aC 14, 37, 42, 169, 170, 171 6 

Rià de Creta III aC 38, 58, 93, 121, 142, 146 6 

Posidip de 

Pel·la 

III aC 45, 98, 120, 131, 168 5 

Estatili Flac I aC - I dC 12, 25, 26, 27 4 

Alceu de 

Messene 

III aC 29, 30, 64 3 

Marc Corneli 

Frontó 

II dC 174, 233 2 

Escití de Teos VI aC 22, 232 2 

Arat de Solos 310-240 aC 129 1 

Fànias III aC 31 1 

Mnasalces de 

Sició 

III aC 138 1 

Tímocles III aC 32 1 



‒ Epigrames homoeròtics en el Llibre XII de l‘Antologia Palatina ‒ 

 

31 

 

Glauc de 

Nicòpolis 

III-II aC 44 1 

Antípater de 

Sidó 

180/170  -

100 aC 

97 1 

Polístrat de 

Letòpolis 

II aC 91 1 

Evè d‘Ascaló II-I aC 172 1 

Filodem de 

Gadara 

I aC 173 1 

Marc Tul·li 

Laurea 

I aC 24 1 

Automedont 

de Cízic 

I aC - I dC 34 1 

Juli Díocles de 

Carist 

I aC - I dC 35 1 

Alfeu de 

Mitilene 

I aC - II dC 18 1 

Juli Leònides 

d‘Alexandria 

I dC 20 1 

Dionís Desconeguda 108 1 

Numeni de 

Tars 

Desconeguda 28 1 

Ἄδηλον 

(Anònims) 

__ 19, 39, 40, 61, 62, 66, 67, 69, 79, 87, 88, 89, 90, 96, 

99, 100, 103, 104, 107, 111, 112, 115, 116, 123, 130, 

136, 140, 143, 145, 151, 152, 155, 156, 160 

34 

Autoria 

dubtosa 

__ 17, 55, 77, 124 4 

 Total 259 
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7.2 Inscripció nº 1111 en el Mont Esquilí a Roma, corresponent a XII.118. 

 

 

7.3 Foli 569 del Manuscrit Palatinus 23. Inici del Llibre XII de l‘Antologia Palatina 

 

 

 

Imatge del foli 569 del Manuscrit Palatinus 23 (Cod. Pael. Graec. 23) que correspon a l‘inici 

del Llibre XII de l‘Antologia Palatina. Les sis primeres línies corresponen al proemi de 

Constantí Cèfales, i a continuació tenim els epigrames a partir del primer epigrama d‘Estrató 

de Sardes. Al marge superior, veiem el número de foli (569) i a sobre l‘afegiment d‘una mà 

posterior del nom d‘Σηξάησλνο ηνῦ Σαξδηαλνῦ. 

 

Imatge de la pàgina 502 de Kaibel, G. (1965). Epigrammata graeca ex lapidibus conlecta. 

Hildesheim: Olms. Aquesta inscripció pertany a una de les parets d‘una domus situada al 

Mont Esquilí a Roma, correspon a l‘epigrama 118 de Cal·límac dins el Llibre XII de l‘AP. 

 



‒ Epigrames homoeròtics en el Llibre XII de l‘Antologia Palatina ‒ 

 

33 

 

7.4 Foli 81 del Manuscrit Palatinus 23. Inici de la Corona de Meleagre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del foli 81 del Manuscrit Palatinus 23 (Cod. Pael. Graec. 23) que correspon a l‘inici 

de la Corona de Meleagre. Al centre de la imatge observem l‘inici pròpiament amb el primer 

poema que correspon al proemi del propi autor. En el marge esquerre, podem observar l‘escoli 

al què fem referència, on se‘ns diu que estaria disposada alfabèticament (θαηὰ ζηνηρεῖνλ). 

 

Detall del foli 81 del Manuscrit Palatinus 23 (Cod. Pael. 

Graec. 23). Veiem la nota marginal del manuscrit: ζπλέηαμελ 

δὲ αὐηὰ θαηὰ ζηνηρεῖνλ. 
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7.5 Hesíode. 

7.5.1 Teogonia, 120-122. 

120/ δ᾽ Ἔξνο, ὃο θάιιηζηνο ἐλ ἀζαλάηνηζη ζενῖζη,  

ιπζηκειήο, πάλησλ ηε ζεῶλ πάλησλ η᾽ ἀλζξώπσλ  

δάκλαηαη ἐλ ζηήζεζζη λόνλ θαὶ ἐπίθξνλα βνπιήλ. 

I Eros, que és el més bell entre els déus immortals, que desconjunta els 

membres, i a tots els déus i a tots els homes sotmet el seny i el designi prudent 

dins el pit.
90

 

7.5.2 Teogonia, 201-206. 

ηῆη δ᾽ Ἔξνο ὡκάξηεζε θαὶ Ἵκεξνο ἔζπεην θαιὸο  

γεηλνκέλεη ηὰ πξῶηα ζεῶλ η᾽ ἐο θῦινλ ἰνύζεη·  

ηαύηελ δ᾽ ἐμ ἀξρῆο ηηκὴλ ἔρεη δὲ ιέινγρε  

κνῖξαλ ἐλ ἀλζξώπνηζη θαὶ ἀζαλάηνηζη ζενῖζη,  

205/ παξζελίνπο η᾽ ὀάξνπο κεηδήκαηά η᾽ ἐμαπάηαο ηε  

ηέξςίλ ηε γιπθεξὴλ θηιόηεηά ηε κεηιηρίελ ηε. 

Eros l‘acompanyà, i Hímeros formós la seguí, des del moment de nàixer, quan 

feia cap a la família dels déus. Vet ací l‘honor que posseeix des del començ i el 

guardó que li pertoca enmig dels homes i dels déus immortals: festeigs de 

donzelles, somriures, enganys, dolç plaer, amor i tendresa.
91

 

 

7.6 Safo de Lesbos. 

7.6.1 Himne a Afrodita (Εἰς Ἀθροδίηην) 
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 Traducció de Francesc J. Cuartero Iborra. Vegeu Cuartero (2012: 85). 
91

 Vegeu Nota 90. Vegeu Cuartero (2012: 91). 

Πνηθηιόζξνλ᾽ ἀζαλάη᾽ Ἀθξόδηηα, 

παῖ Δίνο δνιόπινθε, ιίζζνκαί ζε,   

κή κ᾽ ἄζαηζη κεδ᾽ ὀλίαηζη δάκλα,   

πόηληα ζῦκνλ·     

 

5/ ἀιιὰ ηύηδ᾽ ἔιζ᾽, αἴ πνηα θἀηέξσηα  

ηὰο ἔκαο αὔδαο ἀίνηζα πήινη    

ἔθιπεο, πάηξνο δὲ δόκνλ ιίπνηζα   

ρξύζηνλ ἤιζεο     

 

ἄξκ᾽ ὐπαζδεύμαηζα· θάινη δέ ζ᾽ ἆγνλ  

10/ ὤθεεο ζηξνῦζνη πεξὶ γᾶο κειαίλαο  

πύθλα δίλλεληεο πηέξ᾽ ἀπ᾽ ὠξάλσ αἴζε-  

ξνο δηὰ κέζζσ.     

 

 

Afrodita immortal de tron riquíssim, 

que trenes fraus, filla de Zeus, et prego 

que ni amb ànsies ni amb basques, augusta, 

l‘ànim no em domis, 

 

ans vine aquí, car ja abans de vegades 

m‘oïres lluny la veu i em vas atendre, 

l‘auri casal del pare abandonares, 

vas junyí‘ el carro 

 

i em vas venir; ocells bonics et duien 

rabents damunt la terra negra; llesta 

l‘ala els vogia, i des del cel, per l‘aire 

van vení‘ a l‘acte. 
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7.7 Mimnerm. 

7.7.1 Fragment 1 D. 

ηίο δὲ βίνο, ηί δὲ ηεξπλὸλ ἄηεξ ρξπζῆο Ἀθξνδίηεο, 

ηεζλαίελ ὅηε κνη κεθέηη ηαῦηα κέινη, 

θξππηαδίε θηιόηεο θαὶ κείιηρα δῶξα θαὶ εὐλή, 

νἷ᾽ ἣβεο ἄλζ εα γίγλεηαη ἁξπαιέα 

5/ ἀλδξάζηλ δὲ γπλαημίλ: ἐπεὶ δ᾽ ὀδπλεξὸλ ἐπέιζῃ 

γῆξαο, ὅ η᾽ αἰζρξὸλ ὁκῶο θαὶ θαθὸλ ἄλδξα ηηζεῖ, 

αἰεί κηλ θξέλαο ἀκθὶ θαθαὶ ηείξνπζη κέξηκλαη, 

νὐδ᾽ αὐγὰο πξνζνξῶλ ηέξπεηαη ειίνπ, 

ἀιι᾽ ἐρζξὸο κὲλ παηζίλ, ἀηίκαζηνο δὲ γπλαημίλ, 

10/ νὕησο ἄξγαιένλ γῆξαο ἔζεθε ζεόο. 

¿Vida i plaers què serien sense la d‘or, Afrodita? Més m‘estimo morir, quan 

deixaré de prear una secreta amistança, i els dolços presents, i la colga, flors de 

la joventut tan atraients de collir per als homes i dones. Llavors, quan arriba 

penosa la vellesa, que fa l‘home tan lleig com roí, sense parar el turmenten 

mesquins neguits del seu ànim, no li agrada mirar que resplendent és el sol; l‘odi 
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 Traducció de Manuel Balasch. Vegeu Balasch (1985: 16-19). 

αῖςα δ᾽ ἐμίθνλην, ζὺ δ᾽, ὦ κάθαηξα 

κεηδηάζαηζ᾽ ἀζαλάηῳ πξνζώπῳ, 

ἢξἐ ὄηηη δεὖηε πέπνλζα θὤηηη  

δεὖηε θάιεκη   

 

θὤηηη κνη κάιηζηα ζέισ γέλεζζαη 

καηλόιᾳ ζύκῳ, ηίλα δεὖηε πείζσ  

καῖο ἄγελ ἐο ζὰλ θηιόηαηα ηίο η, ὦ  

Ψάπθ᾽, ἀδίθεεη;    

 

θαὶ γάξ αἰ θεύγεη, ηαρέσο δηώμεη,  

αἰ δὲ δῶξα κὴ δέθεη ἀιιά δώζεη,  

αἰ δὲ κὴ θίιεη ηαρέσο θηιήζεη,  

θσὐθ ἐζέινηζα.    

 

ἔιζε κνη θαὶ λῦλ, ραιεπᾶλ δὲ ιῦζνλ  

ἐθ κεξίκλαλ ὄζζα δέ κνη ηέιεζζαη  

ζῦκνο ἰκκέξξεη ηέιεζνλ, ζὐ δ᾽ αὔηα  

ζύκκαρνο ἔζζν.    

           

 

 

I tu llavors, dea feliç –el rostre 

et somreia, immortal– em preguntares 

per què patia, altre cop a cridar-te 

 el que va moure‘m, 

 

i més que res què és el que vull que ocorri 

al meu esperit boig: «¿Qui ha de dur-te 

la Persuasió, que et sigui amic? Oh Safo, 

¿qui et fa l‘ofensa? 

 

Si fuig de tu, prompte et vindrà darrera, 

si no et pren dons, t‘obsequiarà, si ara 

no et vol, ben prest haurà, fins si et recava, 

d‘enamorar-se‘t.» 

 

Vine‘m, doncs, ara i de les cruels penes 

solta‘m, allò que el cor grua que em passi 

acompleix-m‘ho, i sigues-me tu mateixa 

sempre aliada. 
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dels nois atreu, però, i el desdeny de les dones. Sí, la vellesa dels déus tan 

espantosa van fer.
93

  

7.7.2 Fragment 2 D. 

κεῖο δ', νἷά ηε θύιια θύεη πνιπάλζεκνο ὥξε 

ἔαξνο, ὅη' αἶς' αὐγῆηο αὔμεηαη ειίνπ, 

ηνῖο ἴθεινη πήρπηνλ ἐπὶ ρξόλνλ ἄλζεζηλ ἣβεο 

ηεξπόκεζα, πξὸο ζεῶλ εἰδόηεο νὔηε θαθὸλ 

5/ νὔη' ἀγαζόλ· Κῆξεο δὲ παξεζηήθαζη κέιαηλαη, 

 κὲλ ἔρνπζα ηέινο γήξανο ἀξγαιένπ, 

 δ' ἑηέξε ζαλάηνην· κίλπλζα δὲ γίλεηαη ἣβεο 

θαξπόο, ὅζνλ η' ἐπὶ γῆλ θίδλαηαη έιηνο. 

αὐηὰξ ἐπὴλ δὴ ηνῦην ηέινο παξακείςεηαη ὥξεο, 

10/ αὐηίθα δὴ ηεζλάλαη βέιηηνλ ἠ βίνηνο·   

πνιιὰ γὰξ ἐλ ζπκῶη θαθὰ γίλεηαη· ἄιινηε νἶθνο 

ηξπρνῦηαη, πελίεο δ' ἔξγ' ὀδπλεξὰ πέιεη· 

ἄιινο δ' αὖ παίδσλ ἐπηδεύεηαη, ὧλ ηε κάιηζηα 

ἱκείξσλ θαηὰ γῆο ἔξρεηαη εἰο Ἀΐδελ· 

5/ ἄιινο λνῦζνλ ἔρεη ζπκνθζόξνλ· νὐδέ ηίο ἐζηηλ 

ἀλζξώπσλ ὧη Ζεὺο κὴ θαθὰ πνιιὰ δηδνῖ. 

Som com les fulles, nosaltres, que fa sortir el temps de moltes flors, la 

primavera, tan bon punt els raigs del sol la difonen: semblants a elles, gaudim de 

les flors de la jovenesa un temps breu, que dura com en el braç el colze, i els 

déus ens tenen ignorants del mal i del bé. I les dees de la mort, les Ceres, s‘estan 

al costat nostre, negres: l‘una amb l‘acompliment de la dolorosa vellesa, i amb el 

de la mort l‘altra. Dura un moment la flor de jovenesa, el temps que triga el sol a 

escampar-se sobre la terra. Quan s‘hagi acomplert aquest temps de saó i canviï, 

llavors morir és millor que no la vida, perquè es tenen molts mals en el cor: a un 

se li gasta la hisenda i dolorosos són els treballs de pobresa que pervenen; un 

altre no té fills i és amb molt de desig de tenir-se que se‘n va a l‘Hades, sota 

terra; un altre té una malaltia que li va consumir el cor. I no hi ha home a qui 

Zeus no doni molts de mals.
94

 

 

7.8 Anacreont de Teos. 

7.8.1 Anacreòntica X. 

Τί ζνη ζέιεηο πνηήζσ, 

ηί ζνη; ιάιεη ρειηδόλ· 

ηὰ ηαξζά ζεπ ηὰ θνῦθα  

ζέιεηο ιαβὼλ ςαιίμσ, 
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 Traducció de Jordi Cornudella. Vegeu Cornudella (1986: 44-45). 
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 Traducció de Carles Miralles. Vegeu Vilallonga (2002: 109). 
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5/ ἠ κᾶιινλ ἔλδνζέλ ζεπ 

ηὴλ γιῶζζαλ, ὡο ὁ Τεξεύο 

ἐθεῖλνο, ἐθζεξίμσ; 

ηί κεπ θαιῶλ ὀλείξσλ 

ὑπνξζξίαηζη θσλαῖο 

10/ ἀθήξπαζαο Βάζπιινλ; 

Què vols que et faci, què (vols), baladrera oreneta? Vols que t‘agafi i et retalli 

les ales lleugeres? O millor que t‘arrenqui la llengua de raïl com va fer Tereu? 

Perquè amb les teves xerrameques (massa) matineres em robes Batil dels meus 

bells ensomnis?
95

 

7.8.2 Fragment 359 PMG. 

Κιενβνύινπ κὲλ ἔγσγ' ἐξέσ,   

Κιενβνύιση δ' ἐπηκαίλνκαη,   

Κιεόβνπινλ δὲ δηνζθέσ.      

A Cleobul estimo, per Cleobul embogeixo, a Cleobul busco amb els meus ulls. 

7.8.3 Fragment 407 PMG. 

ἀιιὰ πξόπηλε       

ῥαδηλνὺο ὦ θίιε κεξνύο    

Brinda, amic, per les teves delicades cuixes. 

 

7.9 Aristòfanes. 

7.9.1 Ocells, 693-706. 

Χάνο ἤλ θαὶ Νὺμ Ἔξεβόο ηε κέιαλ πξῶηνλ θαὶ Τάξηαξνο εὐξύο,  

γῆ δ᾽ νὐδ᾽ ἀὴξ νὐδ᾽ νὐξαλὸο ἤλ: ξέβνπο δ᾽ ἐλ ἀπείξνζη θόιπνηο  

695/ ηίθηεη πξώηηζηνλ ὑπελέκηνλ Νὺμ  κειαλόπηεξνο ᾠόλ,  

ἐμ νὖ πεξηηειινκέλαηο ὥξαηο ἔβιαζηελ Ἔξσο ὁ πνζεηλόο,  

ζηίιβσλ λῶηνλ πηεξύγνηλ ρξπζαῖλ, εἰθὼο ἀλεκώθεζη δίλαηο.  

νὗηνο δὲ Χάεη πηεξόεληη κηγεὶο λπρίῳ θαηὰ Τάξηαξνλ εὐξὺλ  

ἐλεόηηεπζελ γέλνο κέηεξνλ, θαὶ πξῶηνλ ἀλήγαγελ ἐο θῶο.  

700/ πξόηεξνλ δ᾽ νὐθ ἤλ γέλνο ἀζαλάησλ, πξὶλ Ἔξσο μπλέκεημελ ἅπαληα:  

μπκκηγλπκέλσλ δ᾽ ἑηέξσλ ἑηέξνηο γέλεη᾽ νὐξαλὸο ὠθεαλόο ηε  

θαὶ γῆ πάλησλ ηε ζεῶλ καθάξσλ γέλνο ἄθζηηνλ. ὦδε κέλ ἐζκελ  

πνιὺ πξεζβύηαηνη πάλησλ καθάξσλ. κεῖο δ᾽ ὡο ἐζκὲλ Ἔξσηνο  

πνιινῖο δῆινλ: πεηόκεζζά ηε γὰξ θαὶ ηνῖζηλ ἐξῶζη ζύλεζκελ:  

705/ πνιινὺο δὲ θαινὺο ἀπνκσκνθόηαο παῖδαο πξὸο ηέξκαζηλ ὥξαο  

δηὰ ηὴλ ἰζρὺλ ηὴλ κεηέξαλ δηεκήξηζαλ ἄλδξεο ἐξαζηαί,  
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ὁ κὲλ ὄξηπγα δνὺο ὁ δὲ πνξθπξίσλ᾽ ὁ δὲ ρῆλ᾽ ὁ δὲ Πεξζηθὸλ ὄξληλ. 

Al principi existien el Caos, la Nit, el negre Èreb i el Tàrtar gran; no existien ni 

la terra ni l‘aire ni el cel; en el si infinit de l‘Èreb, la Nit de negres ales va pondre 

el primer ou no fecundat, del qual, en el gir de les estacions, germinà Eros, el 

desitjat, fúlgid en la seva espatlla per ales d‘or; semblava un remolí de vent. I 

Eros, unit al Caos alat en l‘ample Tàrtar, nià el nostre llinatge, i fou el primer 

que portà a la llum. Al principi no existia l‘estirp dels immortals, abans que Eros 

ho barregés tot; a mesura que els elements es mesclaven els uns amb els altres, 

van néixer el cel i l‘oceà, la terra i la raça immortal de tots els déus feliços. O 

sigui que nosaltres som molt més antics que tots els benaurats. I és palès per 

moltes coses el fet que descendim d‘Eros, perquè volem i convivim amb els 

amants. I molts jovencells formosos que havien abjurat l‘amor han estat, en el 

terme de la seva jovenesa, posseïts per llurs amants gràcies a la nostra puixança, 

per haver rebut un una guatlla, un altre un porfirió, un altre una oca i un altre un 

ocell persa.
96

 

 

7.10 Asclepíades de Samos. 

7.10.1 Epigrama 75. 

εἰ πηεξά ζνη πξνζέθεηην, θαὶ ἐλ ρεξὶ ηόμα θαὶ ἰνί,  

νὐθ ἂλ Ἔξσο ἐγξάθε Κύπξηδνο, ἀιιὰ ζύ, παῖο.  

Si et col·loquessin ales i un arc i fletxes a les mans, no s‘hagués representat 

Eros, fill de Cipris, sinó a tu, jovencell. 

 

7.11 Tímocles 

7.11.1 Epigrama 32. 

κέκλῃ πνπ, κέκλῃ, ὅηε ηνη ἔπνο ἱεξὸλ εἶπνλ:  

ὥξε θάιιηζηνλ, ρ᾽ ὥξε ἐιαθξόηαηνλ  

ὥξελ νὐδ᾽ ὁ ηάρηζηνο ἐλ αἰζέξη παξθζάζεη ὄξληο.  

λῦλ ἴδε, πάλη᾽ ἐπὶ γῆο ἄλζεα ζεῦ θέρπηαη. 

Recorda tal volta, recorda quan et vaig dir aquest mot suprem: ―La joventut és la 

cosa més bella, i la cosa més veloç, a la joventut ni l‘ocell més ràpid per l‘aire no 

la pot superar.‖ Ara mira, totes les teves flors estan escampades per terra. 
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7.12 Meleagre de Gàdara 

7.12.1 Epigrama 54. 

ἀξλεῖηαη ηὸλ Ἔξσηα ηεθεῖλ  Κύπξηο, ἰδνῦζα  

ἄιινλ ἐλ ηζένηο Ἵκεξνλ Ἀληίνρνλ,  

ἀιιά, λένη, ζηέξγνηηε λένλ Πόζνλ ἤ γὰξ ὁ θνῦξνο  

εὕξεηαη θξείζζσλ νὗηνο Ἔξσηνο Ἔξσο. 

Cipris nega haver engendrat Eros, quan veu entre els joves un altre Desig, 

Antíoc. Au, nois, estimeu aquest nou Amor, car el noiet es revela, millor que el 

mateix Eros, un Eros. 

7.12.2 Epigrama 86. 

ἁ Κύπξηο ζήιεηα γπλαηθνκαλῆ θιόγα βάιιεη,  

ἄξζελα δ᾽ αὐηὸο Ἔξσο ἵκεξνλ ἁληνρεῖ.  

πνῖ ῥέςσ; πνηὶ παῖδ᾽ ἠ καηέξα; θακὶ δὲ θαὐηὰλ  

Κύπξηλ ἐξεῖλ: ‗ληθᾷ ηὸ ζξαζὺ παηδάξηνλ. 

La femenina Cipris llança la flama per una dona, i el propi Eros s‘encarrega del 

desig masculí. Per qui em decideixo? Pel fill o per la mare? T‘ho asseguro, la 

pròpia Cipris em respondrà: ‗Guanya l‘ardit jove.‘  

7.12.3 Epigrama 114. 

νῦο ἄγγειε, ραῖξε, Φαεζθόξε, θαὶ ηαρὺο ἔιζνηο  

ἕζπεξνο, ἡλ ἀπάγεηο, ιάζξηνο αὖζηο ἄγσλ. 

Missatgera de l‘Aurora, salut, Estel de la llum, tant de bo arribis 

Ràpid Estel del vespre, portant de retorn aquella que t‘emportes amagada. 

7.12.4 Epigrama 137. 

ξζξνβόαο, δπζέξσηη θαθάγγειε, λῦλ, ηξηζάιαζηε,  

ἐλλύρηνο θξάδεηο πιεπξνηππῆ θέιαδνλ,  

γαῦξνο ὑπὲξ θνίηαο, ὅηε κνη βξαρὺ ηνῦη᾽ ἔηη λπθηὸο  

δῇ ηὸ θηιεῖλ, ἐπ᾽ ἐκαῖο δ᾽ ἁδὺ γειᾷο ὀδύλαηο.  

ἅδε θίια ζξεπηῆξη ράξηο; λαὶ ηὸλ βαζὺλ ὄξζξνλ,  

ἔζραηα γεξύζῃ ηαῦηα ηὰ πηθξὰ κέιε. 

Tu que cantes de bon matí i portes males notícies a l‘enamorat, ara, tres vegades 

execrable, llances a mitja nit un clamor agitant les ales, vanitós sobre el meu llit, 

quan encara em resta un breu espai de nit per estimar, però te‘n rius complaent 

dels meus patiments. Aquest és el teu agraïment envers el que et nodreix? Sí, a 

trenc d‘alba per últim cop cantaràs aquestes cançons amargues. 
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7.12.5 Epigrama 154. 

δὺο ὁ παῖο, θαὶ ηνὔλνκ᾽ ἐκνὶ γιπθύο ἐζηη Μπΐζθνο  

θαὶ ραξίεηο: ηίλ᾽ ἔρσ κὴ νὐρὶ θηιεῖλ πξόθαζηλ;  

θαιὸο γάξ, λαὶ Κύπξηλ, ὅινο θαιόο: εἰ δ᾽ ἀληεξόο,  

νἶδε ηὸ πηθξὸλ Ἔξσο ζπγθεξάζαη κέιηηη. 

El noi és dolç, també el seu nom, Miïsc, és agradable i bell. Quin motiu tinc per 

no estimar-lo? És bell, per Cipris, tot ell bell. Però si és perjudicial, sap Eros que 

barreja allò amarg amb la mel. 

 

7.13 Automedont de Cízic. 

7.13.1 Epigrama 34. 

πξὸο ηὸλ παηδνηξίβελ Δεκήηξηνλ ἐρζὲο ἐδείπλνπλ,  

πάλησλ ἀλζξώπσλ ηὸλ καθαξηζηόηαηνλ.  

εἷο αὐηνῦ θαηέθεηζ᾽ ὑπνθόιπηνο, εἷο ὑπὲξ ὦκνλ,  

εἷο ἔθεξελ ηὸ θαγεῖλ, εἷο δὲ πηεῖλ ἐδίδνπ:  

 ηεηξὰο  πεξίβιεπηνο. ἐγὼ παίδσλ δὲ πξὸο αὐηὸλ  

θεκί ‗ζὺ θαὶ λύθησξ, θίιηαηε, παηδνηξηβεῖο;‘ 

Ahir sopava a casa del pedòtriba Demetri, de tots els homes el més afortunat. Un 

estava ajagut a la seva falda, un altre sobre l‘espatlla, un altre li portava de 

menjar, un altre li donava de beure. El quartet era digne d‘admirar. Jo, tot fent 

broma, li vaig dir: ―Fins i tot de nit, estimadíssim, ensenyes gimnàstica?‖ 

 

7.14 Juli Díocles de Carist. 

7.14.1 Epigrama 35. 

ραῖξέ πνη᾽ νὐθ εἰπόληα πξνζεῖπέ ηηο: ἀιι᾽ ὁ πεξηζζὸο  

θάιιετ λῦλ Δάκσλ νὐδὲ ηὸ ραῖξε ιέγεη.  

ἣμεη ηηο ηνύηνπ ρξόλνο ἔθδηθνο: εἶηα δαζπλζεὶο  

ἄξμῃ ραῖξε ιέγεηλ νὐθ ἀπνθξηλνκέλνηο. 

A un que no havia respost la salutació, algú li va dir: ―Distingit per la formosor 

ara, Damó ni tan sols saluda. Vindrà el dia del teu càstig per això: quan et tornis 

pelut, seràs el primer en saludar els qui no et respondran.‖ 

 

7.15 Estrató de Sardes. 

7.15.1 Epigrama 4. 

ἀθκῇ δσδεθέηνπο ἐπηηέξπνκαη: ἔζηη δὲ ηνύηνπ  

ρὠ ηξηζθαηδεθέηεο πνπιὺ πνζεηλόηεξνο:  

ρὠ ηὰ δὶο ἑπηὰ λέκσλ, γιπθεξώηεξνλ ἄλζνο ξώησλ  
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ηεξπλόηεξνο δ᾽ ὁ ηξίηεο πεληάδνο ἀξρόκελνο:  

ἑμεπηθαηδέθαηνλ δὲ ζεῶλ ἔηνο: ἑβδόκαηνλ δὲ  

θαὶ δέθαηνλ δεηεῖλ νὐθ ἐκόλ, ἀιιὰ Δηόο.  

εἰ δ᾽ ἐπὶ πξεζβπηέξνπο ηηο ἔρεη πόζνλ, νὐθέηη παίδεη,  

ἀιι᾽ ἢδε δεηεῖ ‗ ηὸλ δ᾽ ἀπακεηβόκελνο.‘ 

M‘agraden els nois de dotze anys pel seu vigor, però el noi de tretze anys és molt 

més desitjable que aquest, el que té catorze anys, és la flor més dolça dels Amors 

més plaent és el que comença els quinze anys, el noi de setze anys pertany als 

déus, el de disset anys no el busco jo, sinó Zeus. Però si algú sent desig per nois 

més grans, ja no juga amb nens, sinó que busca ―el que et respongui‖. 

7.15.2 Epigrama 215. 

λῦλ ἔαξ εἶ, κεηέπεηηα ζέξνο: θἄπεηηα ηί κέιιεηο  

Κῦξηο; βνύιεπζαη, θαὶ θαιάκε γὰξ ἔζῃ. 

Ara ets primavera, després estiu. Tot seguit què seràs, Ciris? Reflexiona, car 

també seràs restoll. 

7.15.3 Epigrama 247. 

νἷνλ ἐπὶ Τξνίῃ πνη᾽ ἀπὸ Κξήηεο, Θεόδσξε,  

Ἰδνκελεὺο ζεξάπνλη᾽ ἢγαγε Μεξηόλελ,  

ηνῖνλ ἔρσ ζε θίινλ πεξηδέμηνλ. ἤ γὰξ ἐθεῖλνο  

ἄιια κὲλ ἤλ ζεξάπσλ, ἄιια δ᾽ ἑηαηξόζπλνο:  

θαὶ ζὺ ηὰ κὲλ βηόηνην παλήκεξνο ἔξγα ηέιεη κνη:  

λύθηα δὲ πεηξῶκελ, λαὶ Δία, Μεξηόλελ. 

Tal com de Creta a Troia, Teodor, Idomeneu va portar Meríones com a servent, 

així et tinc com un amic ambidextre. Doncs aquell a vegades era el seu servent, 

altres vegades el seu company de llit. Tu fes-me durant el dia els treballs 

quotidians, i durant la nit intentem, sí, per Zeus, els de Meríones.  

 

7.16 Anònims. 

7.16.1 Epigrama 39. 

ἐζβέζζε Νίθαλδξνο, ἀπέπηαην πᾶλ ἀπὸ ρξνηῆο 

ἄλζνο, θαὶ ραξίησλ ινηπὸλ ἔη᾽ νὐδ᾽ ὄλνκα,  

ὃλ πξὶλ ἐλ ἀζαλάηνηο ἐλνκίδνκελ. ἀιιὰ θξνλεῖηε  

κεδὲλ ὑπὲξ ζλεηνύο, ὦ λένη; εἰζὶ ηξίρεο. 

S‘ha apagat Nicandre, ha volat de la seva pell tota flor i dels seus encants no en 

resta ni el nom, que entre els immortals abans honoràvem. Tal vegada us penseu 

que per damunt dels mortals no hi ha res, jovencells? Hi ha els pèls. 
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7.16.2 Epigrama 40. 

κὴ θδύζῃο, ἄλζξσπε, ηὸ ριαηλίνλ, ἀιιὰ ζεώξεη  

νὕησο ἀθξνιίζνπ θἀκὲ ηξόπνλ μνάλνπ.  

γπκλὴλ Ἀληηθίινπ δεηῶλ ράξηλ, ὡο ἐπ᾽ ἀθάλζαηο  

εὑξήζεηο ῥνδέαλ θπνκέλελ θάιπθα. 

No em treguis, amic, el mantell, sinó que mira‘m així a la manera d‘una estàtua 

amb les extremitats de pedra. Buscant l‘encant nu d‘Antífil, com entre espines 

trobaràs creixent el calze d‘una rosa. 

7.16.3 Epigrama 111. 

πηαλὸο Ἔξσο, ζὺ δὲ πνζζὶ ηαρύο: ηὸ δὲ θάιινο ὁκνῖνλ  

ἀκθνηέξσλ. ηόμνηο, Εὔβηε, ιεηπόκεζα. 

Alat és Eros, tu ràpid amb els peus. Quant a la bellesa sou iguals ambdós. Per les 

fletxes, Eubi, us diferenciem. 

 

 


