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1. PREFACI 

Pretendre tractar qualsevol aspecte de la cultura i religió gregues suposa enfrontar-se a una gran 

quantitat de fonts d‟informació que, o bé presenten dades de l‟època interpretables –d‟acord amb 

algunes pautes i coneixements previs del tema– a criteri personal, o bé recullen aquestes dades 

per organitzar-les i teoritzar al seu voltant de manera més o menys concreta. Una tasca 

d‟investigació mitogràfica resulta, per tant, complexa i és susceptible de presentar dificultats 

metodològiques. En el marc del culte a deesses majors i menors, la tasca d‟investigació ha de tenir 

en compte vàries qüestions fonamentals: la importància de la localització mitogràfica i geogràfica i 

les seves diferències, la multiplicitat de funcions i facetes de les divinitats, l‟evolució temporal de les 

tradicions a causa de les influències de cultes estrangers i el rol de les necessitats de la comunitat 

en l‟àmbit religiós.  

D‟acord amb aquestes consideracions he volgut emmarcar la meva voluntat de recollir gran part de 

les dades que fan referència al culte a la deessa Àrtemis a la població siciliana de Siracusa. El 

motiu d‟aquesta elecció, d‟una banda, és la manca d‟estudis fets sobre la temàtica en les darreres 

dècades i, de l‟altra, l‟interès propi en les qüestions mitològiques i en la recerca en aquest àmbit. 

Precisament arran d‟unes pràctiques de recerca mitogràfica al projecte Institucions i Mites a la 

Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues vaig decidir realitzar aquest estudi que, 

en un inici, anava enfocat cap a la recerca de fonts documentals sobre les heroïnes fundacionals 

consagrades a Àrtemis i que es va concretar en la figura de la nimfa Aretusa que, com observarem, 

mostra un culte estès al voltant de tot el mar Mediterrani. Havent finalitzat l‟estada de pràctiques i 

veient que la major presència de la nimfa es situava a l‟illa d‟Ortígia, a la ciutat de Siracusa, vaig 

prendre la figura de la divinitat a qui serveix a l‟illa com a eix central i vaig començar a 

desenvolupar, al voltant de les seves advocacions, cultes i rituals, l‟estudi aquí present.  

Per resseguir tota la tradició cultual de la dea i de la seva nereida ha sigut necessària, d‟una banda, 

una recerca exhaustiva de fonts primàries –de caràcter literari, iconogràfic i numismàtic– que 

documentessin aspectes del seu culte o de la seva presència monumental a l‟illa; i de l‟altra una 

lectura i interpretació de bona part de les fonts secundàries que teoritzen sobre la qüestió. El 

material de què disposem per abordar aquest tema és abundant, però dispers i difícil de distribuir 

en el temps històric, quant  a l‟evolució del culte, i periòdic, quant a la pràctica de festivitats i rituals 

durant l‟any natural. Els treballs existents són, en molts casos, atenocentristes, la qual cosa obliga 

contínuament a replantejar-se el mètode d‟estudi. Tendim, a més a més, a forçar el significat del 

contingut de les fonts i a desvincular-lo del context en què fou creat per poder-lo interpretar de la 

manera més concreta possible i extreure els resultats més convenients per a adaptar-los a teories 

preconcebudes. Per això, davant d‟aquest panorama global, aquest estudi no té la intenció 

d‟aportar nova informació, sinó d‟ordenar la ja existent i plantejar noves qüestions per analitzar-la.  
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Sense que la base del tema hagi estat, per tant, augmentada, algunes preguntes que ens hem de 

fer abans d‟endinsar-nos en el contingut de l‟estudi són: quina relació té la localització geogràfica 

amb la pràctica cultual a una divinitat major o menor? I, relacionat amb aquest espai físic, quines 

condicions prèvies es donen a la societat a l‟hora d‟establir espais sagrats a una dea concreta? O, 

dit d‟una altra manera, fins a quin punt hi ha connexió entre les necessitats socials i la pràctica 

religiosa política? I en darrera instància, com es concreten les advocacions i cultes a una divinitat 

en un territori colonitzat en relació amb els possibles vestigis d‟un sistema religiós indígena? 

Aquesta darrera qüestió, la concreció de les facetes amb què la deessa Àrtemis és invocada a 

Siracusa, és la que comprendrà la major part del cos del treball; però sempre amb un ull posat 

sobre les altres hipòtesis plantejades a l‟hora d‟extreure conclusions i fonamentar o argumentar les 

teories analítiques proposades. Aquestes conclusions, tot i això, seran més aviat reflexions i 

consideracions generals aplicables a l‟estudi de qualsevol aspecte del culte diví de la mitologia 

grega, ja que, situats al segle XXI i tenint en compte la quantitat d‟informació existent sobre el tema, 

és difícil, per no dir impossible, extreure, d‟una tasca de recopilació, conclusions innovadores o 

significatives per als estudis mitogràfics. Nogensmenys, en l‟anàlisi d‟alguns aspectes concrets del 

culte i les advocacions s‟intentaran proposar noves hipòtesis interpretatives d‟algunes fonts 

iconogràfiques que puc afirmar, després de tot el procés de recerca informativa, que no han estat 

encara plantejades pels estudiosos1.  

  

                                                           
1
 No es donen més detalls de totes les qüestions enumerades i plantejades per evitar que la informació es repeteixi. 

Cada hipòtesi serà desenvolupada en el context que li correspon.  
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2. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA  

2.1. HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ DE SIRACUSA  

Els orígens de Siracusa es remeten, segons Tucídides, al segle VIII aC, concretament al 733 aC2. 

Aquesta data proposada per Tucídides es refereix al moment de la colonització de l‟àrea que 

esdevindria Siracusa per part dels grecs de diferents zones del Peloponès; però anteriorment a 

aquest esdeveniment els grecs i els sículs ja tenien contactes comercials que havien suposat la 

introducció d‟elements de la religió i cultura gregues al territori sícul3. Al segle VIII aC es van dur a 

terme els grans assentaments a l‟Occident Mediterrani, al sud de la península itàlica i a l‟illa de 

Sicília. D‟entre aquestes destaquem la colonització de l‟extrem sud-oriental de l‟illa, on es troba la 

ciutat de Siracusa que, en un inici, comprenia només l‟extensió de terra de la petita illa d‟Ortígia, 

situada a pocs quilòmetres de la superfície de la gran illa siciliana. Tant Tucídides com Estrabó4 

daten els esdeveniments en relació amb les anteriors colonitzacions de Mègara Hiblea i Naxos, que 

s‟havien produït, segons ells, pocs anys abans5.  

Tots dos autors, com tabé Pausànias6, donen nom a l‟oikistes que va liderar l‟acte fundacional: 

Àrquias, provinent de Corint, membre dels Heràclites i pertanyent a la família dels bàquides. 

Àrquias era un dels homes més rics i influents de Corint en aquella època, però la seva sort va 

canviar quan, segons expliquen Plutarc7 i Diodor8, es va enamorar d‟Acteó, fill de Melissos sense 

ser correspost. Després de fer grans esforços per guanyar-se el seu amor, els seguidors d‟Àrquias 

van intentar segrestar el jove davant de casa seva i s‟inicià una lluita entre els dos bàndols que va 

acabar amb la mort d‟Acteó. En un inici no hi va haver cap mena de càstig per a Àrquias, causant 

de la mort del jove, però en el context dels Jocs Ístmics que s‟iniciaven en aquelles dates, Melissos, 

just abans de treure‟s la vida, va adreçar, com les seves últimes paraules, una invocació solemne a 

Posidó per reiterar la culpabilitat de la família dels bàquides en el crim comès contra el seu fill. Just 

després, la sequera i la pesta es van abatre sobre la ciutat de Corint. La població, aterrada, va 

empènyer Àrquias a consultar l‟oracle de Delfos9 que va concloure que calia reparar el crim 

d‟Àrquias, a qui va enviar a l‟exili a fundar una nova colònia.  

                                                           
2
 6.3.1-2 (cf. Annex 1.20) 

3
 Aquesta qüestió serà aprofundida més endavant en relació a la figura de la nimfa Aretusa (cf. cap. 3)  

4
 6.2.4 (cf. Annex 1.46) 

5
 Hi ha altres versions pel que fa a la data de colonització de Siracusa, però la que ofereixen Tucídides i Estrabó és la 

més acceptada, ja que és la que més es correlaciona amb la informació donada per algunes fonts tardanes i amb les 
troballes arqueològiques de la zona.  
6
 5.7.2-3 (cf. annex 1.61) 

7
 Mor. 772d-773b (cf. Annex 1.59) 

8
 8.10 (cf. annex 1.40) 

9
 Documentat per Pausànias 5.7.2-3 (cf. annex 1.61) i Virgili, Aen. 3.692-8 (cf. annex 1.44) 
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En una altra versió, Àrquias arribaria a l‟oracle de Delfos10 a la vegada que Miscel·los, futur 

fundador de Crotona, i aquest els faria escollir, per al seu futur, o la riquesa o la salut. La riquesa, 

escollida per Àrquias, el duria a fundar Siracusa, mentre que la salut, que seria l‟opció de 

Miscel·los, el conduiria a colonitzar Crotona.  

Tota aquesta trama sembla més una faula que un recull de fets històrics i és probable que, com 

recull Loicq (1967:33), la causa que va portar els membres de la família bàquida a consultar l‟oracle 

de Delfos fos la impopularitat d‟aquests com a conseqüència d‟haver protagonitzat algun escàndol 

polític o social que hauria comportat la indignació popular i els hauria obligat a exiliar-se. Si 

s‟esborren els elements anecdòtics, el context històric que resta és, pràcticament, el mateix que es 

troba al text de Pausànias.  

Malkin11, malgrat tot, conclou que la narració de Plutarc sí que té alguns elements que poden ser 

considerats com a històrics que serien el iomos –catàstrofe natural–, la consulta a l‟Oracle i l‟acte 

de colonització. En qualsevol cas, és imprescindible mantenir la consulta a l‟oracle de Delfos per 

part d‟Àrquias, ja que, excepcionalment, se n‟ha conservat la resposta íntegrament i Parke i 

Wormell (1961: 67) consideren que és l‟únic oracle fundacional que s‟ha preservat en la seva 

autenticitat a causa, probablement, del seu caràcter geogràfic12. Afegeixen també que és comuna la 

consulta a l‟oracle de Delfos quan es tracta de l‟expiació de crims de sang, però sempre es troben 

en oracles de fundació llegendaris i mai en fundacions històriques.  

És clar, per tant, que la família dels bàquides va encapçalar la colonització de Sicília, però no van 

ser els únics en dur a terme l‟acte de fundació: es parla de la possible presència de doris13, argius, 

eleus i arcadis. Píndar14 és qui afegeix els arcadis a l‟acte de colonització de l‟Occident, potser per 

un interès propi d‟unir els membres de la família dels Iamides a l‟expedició. Pel que fa a la 

presència d‟eleus és la més sorprenent, ja que no era un poble colonitzador, malgrat que era la 

regió més propera a Sicília i, per aquest motiu, és possible que hi hagués moltes similituds entre les 

seves poblacions.  

Al 733 aC, doncs, els grecs s‟assenten a la petita illa d‟Ortígia i, després d‟expulsar els habitants 

sículs del territori, funden allà la ciutat de Siracusa que, amb poc temps, s‟expandirà terra endins 

sobrepassant els límits de l‟illa.  

 

                                                           
10

 Documentat per Estrabó 6.2.4 (cf. annex 1.46) 
11

 Malkin (1987:42) 
12

 L’oracle en si mateix, a través de la menció ‘d’Aretusa’, delimita amb exactitud quina ha de ser l’àrea d’assentament 
de la nova colònia.  
13

 Estrabó 6.2.4 (cf. annex 1.49); Pseudo Scimne Ad Nicomedem regem 278-82 (cf. annex 1.32) 
14

 6.4-15 (cf. annex 1.13) 
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2.2. ESTRUCTURA DE LA CIUTAT I RESTES ARQUEOLÒGIQUES  

Siracusa15 era considerada una doble ciutat per trobar-se en territori de dues illes diferents. L‟illa 

d‟Ortígia es caracteritza per estar a pocs quilòmetres de terra16 i per tenir dos ports naturals, que 

eren la seva major possessió, situats un a cada costat de l‟illa: el Gran Port –al nord-est– i el Laci –

al nort-oest–. Els colonitzadors primer es van assentar a l‟illa d‟Ortígia i , per tant, és allà on es 

concentren les primeres reserves de recintes sagrats de les quals es conserven restes importants 

del període arcaic, reconegudes en aquest context pel seu component jònic. Sota el futur Ateneu, al 

punt més alt de l‟illa, es va aixecar el primer altar poc després de la colonització del territori. 

L‟Ateneu17 va ser construït a inicis del segle VI aC en estil dòric i tenia un tèmenos amb una 

entrada imponent, alguns pous votius al voltant de les columnes i un altar consagrat a la deessa.  

Aquest, juntament amb l‟Apol·loni/Artemisi18 i l‟Olimpeu són els principals recintes sagrats de la 

població i els tres es trobaven al mateix recinte sagrat. L‟Apol·loni/Artemisi va ser una construcció 

de Cleòmenes de mitjans del segle VI aC i es caracteritza per les seves columnes celatae. 

L‟Olimpeion va ser construït a inicis del segle VI aC, tot i que des del segle VII aC un edifici 

ocupava el seu espai que és possible que fos un assentament militar de certa importància de la 

primera victòria contra Olímpia l‟any 648 aC. 

Des d‟una etapa primerenca19 la ciutat a l‟illa estava emmurallada i travessada per una artèria que 

unia els santuaris majors de nord a sud i que seguia el traçat ortogonal stenopoi. Ja a terra ferma 

es troba el cementiri més important i més antic de la ciutat de Siracusa. L‟altar més antic de 

l‟Atenaion és contemporani al contingut de les tombes més antigues del cementiri de Fusco. El seu 

assentament a l‟illa de Sicília indica que va ser el primer cementiri grec, construït en una data 

similar a la de la fundació, ja que, com comenta Dunbabin20, si n‟hi hagués hagut algun de previ se 

n‟haurien trobat les restes a l‟illa d‟Ortígia. Però això no té perquè implicar que l‟assentament 

s‟estengués des del principi fins a Fusco, ja que aquest és un dels primers sòls sòlids rere la 

depressió pantanosa de la costa.
21

 

  

                                                           
15

 Cf. annex 2.1 
16

 Quilòmetres que ja al segle VI aC es podien fer per terra, ja que una calçada unia les illes passant sobre el mar, com 
notifica Heròdot 7.154.14-155.1 (cf. annex 1.17) 
17

 Ciceró, In Verrem 2.4.122.1-6 (cf. Annex 1.35) 
18

 Ciceró, In Verrem 1.4.53.118 (cf. annex 1.34) 
19

 S’ha pogut establir com a mínim l’existència de sis períodes de vida, des de l’alt arcaisme fins a l’època bizantina. 
20

 Dunbabin (1948:52) 
21

 Les excavacions sistemàtiques a Siracusa van començar al 1839. Per a més informació sobre la qüestió arqueològica: 
Dunbabin (1948); Pelagatte (1973); Herman (2004); Barletta (1983).   
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3. ÀRTEMIS A ORTÍGIA 

3.1. MITES DE NAIXEMENT I  JOVENTUT   

Quan parlem d‟Àrtemis és impensable desvincular la seva figura de l‟illa d‟Ortígia. Ortígia és el lloc 

del seu naixement i de la seva infantesa; de la seva formació i fins i tot de la seva edat adulta. L‟illa 

serà, per tant, el seu lloc de culte per excel·lència, la seva pàtria i la seva propietat. Però d‟Ortígies 

n‟hi ha moltes a diferents indrets del Mediterrani i no és possible establir quina d‟elles és la primera 

o la verdadera Ortígia. L‟illa, per tant, s‟ha de mirar sempre des de la perspectiva mitogràfica, i mai 

geogràfica. Sens dubte l‟Ortígia en què ens situem en aquest estudi és la de la costa siciliana, on 

els grecs van fundar la ciutat de Siracusa22; però per entendre la transcendència que té que dugui 

aquest nom a l‟hora d‟analitzar el culte d‟Àrtemis al territori cal, en primera instància, parlar sobre 

què suposa Ortígia per la deessa i quins esdeveniments de la seva vida mitològica hi podem situar.  

Ja hem esmentat que Ortígia fou el lloc de naixement d‟Àrtemis. L’himne a Apol·lo23 relata aquest 

fet i descriu com Leto, la mare d‟Àrtemis i Apol·lo cercava un indret per donar a llum després que 

Hera, gelosa de la seva relació amb Zeus, proclamés que la terra que acollís Leto per donar a llum 

restaria infèrtil per sempre. Però Ortígia, l‟anomenada illa flotant, ja era infèrtil i rocosa i no perdia 

res en acollir-la. Així Leto s‟aferrà a una palmera que hi havia al centre de l‟illa i donà a llum als 

bessons. Ortígia, per la seva banda, quedà en aquell moment clavada al lloc on es trobava i deixà 

de ser l‟illa flotant24.  

Previ a l‟himne, el testimoni més antic que parla de l‟illa és Homer25, que no la situa geogràficament 

i, posteriorment s‟ha identificat el nom d‟Ortígia amb diferents llocs de culte a Àrtemis; especialment 

Delos26, Èfes27 i Sicília28. El nom de l‟illa, que significa guatlla29, remet, segons algunes fonts30, a la 

metamorfosi d‟Astèria i, segons d‟altres31, a la de Leto. Segons un vers dels Ocells d‟Aristòfanes32 

podem interpretar que Ortígia era literalment el „lloc de la deessa guatlla‟, ja que es refereix a Leto 

com a „mare de la guatlla‟.  

                                                           
22

 Cal tenir en compte que els primers testimonis que trobem sobre l’illa d’Ortígia daten d’èpoques semblants a la de la 
fundació de Siracusa, però no donen indicis de la situació geogràfica del paisatge que descriuen.  
23

 3.15-19 (cf. Annex 1.8); Himne òrfic 35 (cf. Annex 1.70); Calímac, Himne a Diana 17-38 (cf. Annex 1.29); Nonnus, 
Dionisíaques 9.214; 47.463 (cf. Annex 1.72; 1.73) 
24

 La condició d’illa flotant és testimoniada per Higini, faules 53 (cf. annex 1.43) 
25

 Od.5.121-4; 15.403-11 (cf. annex 1.1; 1.2) 
26

 Apol·loni de Rodes I.416-24 (cf. annex 1.30); Calímac Himne a Apol·lo 58-64 (cf. annex 1.27); Higini Faules 53 (cf. 
annex 1.43) 
27

 Estrabó 14.1.20 (cf. annex 1.47); Tàcit Annals 3.61.1-12 (cf. annex 1.53) 
28

 Hesíode fr. 150 (cf. annex 1.6); Diodor 5.3.4-6 (cf. annex 1.38); Pind. Nem 1.1-18 (cf. annex 1.10); Pind, Ol 6.64-100 
(cf. annex 1.14) 
29

 En múltiples regions del Mediterrani era considerada una au sagrada i mística 
30

 Higini, Faules 53 (cf. annex 1.43) 
31

 Calímac Himne a Apol·lo 58-64 (cf. annex 1.27) 
32

 Ocells 864-73 (cf. annex 1.21) 
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En terreny sicilià sembla que Ortígia, que des d‟abans de la colonització grega duia aquest nom –la 

qual cosa ens fa pensar en l‟existència de contactes comercials i culturals anteriors a la fundació de 

Siracusa entre grecs i sículs– era el centre de culte d‟Àrtemis i que, de fet, la petita illa havia sigut 

entregada a la deessa com a regal dels déus i anomenada Ortígia per les respostes oraculars i pels 

homes. La presència d‟Àrtemis a Sicília es relaciona, d‟una banda, amb les nimfes primaverals i la 

tradició bucòlica i, de l‟altra, amb les deesses Demèter, Atena i Core, que compartien el territori 

durant la seva joventut i que és on es va educar Àrtemis juntament amb Atena, Core i Oceànides33. 

El testimoni principal que mostra els lligams juvenils entre les divinitats esmentades és el catàleg de 

l‟Himne a Demèter34 on, al final de la llista d‟Oceànides apareixen els seus noms. Alguns 

estudiosos han considerat que la presència de les divinitats majors era un error i han preferit 

suprimir el vers, però altres, com P. Anello35, prefereixen mantenir-lo i analitzar-lo. Al costat de 

l‟Himne, autors com Diodor de Sicília36 i Pausànias37 parlen d‟aquesta relació juvenil entre Core, 

Atena i Àrtemis i expliquen que, havent pres la decisió de romandre verges, recollien flors als prats 

de Sicília i teixien un peple pel seu pare Zeus. Al text de Diodor la deessa que roman en primer pla 

és Core, considerada la verge per excel·lència. Això fa pensar en una tradició mítica local en què 

Core no formava part de l‟esfera de Demèter des del moment del seu naixement. Segons aquesta 

tradició, la deessa hauria sigut educada per Atena i Àrtemis38 lluny de l‟esfera de Demèter, a la qual 

s‟hauria iniciat posteriorment i hauria obtingut Sicília, a excepció d‟Ortígia, com a dot matrimonial en 

el seu casament amb Hades.  

A més a més, lluny d‟aquesta versió de la història de Core, Àrtemis –com Atena– té un paper 

remarcable en l‟acte del rapte de Persèfone que es relata a la tradició39 més coneguda del mite. I al 

seu costat, la nimfa Aretusa, absolutament dependent de la figura d‟Àrtemis, és presentada per 

Ovidi40 com la reveladora de la localització de Persèfone quan Demèter la cerca sense èxit.  

Podem comprovar, per tant, que independentment de la localització d‟Ortígia, Àrtemis sempre es 

presenta com a deessa màxima del territori i és innegable que en totes les illes que reben aquest 

nom s‟ha pogut testimoniar la pràctica del seu culte. La seva àrea d‟influència a l‟illa siciliana és 

clara, no només pels vestigis del seu culte –relatats a continuació– sinó per tota la mitologia que la 

situa a l‟illa durant els períodes juvenils envoltada de nimfes i altres divinitats. Aquesta faceta dolça, 

juvenil i despreocupada d‟Àrtemis que mostren els seus mites de joventut és només una de les 

                                                           
33

 Arrel d’aquesta tradició i aquests lligams mitològics, autors tardans com Pausànias 8.37.6 (cf. annex 1.65)  i Ciceró de 
natura deorum 3.58.1-2 (cf. annex 1.36) converteixen Àrtemis en filla de Demèter o de Persèfone.  
34

 Himne Homèric a Demèter 417-33 (cf. Annex 1.15) 
35

 Anello (2010) 
36

 5.3.4-6 (cf. Annex 1.38) 
37

 8.31.2 (cf. Annex 1.66) 
38

 S’evidencia així el valor iniciàtic d’ambdues 
39

 Himne Hom. a Demèter 51-58 (cf.annex 1.16) 
40

 5.487-502 (cf. Annex 1.49) 
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facetes que podem atribuir a la deessa. En edat adulta Àrtemis adquireix una segona àrea 

d‟influència relacionada amb la mort i la destrucció, que conviurà amb la faceta més femenina i 

innocent. 

 

 3.2. ADVOCACIONS, CULTE I FESTIVITATS RITUALS   

  3.2.1.QÜESTIONS GENERALS 

Al llarg de l‟època grega Àrtemis esdevé una divinitat molt plural, venerada en contextos de tota 

mena i relacionada amb una gran quantitat d‟esdeveniments del quotidià de la societat. Les dues 

grans facetes de la deessa, ja esmentades, mostren a la perfecció aquesta dualitat d‟esferes 

d‟influència contraposades que engloben tant la protecció, la pau i la innocència juvenil com la 

destrucció, la mort i la brutalitat sanguinària. El culte que rep a l‟illa d‟Ortígia plasma totes aquestes 

facetes múltiples de la divinitat al llarg dels segles. No sabem del cert en quin moment es va 

començar a retre culte a Àrtemis i suposem que van ser els propis colonitzadors qui van implantar 

les primeres formes de veneració; però les restes arqueològiques situen al voltant dels segles VI 

aC i V aC la construcció del seu major temple i allarguen, com a mínim fins al segle I aC, l‟ús 

continuat del mateix. Sabem també que les principals festivitats que es van exportar des del territori 

grec van ser les Canèfores, les Mitònies41 i les Targèlies. 

Abans d‟analitzar cadascuna de les apel·lacions d‟Àrtemis i els rituals que les acompanyen, cal 

esmentar algunes consideracions generals. En primer lloc, tenint en compte la pluralitat d‟àrees 

d‟influència que trobem en el seu culte, cal destacar que els valors més importants que analitzarem 

són: els rituals de pas i iniciació que duen a terme tant homes com dones en diferents episodis de 

transició de la seva vida; els rituals purificadors o bé de la comunitat o bé de l‟individu i que tant es 

duen a terme en situacions de màxima necessitat com de manera periòdica; les ofrenes i els cultes 

relacionats amb la fertilitat dels camps i de les dones; i les cerimònies dedicades a les victòries 

obtingudes que tenen per objectiu mantenir el favor de la deessa de la comunitat i agrair-li les 

ajudes rebudes42.  

  3.2.2.ÀRTEMIS ORTÍGIA 

En tot el territori grec trobem una alta proporció d‟epítets d‟Àrtemis formats a partir de topònims, la 

qual cosa ens fa pensar en els seus lligams amb poblacions o paratges concrets. L‟existència a 

Siracusa d‟una advocació d‟Àrtemis Ortígia, per tant, no ens sorprèn, ja que és evident el lligam 

                                                           
41

 No aprofundirem en elles perquè ens centrarem en les tradicions locals de les quals conservem testimonis. Per a més 
informació consultar Camps (1985) 
42

 Per a més informació sobre la figura d’Àrtemis consultar Fischer-Hansen (2009);  Farnell (1971); Ciaceri (1911); 
Burkert (2007) 
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d‟infantesa i joventut que hi ha entre la divinitat i l‟illa. Íbic de Règion43, en el poema en què 

esmenta el mite de fundació de Siracusa fa menció d‟aquest epítet topogràfic situant així la deessa 

al centre dels cultes de l‟illa siciliana. També Sòfocles44, Calímac45 i Píndar46 l‟esmenten en alguns 

fragments de les seves obres, malgrat que no concreten la localització topogràfica de l‟illa. A les 

festes Targèlies, ja mencionades,  se celebrava el seu naixement entre els dies 5 i 6 del mes 

Targeli. Els principals rituals involucraven tant les persones individuals com els corpus civils. 

Aquests consistien, d‟una banda, en la distribució dels denaris dispensats dins del temple d‟Àrtemis 

cada any durant els misteris, i de l‟altra, en una processó d‟imatges i estàtues d‟or i argent al llarg 

d‟un seguici circular que partia i acabava al temple de la divinitat. A més a més també es duia a 

terme en aquell moment la iniciació als seus misteris, la revelació de doctrines i lleis religioses i el 

principi de l‟aïllament social per part d‟aquells que s‟iniciaven en el cos doctrinal. Però l‟acte que 

més interessa en relació a Artemis Ortígia era la representació pedagògica que es duia a terme per 

explicar la història de la localitat, ja que, d‟aquesta manera, Àrtemis donava identitat a la ciutat i al 

propi sòl de l‟illa. 

  3.2.3.ÀRTEMIS I LA NATURALESA SALVATGE 

Històricament una de les primeres advocacions que rep Àrtemis, ja en la versió micènica de la que 

es considera la seva figura, és la de Pòtnia Therón o „Senyora dels Animals‟. Principalment en la 

iconografia47 trobem les principals característiques d‟aquesta faceta de la divinitat que es 

representa sempre entre animals salvatges, de vegades simplement envoltada d‟ells i d‟altres 

subjectant-los en una postura proteccionista o sacrificial. Aquesta és la deessa dels peixos, els 

ocells, els lleons, els cèrvols, les cabres, les panteres, els senglars... en definitiva, de totes les 

criatures vives que habiten a la naturalesa més pura. Alguns d‟aquests animals, com ara les cabres 

o els cèrvols, eren animals oferts a Àrtemis en forma de sacrifici, però d‟altres, com els peixos en el 

cas de Siracusa, es consideraven sagrats per a la deessa i no podien ser utilitzats com  a font 

alimentària per als humans48. Aquesta relació amb els animals aquàtics es tradueix en una forma 

de culte a Àrtemis Limnaia49 també relacionada amb la protecció dels mariners i representada 

freqüentment amb una barca a les espatlles. Teòcrit50, fent referència al culte d‟Àrtemis a Siracusa, 

es refereix també a una Àrtemis Lukeia i a una processó dedicada a Àrtemis dels Lleons. Però els 
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 Fr.23 (cf. Annex 1.7) 
44

 Traquínies 207-16 (cf. Annex 1.19) 
45

 Epigrames62 (cf. annex 1.28) 
46

 Nemees 1.1-18 (cf. Annex 1.10) 
47

 Cf. Annex 2.2; 2.3 
48

 Diodor 5.3.4-6 (cf. annex 1.38) 
49

 Les monedes siracusanes (cf. annex 3.1) mostren freqüentment animals aquàtics al revers que es podrien relacionar 
tant amb la figura de la nimfa Aretusa (cf. cap.3) com amb aquesta forma de culte a Àrtemis Limnaia. Per a les 
monedes, veure annex 3 
50

 Idíl·lis 2.66 (cf. annex 1.26) 
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animals a qui més associada estava en culte i llegenda eren els senglars i els cérvols, que 

apareixen com la seva companyia familiar i que li donen l‟epítet d’Elaphebolos. Amb aquesta 

advocació Àrtemis també era considerada caçadora, protectora de la caça i anunciadora de la mort.   

És més rar i excepcional trobar-la en relació amb els animals de la comunitat agrícola com ara el 

bou, el cavall o el porc, però, malgrat tot, a Siracusa trobem documentada, a través de materials 

votius i de testimonis literaris, una advocació a Àrtemis Hippiké. No és clara l‟àrea d‟activitat 

d‟aquesta faceta d‟Àrtemis, però podria tenir relació amb la figura de Hieró, rei i cavaller, que, 

d‟acord amb Píndar51 va rebre l‟ajuda d‟Àrtemis per domar el seu poltre. A la numismàtica 

siracusana la figura del cavall és molt comuna i apareix en diferents contextos: amb un cavaller a 

sobre, sol i envoltat de naturalesa o formant part d‟una quadriga52. En relació als cavalls i com a 

conductora dels corrals trobem també a Àrtemis Pheraia. Aquest apel·latiu es troba molt poc 

documentat a Siracusa i, de fet, l‟única evidència que conservem d‟un possible culte dirigit a ella és 

la inscripció en un gerro de patent negre53 trobat a prop de la necròpolis. Segons Pelagatte54 

sembla que podria tenir relació amb l‟Àrtemis ctònica per la localització on es trobava el gerro.  

La figura de la Potnia Theron en les seves representacions arcaiques55 presenta freqüentment ales 

a les espatlles de la deessa. Nilsson56 interpreta que Àrtemis podria haver estat, en època cretenca, 

l‟epifania d‟un ocell. Aquesta forma alada de la divinitat podria fer referència al significat que 

Aristòfanes, com ja hem vist, dóna al nom d‟Ortígia: la deessa guatlla. A més a més, trobem a 

Siracusa la presència d‟una Àrtemis Angelos que Fischer-Hansen57 analitza com una Àrtemis 

missatgera, en una forma similar a la d‟Hermes, que podria haver tingut un paper fonamental en el 

retorn de Core dels inferns. Teòcrit58, en aquest context, lliga aquest epítet d‟Àrtemis amb 

l‟aparença d‟Hècate com explica Ciaceri59. En la numismàtica siracusana60 algunes monedes 

mostren al revers una quadriga de cavalls amb una divinitat alada sobrevolant-los i, en ocasions, 

coronant-los. Els estudiosos analitzen la deessa alada com una Niké –la única divinitat grega alada 

que té un culte estès arreu–; però davant les evidències, podríem també interpretar que aquesta 

deessa amb ales és Àrtemis Angelos, ja que Àrtemis té un culte molt més estès que qualsevol 

Atena a Siracusa i, a més a més, podem relacionar amb Àrtemis els altres elements representats a 

les monedes –com ara els cavalls o la nimfa Aretusa que apareix al vers de totes elles–. A més a 
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 Pítiques 2 (cf. annex 1.11); Olímpiques 3.26 (cf. annex 1.12) 
52

 Cf. annex 3.2 
53

 Cf. annex 2.4 
54

 (1973:fig.360) 
55

 Cf. annex 2.5; 2.6 
56

 (1968:41) 
57

 (2009:212) 
58

 Idíl·lis 2.33-36 (cf. annex 1.24) 
59

 (1911:170) 
60

 Cf annex 3.3 
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més Ateneu61 testimonia l‟existència d‟una dansa anomenada angeliké que es duia a terme, segons 

sembla, durant els rituals d‟iniciació en què es venerava a Àrtemis Chitonia, dels quals en parlarem 

més endavant. El nom de la dansa recorda a l‟epítet Angelos de la deessa i segons Ciaceri62 podria 

dur-se a terme en el context de la celebració de l‟anunci del retorn de Persèfone a la terra i, per 

tant, en el context de l‟arribada de la primavera.  

Com a deessa de la naturalesa salvatge no és només protectora dels animals, sinó que en 

l‟apel·latiu d‟Àrtemis Potnia Python esdevé també la divinitat protectora de la vegetació i, per 

extensió, de la fertilitat. Als seus rituals i ofrenes la presència de les plantes i les flors té un paper 

fonamental. També en la iconografia63 i en la numismàtica64 trobem representacions d‟arbres, 

principalment de palmeres, un element que es pot relacionar clarament amb el mite del seu 

naixement en què Leto s‟aferra a una palmera per donar a llum.  

Trobem un lligam de la divinitat amb l‟aigua en l‟epítet d‟Àrtemis Potamia que la converteix en 

deessa fluvial i de l‟aigua en moviment. Aquest rol de divinitat aquàtica i primaveral manté un estret 

vincle amb la presència de les nimfes al territori sicilià, per la qual cosa la ciutat de Siracusa és un 

dels indrets de màxima expressió d‟aquesta faceta de la deessa. En relació amb això, Píndar65, a 

les Odes Pítiques, presenta la divinitat directament en forma fluvial. L‟epítet Potamia manté forts 

lligams amb l‟advocació d‟Àrtemis Alfea66, relacionat també amb la nimfa Aretusa. El mite 

d‟Aretusa, del qual en parlarem més endavant, relata com Alfeu, divinitat fluvial, persegueix la nimfa 

per seduir-la i mantenir-hi relacions. Aquest mite té una versió, probablement anterior, en què no és 

Aretusa la perseguida per Alfeu, sinó la pròpia Àrtemis i és possible que fos en el moment de 

desenvolupament del mite a Siracusa que la nimfa va passar a ser la protagonista de la història. 

Aquesta advocació, per tant, segurament només va ser objecte de veneració en els primers temps 

de la colonització.  

  3.2.4.ÀRTEMIS CAÇADORA I GUERRERA 

Ja hem mencionat que, com a protectora dels animals, Àrtemis esdevé també deessa protectora de 

la caça. Ella és qui controla la moderació en els caçadors i pescadors i a qui s‟ha d‟honorar tant per 

tenir èxit en la jornada com per poder, després, consumir la carn obtinguda. El culte que rep com a 

caçadora prové de tradicions paleolítiques i consisteix en penjar els corns i la pell de la presa a un 

arbre per mostrar-ho a la divinitat. A més a més, en retirar-se, els caçadors i pescadors dedicaven 

els seus instruments de treball al seu santuari. Una de les advocacions que es relaciona amb la 
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 Deipnosophistae 14.629e (cf. Annex 1.67) 
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 (1911:170) 
63

 Cf. annex 2.2 
64

 Cf. annex 3.2; 3.4 
65

 Pítiques 2 (cf. annex 1.11) 
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 Pausànias 6.22.5-10 (cf. Annex 1.62) 
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seva faceta de caçadora a Ortígia és Àrtemis Bendis que, en la iconografia, es representa amb una 

gorra frígia en la costum de caçadora67. Àrtemis Agrotera es presenta també com a protectora de la 

caça i els sacrificis animals i el seu culte a Siracusa es du a terme en  santuaris rurals. És també la 

deessa que presideix algunes de les iniciacions femenines en què la noia, en els mites etiològics, 

es presenta com a substitució de l‟animal sacrificial.   

Aquesta advocació mostra una altra esfera de culte en relació amb la guerra que, en la religió 

grega, es presenta en ocasions com a equivalent a la caça68. En el context bèl·lic se sacrifiquen 

cabres a Àrtemis Agrotera abans d‟iniciar una batalla i les seves entranyes són interpretades pels 

endevins per determinar les possibilitats d‟èxit en la batalla. D‟aquesta manera, el sacrifici de 

l‟animal innocent esdevé una anticipació premonitòria de la batalla i dels seus perills. Aquesta 

apel·lació de la deessa era venerada exclusivament pels homes que participaven a la batalla. 

Guettel69 interpreta que aquests sacrificis previs a la guerra inspiraven les emocions masculines 

que necessitaven els ciutadans per transformar-se en guerrers70. A través d‟una cerimònia ritual 

calia superar diferents etapes per completar la transformació i els santuaris on es duia a terme eren 

reconeguts com a llocs de desafiament emocional, on una vegada entraves, no hi havia marxa 

enrere. Amb el temps, el culte d‟Àrtemis Agrotera es duria a terme també de forma anual per 

celebrar les victòries passades a través del sacrifici de 500 cabres femenines.  

  3.2.5.ÀRTEMIS PROTECTORA I PURIFICADORA 

En contraposició amb l‟epítet guerrer de la deessa, trobem les advocacions que la fan salvadora, 

purificadora i protectora de la comunitat. Veiem aquí la dualitat abans esmentada que caracteritza 

Àrtemis, però encara ens mantenim en una imatge salvatge de la deessa en aquesta esfera del seu 

culte. Les advocacions que fan referència a aquest nou aspecte del seu culte són Àrtemis Lyaia i 

Soteira, principalment, i Cariàtida en segon pla. Totes tres són venerades en el context de 

l‟alliberació d‟un mal que ataca la població en comunitat o individualment. Àrtemis Soteira71 manté 

encara relació amb la faceta caçadora de la deessa i a través d‟una anècdota. És clar, tot i això, 

que les seves funcions principals com a Soteira es troben en el marc de la pau després de la 

guerra i els pactes entre civilitzacions que tenien com a objectiu evitar futurs enfrontaments bèl·lics. 

En aquest context apareix representada en les monedes d‟Agatocles dels segles III i IV aC, 

moment en què es van dur a terme els pactes amb els cartaginesos. Era concebuda, per tant, com 

la màxima protectora de la ciutat; però també dels infants i dels adolescents. L‟Àrtemis Lyaia i la 

Cariàtida, en canvi, s‟identifiquen amb la purificació de la comunitat i és la deessa venerada en 
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 Cf. Annex 2.7 
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 Burkert (2007:87) 
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 (2004:33) 
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 Escolis a Homer, Ilíada 21.471 (cf. annex 1.3) 
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 Cf. annex 2.8 
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casos de malaltia, fam o sequera, en què la comunitat, creient aquests desastres com a fruit de l‟ira 

divina, duia a terme rituals per sanar la ciutat i lliurar-se del mal que l‟atacava. Per extensió, es 

relaciona també amb la salut, la vida i els poders curatius que adquireix de forma natural.  

Existia una festa siracusana dedicada a Àrtemis Lyaia72 per haver alliberat la població d‟una gran 

malaltia que hauria colpit de forma bestial la societat.  La festa durava tres dies durant els quals el 

menjar escassejava però la beguda era excessiva. Els testimonis73 afirmen que, a més a més, la 

pesta havia arribat a la ciutat durant un setge. En aquesta festivitat, considerada una de les grans 

festes en honor a Àrtemis a Siracusa, els pastors i camperols cantaven cants bucòlics per agrair la 

benvolença a la dea. Els bucoliastes duien a terme una competició de cant durant aquestes festes 

que tenia com a premi pa amb figues i vi i una corona de banyes de cèrvol. Anaven de porta en 

porta cantant la cançó de l‟eiresióne, alegre i benhumorada, i recaptant queviures vegetals com ara 

fruites o flors que servien com a ofrenes vegetals per a Àrtemis per assegurar-se la fertilitat de la 

terra.  

Un altre ritual dedicat a la purificació de la ciutat, però també a la relació entre els vius i els morts i 

al transcurs de la vida, eren les Festes Panspèrmies. Es duien a terme en l‟impàs entre l‟estiu i la 

tardor i es tractava d‟una festa de la sembra i la collita. Les ofrenes que es feien a la deessa eren 

principalment llegums74, que es bullien i es barrejaven amb blat i amb mel. La fava –pyánion–, 

d‟entre els llegums, era la més important ja que tenia, a tota la cultura grega, una simbologia molt 

especial: es relacionava amb el món dels difunts i també amb la sexualitat. La tija sense nusos en 

què creix aquest aliment representava el lloc de pas entre els vius i els morts i el conducte a través 

del qual els difunts podien acudir al món dels vius. Per als antics grecs era molt important tenir en 

compte els difunts a l‟hora de sembrar i recollir les collites ja que la fertilitat dels camps depenia 

d‟aquells que estan sota terra. Precisament per això, en iniciar l‟hivern, tornaven a fer ofrenes de 

faves als morts perquè els garantissin una bona collita.  

  3.2.6. ÀRTEMIS I ELS RITUALS D‟INICIACIÓ  

Finalment, abandonant l‟aspecte més salvatge de la deessa, trobem les advocacions d‟Àrtemis 

Chitonia i Àrtemis Koria que presenten una esfera d‟influència de la deessa molt més familiar i 

vitalista. Aquests epítets fan referència a les seves funcions com a iniciadora i com a protectora de 

les embarassades, els infants i els adolescents. Ens trobem davant d‟una Àrtemis molt diferent a la 

que hem vist fins ara, molt més domesticada; una Àrtemis que presideix i protegeix totes les fases 

dels passatges de la vida de la dona.  Àrtemis Koria es venera principalment en relació al moment 
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 En un inici era consagrada a Àrtemis Agrotera com a protectora de la ciutat, però després de la pesta, va passar a ser 
una festivitat dedicada a la deessa de la purificació i la salvació.  
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 Tit Livi 25.23.14 (cf. annex 1.52); Plutarc Marcel. 18.4 (cf. annex 1.60) 
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del part i a la pèrdua de la virginitat, contextos en què calia dur a terme una sèrie d‟ofrenes a la 

deessa per obtenir el seu favor i, de la mateixa manera, se li havien d‟oferir robes femenines 

després del naixement d‟un fill. Les noies que morien de part, per tant, eren considerades les seves 

víctimes directes. Àrtemis Chitonia75, d‟altra banda, estén la seva àrea d‟influència també a les 

adolescents, als rituals iniciàtics del matrimoni i el pas a l‟edat adulta. Totes dues apel·lacions, per 

això, són venerades només per la part femenina de la societat. Era honorada principalment amb 

una dansa i una cançó tocada amb l‟aulós en dos contextos diferents: 

D‟una banda, els rituals d‟iniciació a la joventut que es feien al temple d‟Àrtemis i que tenien dos 

elements principals: la pràctica de la dansa anomenada ionikon, que s‟acompanyava amb flautes, i 

l‟entrega a la deessa de les joguines d‟infantesa. Les nenes, per a aquest ritual, vestien amb 

quitons. De l‟altra, els rituals d‟iniciació a l‟edat adulta i, per tant, en el cas de les noies, al 

matrimoni, eren imprescindibles per a tothom. No es duia a terme un casament sense tenir en 

compte la deessa de la virginitat ja que era ella qui tenia el poder d‟allunyar o enviar les desgràcies 

abans i després d‟aquest canvi radical en la forma de vida d‟una noia.  Es desenvolupaven de la 

següent manera: les noies es reunien per formar grups de dansa i en algunes ocasions passaven 

una temporada aïllades de la societat al servei de la deessa. Abans de la cerimònia matrimonial les 

noies feien un sacrifici preliminar a Àrtemis i li oferien senzilles ofrenes prematrimonials –protéleia–, 

com ara el seu cinturó, per rescatar-se de les seves pretensions76.  

Monterosso77 analitza el principal ritual d‟iniciació a l‟edat adulta dedicat i presidit per Àrtemis 

Chitonia a través de la iconografia recollida en un vas que pertany als primers temps de la 

colonització de Siracusa78. L‟escena que s‟hi repersenta mostra un seguici de noies vestides amb 

quitons que es dirigeixen cap a una figura central, asseguda en un diphros que du a la mà el que 

podria ser un fus o una filosa. S‟interpreta, per la complexitat de l‟escena i la presència de diferents 

atributs, que la figura central és Àrtemis Chitonia, en la seva acció de kourotrophos, i que, per tant, 

el seguici és en el seu honor. La presència de la filosa, el fus i el quitó són els principals indicis del 

culte a Àrtemis a qui, més que a cap altra deessa, s‟oferien els estris per teixir i filar. Aquests eren 

els instruments de l‟activitat femenina per excel·lència i també la competència exclusiva de la dona. 

L‟ús de la filosa evoca l‟instant en què una nena es converteix en dona, el moment en què arriba al 

matrimoni i esdevé adulta. Aquests instruments al·ludeixen clarament a l‟activitat matrimonial i a la 

vida privada característica del món femení que es centra exclusivament en la cura dels fills i 

l‟elaboració de teles. També en els períodes d‟embaràs aquesta acció era fonamental, ja que, 
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després d‟un bon part, calia oferir un quitó a la deessa i, de vegades, també els estris que s‟havien 

utilitzat per fer-lo.  

El culte a Àrtemis Chitonia és el que trobem testimoniat a la fase més antiga de la ciutat de 

Siracusa i, probablement, va ser la primera forma de la divinitat en ser venerada. Segurament això 

es deu a una necessitat social femenina de protegir-se contra els mals propis i els dels fills i de 

sentir-se acompanyades, en la seva solitud matrimonial, al llarg de les diferents etapes de la seva 

vida.  

 

 3.3. ESPAIS CONSAGRATS A ÀRTEMIS 

3.3.1. QÜESTIONS GENERALS 

L‟emplaçament dels santuaris d‟Àrtemis està normalment relacionat amb les seves funcions i es 

distingeix entre els santuaris associats a la caça, que es troben en zones allunyades de les ciutats 

–com els cultes rurals a Àrtemis Agrotera–, i els associats a la fertilitat de la terra, que es troben en 

zones pantanoses –com ho eren les de la costa siciliana–. Són també significatius els santuaris que 

delimiten l‟abast de la ciutat, els que es trobaven en zones frontereres amb risc de ser atacades 

pels enemics i els que marcaven els límits entre camp i ciutat o terra i mar. Els aspectes rurals de la 

deessa es poden associar i amb els santuaris als límits de la ciutat que delimitaven el territori 

agricultor de la ciutat i la sobirania política i creaven un límit simbòlic per a l‟ordre cívic i d‟espai. A 

les illes i zones costeres els santuaris d‟Àrtemis se situaven en moltes ocasions a primera línia de 

mar. Aquesta dualitat de localització dels seus espais sagrats la trobem en relació a la dualitat entre 

la seva faceta salvatge i la civilitzada. Calímac79 reconeix aquesta variació quan descriu com Zeus 

va assignar a Àrtemis el seu domini.  

Les instal·lacions d‟aigua en els seus santuaris estaven molt relacionades amb els rols de deessa 

protectora dels infants i els adolescents i l‟element aquàtic, que era fonamental en els rituals de 

participació femenina, s‟utilitzava per als rituals de transició i per a la purificació. Totes aquestes 

qüestions estan molt relacionades amb Àrtemis Lyaia, però també amb Àrtemis Chitonia i Koria80.  

  ·EL TEMPLE D‟ÀRTEMIS 

El principal recinte sagrat d‟Àrtemis81, l‟únic d‟ordre jònic de Sicília que va ser construït d‟acord amb 

el model del temple d‟Àrtemis a Èfes, es trobava a la part alta de la ciutat de Siracusa i compartia 

tèmenos amb el temple dedicat a Atena –no tan monumental–, una afirmació que ja explicava 
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Ciceró82 a In Verrem i que es va confirmar arrel de les excavacions arqueològiques de Paolo Orsi i 

G.V.Gentili. Aquest gran tèmenos va ser traçat a Ortígia com a part d‟un pla urbà antic que data del 

temps de la fundació de Siracusa. L‟atribució d‟aquest temple a Àrtemis està suportada per 

estatuetes i ofrenes votives que s‟han trobat a l‟interior i als voltants del temple. Exemple d‟això en 

són els fragments de pínax pintat83 que daten del segle VI aC i que mostren una Pòtnia Therón o 

una placa d‟ivori corinti de la mateixa època que representa una Àrtemis alada amb una cabra al 

peu. 

El pavelló a través del qual avui en dia s‟entra al temple ha sigut concebut com els sekos del 

temple jònic o com una antiga cel·la sagrada a cel obert. Això es posa en relació amb el contigu 

„Guardià d‟Àrtemis, concebut com una ofrena a la deessa de la fertilitat, protectora dels boscos i les 

nimfes –potser a Potnia Python–. El guardià ofereix als espectadors una àmplia varietat de flors i 

plantes que podem relacionar clarament amb el culte i la mitologia de la divinitat.  

En aquest temple, com hem anat veient, es venerava a Àrtemis sota diverses epiclesis; però alguns 

autors intenten establir l‟apel·lació per excel·lència a qui es dedicava el temple: Fischer-Hansen 

suggereix que, malgrat que no hi ha testimonis que ho confirmin, el temple estava dedicat a Àrtemis 

Lyaia per la seva situació cèntrica i alçada i perquè, en època hel·lenística, els cultes a la divinitat 

dels cants pastorals eren els més practicats. Altrament, Capiodeci84 considera que el temple havia 

d‟estar dedicat a Àrtemis Potamia per la seva relació amb la font d‟Aretusa i el mite d‟Alfeu.  

  ·SANTUARIS RURALS I ESPAIS NATURALS 

Als santuaris rurals85 es duien a terme sobretot cultes a la natura i a la primavera i, potser, cultes 

afiliats amb les divinitats ctòniques. Als voltants de la ciutat existien almenys deu santuaris 

campestres on la cacera, i per tant el culte a Àrtemis Agrotera, era objecte de veneració popular. 

Tot i això algunes ofrenes votives trobades als voltants d‟aquests santuaris rurals apunten a la 

possible veneració d‟una Àrtemis Potnia Theron o d‟una Àrtemis Limnaia. En relació amb aquesta 

darrera advocació, i amb la de Potamia, alguns dels seus temples estaven situats en directa relació 

amb una font natural. L‟ampli bosc de Siracusa estava també consagrat a Diana i allà les donzelles 

duien a terme processons i danses durant el període d‟iniciació a l‟edat adulta, com a ritual 

precedent al casament.  

Pel que fa a l‟epítet Pheraia, ja comentat anteriorment, una inscripció86 documentant el seu culte es 

va trobar al costat d‟un pou votiu de set metres de profunditat dedicat a Àrtemis. Aquest pou es 
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trobava als marges de la necròpolis, per la qual cosa podem deduir que aquest epítet faria 

referència a la veneració d‟una Àrtemis ctònica al costat de les altres divinitats que formen part 

d‟aquesta esfera cultual.  

En conjunt, els santuaris rurals que trobem relacionats amb el culte a la dea, reflecteixen les 

necessitats locals suburbanes de la població i, per aquest motiu, així com a la gran ciutat els 

principals cultes a la divinitat estan relacionats amb la seva faceta de protecció de la polis i 

purificació de la comunitat, a les zones campestres els cultes se centren en les facetes de caçadora 

i protectora de la naturalesa i els elements naturals, com ho és la transició entre la vida i la mort de 

les criatures vives.   

 ÀRTEMIS I LES NIMFES 

Les nimfes eren concebudes com a divinitats o semi-divinitats femenines plurals i col·lectives, 

herència dels aspectes del món natural i presents com a guies en tots els moments crucials del 

cicle femení. Es converteixen en el retrat definitiu de la deessa Àrtemis i, sovint, en la tradició 

literària87 trobem la divnitat acompanyada de les nimfes caçant, dansant i jugant per les muntanyes 

i els prats. La iconografia i els atributs que acompanyen a la deessa en aquest context fan 

referència a les seves advocacions més relacionades amb la natura –Àrtemis Potnia Theron– i amb 

les adolescents –Àrtemis Chitonia–. La deessa, entre les seves nimfes, és vista com una verge 

inviolada i inviolable; una imatge que serà el punt de partida de la seva naturalesa virginal, 

expressada en els seus mites de joventut. La pròpia paraula nýmphe es refereix tant a les divinitats 

presents en rius i vegetació, com a les joves humanes que tenen el seu primer contacte amb l‟amor 

abans del matrimoni88.  

La importància de l‟aigua en els cultes a Àrtemis es reitera quan parlem de la seva relació amb les 

nimfes a Siracusa. Les font locals i els llocs humits estaven associats a la deessa i a les nimfes 

locals i eren reconeguts com a fonts de salut i creixement que, a través dels rituals purificadors i de 

transició, afirmaven la integritat de la comunitat i creaven vincles amb el sòl local que afavorien la 

creació d‟una identitat territorial. Les principals nimfes que trobem estan relacionades amb la 

primavera i els seus noms, en moltes ocasions, deriven de paraules de l‟Indoeuropeu que 

descriuen propietats de la manera de brollar de l‟aigua89. De la mateixa manera, s‟associen a les 

característiques topogràfiques que les envolten com ara la vegetació, l‟ombra i els paratges 

naturals amb presència aquàtica; característiques que convidaven els passants a aturar-se i 

refrescar-se i que la tradició les farà desembocar en el motiu del locus amoenus. També la 
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presència de rius o divinitats fluvials es relaciona amb la presència de les nimfes i amb els mites 

que les acompanyen, com podem observar en alguns capitells i mosaics de la zona de Siracusa90.  

La tradició literària situa les nimfes en períodes anteriors a les divinitats a l‟illa de Sicília per la seva 

relació amb la naturalesa més pura i salvatge. Per això, arribada la colonització grega, els cultes a 

les nimfes esdevenen extensions dels cultes a les divinitats a qui protegeixen i a qui es consagren i, 

en algunes ocasions, esdevenen fins i tot hypostasis de les pròpies deesses91. Precisament per 

aquest fet, el culte a les nimfes acostuma a ser molt menys concret i rellevant per a la comunitat 

que el culte a les divinitats; però tot i així, com analitzarem a continuació, és existent i està 

profundament relacionat amb la naturalesa salvatge, la puresa i la joventut femenina.  
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4. LA NIMFA ARETUSA  

 4.1. QÜESTIONS GENERALS 

La nimfa Aretusa apareix testimoniada a una gran quantitat d‟indrets al voltant de tot el mar 

Mediterrani, presenta diferents genealogies i se la relaciona amb diferents herois i cultes locals92. 

La característica que sempre és present en totes les formes d‟aquest personatge, però, és el seu 

lligam amb la deessa Àrtemis, la seva protectora. En la seva versió siracusana, Aretusa és una 

Nereida93, filla de Nereu i Doris que arriba a Siracusa, provinent d‟Arcàdia, transportada per la 

deessa. La seva figura, independentment del mite que la du fins a Sicília, és el llegat històric més 

antic que trobem a la colònia coríntia.  

Ja al segle VIII aC apareix el seu nom a l‟oracle que indicava a Àrquias l‟àrea on havia de 

desplaçar-se per fundar la nova ciutat i aquest és, de fet, el testimoni escrit més antic que 

conservem de la nimfa. És evident, per tant, que la seva presència a Itàlia és prèvia als primers 

assentaments grecs i, també, a la instauració de la religió i cultura gregues a aquest territori. Això 

significa que la nimfa ja havia estat introduïda a l‟illa segurament durant el període micènic, potser 

sota la forma d‟un culte natiu a una deessa de la primavera que seria assimilada pels grecs 

posteriorment, o potser a causa d‟una hipotètica colonització prèvia duta a terme pels calcidis. Els 

calcidis, a la seva terra, retien culte a una font anomenada Aretusa i és possible que fossin ells 

mateixos els introductors del nom a la primitiva Sicília. Larson94 explica que Aretusa és un nom 

comú per a nimfes de la primavera, ja que el seu nom deriva del verb ardô. No conservem restes 

arqueològiques ni fonts literàries que puguin confirmar la hipòtesi d‟una colonització anterior a la 

d‟Àrquias, de manera que sembla més coherent parlar de la implantació del nom de la nimfa al 

territori estranger per assimilació amb la pròpia en un període anterior a la colonització a través 

dels contactes comercials entre sículs i calcidis.  

Pel que fa a la relació entre el nom de la font siciliana d‟Aretusa i el mite que la situa en aquest 

territori, no trobem els primers testimonis literaris fins al segle VI aC, de manera que resulta 

improbable creure que és anterior la història, a la colonització. D‟altra banda, és evident que 

aquesta llegenda troba la seva raó de ser en la necessitat de plasmar les relacions comercials i 

culturals que mantenien les dues costes del  Mediterrani.  
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4.2. EL MITE D‟ALFEU  I ARETUSA 

La llegenda d‟Aretusa es troba testimoniada tant en fonts amb intenció històrica com en fonts amb 

intenció literària. Fou un mite molt conegut a l‟antiguitat, tractat durant segles i representat sobre 

tota mena de superfícies. Al costat d‟aquesta figura femenina sempre hi trobem dos personatges: 

un de femení ja comentat, la deessa Àrtemis, i un de masculí que protagonitza l‟acció de la història: 

el déu fluvial Alfeu.  

El mite explica la història d‟una nimfa que vivia a Arcàdia, al Peloponès, i que passejava pels 

camps i els boscos recollint flors, dansant i remullant-se als rierols propers. Però un dia Alfeu va 

veure Aretusa quan aquesta es banyava a l‟Estímfal, se‟n va enamorar i va voler posseir-la. 

Aretusa, consagrada a Àrtemis, volia romandre verge i va intentar fugir d‟ell creuant valls i 

muntanyes. Alfeu, però, la seguia allà on anés convençut que acabaria enxampant-la. La nimfa, 

cansada i desesperada invoca la seva protectora, Àrtemis, que acudeix a ella i la cobreix d‟un núvol 

blanc per ajudar-la a escapar del déu fluvial. Envoltada d‟aquesta boira Aretusa serà transportada 

fins a l‟illa d‟Ortígia, a Siracusa, on serà transformada en font. Alfeu, per la seva banda, no es donà 

per vençut i creuarà el mar per unir-se de nou a la nimfa a les costes siracusanes i nodrir d‟aigua la 

seva font.  

Els primers autors que mencionen la relació entre Aretusa i Alfeu van ser Íbic95 i Píndar96, però cap 

dels dos dóna tots els detalls de la seva història. Tampoc Teòcrit97, dos segles més tard, explica els 

esdeveniments de la llegenda, sinó que, en cants bucòlics, es refereix a la nimfa siciliana en relació 

al territori que ocupa, predilecte com a escenari bucòlic per als poetes; però altrament, Polibi98 

explica el mite d‟una manera més realista i historiogràfica. Ja en època romana autors com 

Estrabó99, Plini100, Sèneca101 o Pausànias102 van escriure sobre aquesta qüestió fent més o menys 

crítica de la veracitat que es podia atribuir a la llegenda segons la intenció final del text103.  

També en el camp iconogràfic104 trobem la representació de la nimfa Aretusa acompanyada d‟Alfeu 

o d‟altres personatges aquàtics; però en el camp que més testimonis conservem sobre aquesta 
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figura en territori sicilià és en el de la numismàtica105. A les monedes sicilianes, des dels primers 

temps de la colonització; apareixen representacions de nimfes i divinitats fuvials amb els seus 

respectius atributs. Les monedes siracusanes d‟abans del segle V aC mostren el cap d‟una dona 

que no se sap del cert si era Àrtemis o Aretusa, però a partir del segle V aC és clarament la nimfa 

qui pren protagonisme en la numismàtica i és representada majoritàriament envoltada de dofins, 

consagrats a Àrtemis, la qual cosa fa pensar en la gran paradoxa que suposava la presència de 

fonts d‟aigua dolça a tocar de l‟aigua del mar –com és el cas de la font d‟Aretusa, que només se 

separa del Mediterrani per un mur de pedra. 

 4.3. ESPAIS CONSAGRATS A ARETUSA 

Tradicionalment els espais propis de les nimfes eren paratges naturals poc modificats per la mà de 

l‟home com ara llacs, prats, coves o fonts d‟aigua dolça. Sicília, al costat d‟Arcàdia, representa en la 

literatura bucòlica el paisatge paradisíac de les nimfes per excel·lència i, com ja hem pogut 

observar, en temps mítics arcaics diferents divinitats majors i menors es poden situar en relació 

directa amb aquests espais. Quan, contràriament, trobem nimfes en zones urbanes és perquè 

formen part del culte a una divinitat i normalment són membres del seu seguici.  

La font d‟Aretusa era el principal lloc de culte i representació de la nereida. No trobem cap altar ni 

temple consagrat a ella, com era freqüent en la veneració a les nimfes, tot i que s‟han trobat 

estatuetes que la representen a l‟antic santuari d‟Àrtemis; que probablement tenien la finalitat de 

donar la benvinguda a l‟illa a la deessa106, ja que les nimfes locals eren considerades, en múltiples 

ocasions, assistentes de les deesses majors com afirma Diodor de Sicília107. La descripció més 

completa que conservem de la font d‟Aretusa i de la seva situació ve donada de la mà de Ciceró108, 

que explica que es tractava d‟una font d‟aigua dolça protegida de les onades del mar per unes 

grans roques quadrades disposades de forma ordenada. Diodor afegeix la seva situació  a la costa 

occidental de l‟illa en descriure que durant el setge que es produí en època de Dionís II aquest 

podia veure des de l‟interior de la fortalesa, situada a la costa occidental d‟Ortígia, el que succeïa al 

Port d‟Aretusa, altrament conegut com a Port Gran109.  

És important remarcar la presència de l‟aigua dolça en el major santuari de la nereida. És evident 

que l‟element aquàtic va directament lligat amb la naturalesa del personatge –i en general amb la 

naturalesa de les nimfes primaverals–, però a més a més és un element imprescindible per a la 
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 Cf. annex 3: totes les monedes mostres a la cara principal el rostre d’Aretusa. 
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 Larson (2001:328 n.285) 
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 5.3.4-6; 5.4.2-3 (cf. Annex 1.38; 1.39) 
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 2.4.53.118 (cf. Annex 1.34) 
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 Per a més detalls consultar Capodieci (1813: 131-143) 
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funció colonitzadora a Grècia, la qual cosa permet interpretar la llegenda d‟Aretusa en clau de mite 

fundacional.  

A l‟Antiga Grècia hi havia una forta necessitat d‟establir vincles entre l‟apoikía (la nova ciutat a 

l‟estranger) i la metròpolis (la ciutat mare). Aquests vincles de parentiu es plasmaven de manera 

metafòrica –a través de mites, per exemple– i volien crear nocions d‟unitat geològica a través d‟una 

concepció hidrològica del paisatge mediterrani inspirat en la creença en un sistema  de conductes 

d‟aigües subterrànies que unia les costes de diferents regions. D‟aquesta manera un riu local podia 

identificar-se amb un altre a l‟altre costat del mar –com succeeix en el cas d‟Alfeu– i això permetia a 

la població colonitzada reivindicar els seus lligams de parentiu amb la ciutat mare. A més a més 

dels lligams polítics i genealògics també es volia crear un vincle de fertilitat: si l‟aigua, la major font 

de nutrició i fertilitat del camp, era compartida entre dues localitats, la comunitat compartia, en 

conseqüència, el menjar d‟un sòl comú.  Aquesta necessitat de pertinença d‟un sòl i una font 

nodridora comuna era de primera prioritat per establir una nova colònia i la creença en l‟íntima 

relació entre déus fluvials i nimfes permetia imbuir de frescor i fertilitat el territori colonitzat110.  

Per tot això, l‟aigua en moviment, la que flueix, era susceptible d‟aparèixer als oracles fundacionals. 

La relació entre aigua en moviment i creació de vida i de convivència en comunitat era primordial 

per als grecs, fins a tal punt que ja al mite del naixement i creixement de Zeus apareix com a 

element fonamental per a l‟establiment de l‟ordre social que du a la creació de la polis grega. 

L‟aigua dels pous i les fonts era considerada l‟expressió de la potència femenina, mentre que la de 

la pluja i els rius era reconeguda com un element masculí de fecunditat i de la inexhaurible potència 

generadora de nova vida. La presència d‟ambdues tipologies d‟aigua al mite d‟Alfeu i Aretusa 

marca la transcendència del relat per a la societat siciliana. D‟una banda Aretusa, nimfa d‟Àrtemis, 

pren el seu rol de protectora i guia de les noies i, de l‟altra, el riu Alfeu que ressorgeix a terres 

sicilianes per fer brollar la seva aigua a través d‟Aretusa plasma la necessitat d‟establir vincles de 

parentiu entre la terra mare i l‟apoikia i, a la vegada, de fer fèrtil la terra i la població colonitzada.  

Tota aquesta càrrega simbòlica que arrossega l‟element aquàtic es troba plasmat tant en el mite 

com en la font siciliana d‟Aretusa, que s‟ha pogut comprovar que obtenia l‟aigua dolça de 

conductes subterranis, la qual cosa enfortia les creences en aquestes relacions aquàtiques entre 

territoris. L‟aigua de la font, per tot això, era sagrada, com els peixos que contenia que no podien 

ser usats com a font alimentària111, i tenia un paper tan fonamental com a prova d‟aquesta connexió 

amb les aigües de l‟Alfeu peloponesi que els autors112 antics asseguraven que quan es duien a 

terme festivitats a Olímpia –on el riu arriba al mar– en què s‟immolaven bous a prop de l‟Alfeu, les 
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 Per a més informació: Larson (2001); Guettel (2004) 
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 A la cultura grega els peixos podien ser molt significants i en alguns contextos rituals eren sacrificats. Diod. Sic. 5.3.4-
6 (cf. annex 1.38); Ciceró Sobre els Valors Morals 3.58-60 (cf. annex 1.37) 
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 Polibi, Històries 12.4d (cf. annex 1.31); Estrabó 6.2.4 (cf. annex 1.46); Sèneca Quest.Nat 3.26 (cf. annex 1.56) 
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aigües de la font d‟Aretusa s‟enterbolien a causa dels fems dels animals, que travessaven el mar 

sense barrejar-se amb la seva aigua salada. També afirmen que una copa d‟or llançada al riu a 

l‟Èlide va ser trobada a la font siracusana dies més tard.  

Es conserven molts més testimonis que mencionen en un o altre context la font de la nimfa, ja que 

era l‟element, per a molts, que distingia la ciutat de Siracusa. Ovidi113, fins i tot, canvia el nom a la 

ciutat i l‟anomena Aretusina. Píndar114 menciona la presència d‟una estàtua d‟Àrtemis a la vora de 

font de la qual no en conservem restes arqueològiques i que podria haver estat inventada pel poeta 

per remarcar el lligam que existia entre la divinitat i la nereida.  La font va esdevenir un símbol de la 

localitat i fins i tot un punt de referència ja que es va donar el seu nom als edificis que tenia al 

voltant: Sili Itàlic115 fa esment d‟una de les entrades de la ciutat que rebia el nom de Porta 

d‟Aretusa. 

Finalment, tot i que no conservem testimonis que facin referència al nom de la nimfa, cal mencionar 

el paper de les coves naturals i les grutes en el culte a les nimfes116. Els forats a la roca van ser 

considerats espais sagrats des d‟època pregrega i en el culte a les nimfes tenen un paper rellevant 

en tant que són espais naturals no modificats per la mà de l‟home. Podien ser utilitzats per a 

celebrar l‟arribada de les estacions fèrtils de l‟any i també per celebrar-hi orgies. A més a més, les 

aigües que sorgien de l‟interior de la terra, com és el cas de les aigües d‟Aretusa, tenien un vincle 

profund amb el món dels difunts i es consideraven portes de comunicació entre la terra i l‟Hades.   

 

4.3. CULTE I RITUALS DEDICATS A LES NIMFES  

Donada la transcendència de la figura d‟Aretusa a l‟illa d‟Ortígia, esperaríem trobar algun acte 

cultual dedicat exclusivament a ella, però no és així. La nimfa s‟associa exclusivament al mite  i a 

l‟oracle fundacional de Siracusa i no hi podem associar cap festivitat dedicada exclusivament a ella. 

Si tenim en compte la relació ja comentada que trobem entre ella i l‟Àrtemis Alfea , l‟absència d‟un 

culte dedicat exclusivament a la nereida no resulta tan sorprenent. Autors com Ciaceri (1911: 245), 

tot i això, no descarten la possibilitat que hi hagués algun culte, del qual no en conservem 

testimonis, dedicat a aquesta figura que ell considera imprescindible per a l‟imaginari cultural dels 

siracusans. La manca d‟una cerimònia ritual, però, no fa menys important aquesta nimfa per a la 

comunitat d‟Ortígia. La bona consideració que els antics tenien d‟ella i de l‟aigua de la seva font ens 
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 Fastos 4.871-4 (cf. annex 1.51) 
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 Pítiques 2 (cf. annex 1.11) 
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 14.114-24 (cf. annex 1.54) 
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 Adjacent al Teatre Grec de Siracusa trobem l’anomenada Gruta de les Nimfes 
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arriba a través de Virgili117: menciona un suposat „nèctar d‟Aretusa o Ariusia‟ que sabem que era el 

nom que rebia el vi dolç siracusà. 

Tot i això, les nimfes eren molt presents a la vida devota quotidiana i privada, sobretot femenina, de 

la koinè hel·lènica-mediterrània. Sembla que sí que existia una festivitat dedicada a les nimfes 

siracusanes en general i no a una en concret. Ateneu118 explica els detalls d‟aquesta festivitat a 

través d‟una anècdota sobre el tirà Dionís II. Relata que era costum siciliana oferir sacrificis i 

libacions de vi, potser d‟aquell que es considerava el „nèctar d‟Aretusa‟, a les nimfes. Els fidels 

acostumen a participar de les festes nocturnes bevent i dansant acompanyats de l‟aulós, els 

tamborets, les castanyoles i els platerets. D‟altres fonts sabem que el seu culte podria portar a la 

creació de jardins i espais per a la dansa en honor seu. Aquest acte ritual es duia a terme en forma 

de processó i els participants, embriagats de vi, dansaven al ritme de la música passant per les 

diferents cases de la localitat. Duien amb ells estatuetes que representaven les nimfes i hi ballaven 

al voltant. Aquest acte cultual se celebrava a l‟àrea urbana i tenia un gran seguiment malgrat ser de 

caràcter extraoficial.  

Els rituals de purificació també tenien un fort lligam amb les nimfes i segons afirma Ciaceri119 

segurament tenien ja presència a l‟illa abans de la colonització grega. Testimoni d‟aquesta possible 

tradició indígena de les nimfes la trobem en Diodor120, que les presenta a l‟illa donant la benvinguda 

a les deesses majors com Àrtemis i Atena i, per tant, deixa entendre que ja habitaven el territori 

sicilià abans de l‟arribada de la cultura hel·lènica.  

La relació de les nimfes amb els paisatges en què les trobem és, per tant, d‟imprescindible menció. 

Hem observat com se les relaciona amb els elements naturals en les seves diverses formes i com 

funcionen com a enllaç entre el món dels vius i el món dels morts en algunes ocasions. La pluralitat 

de les seves funcions es desprèn d‟aquesta relació amb les divinitats majors i la naturalesa 

salvatge, que les situa en un estadi entremig entre els déus i els homes. Pels seus lligams amb la 

natura adquireixen una dimensió simbòlica i metafòrica per a la comunitat, que les representa i 

identifica des dels primers períodes de civilització d‟un territori com a figures de culte a qui no 

atribueixen una posició de superioritat, com tenen les divinitats, però a qui tampoc consideren 

iguals als éssers humans. Les raons de la seva existència, per tot això, tornen a remetre a les 

necessitats locals de la comunitat indígena i la colonitzadora i, en múltiples ocasions, són 

precisament elles les primeres figures que s‟assimilien d‟una cultura a una altra i les que arriben a 

unir-les de forma pacífica i civilitzada per la relació que tenen amb el sòl i la identitat cultural dels 

pobles.  
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 Deipnosophistae 6.250ª (cf. annex 1.68) 
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5. CONCLUSIONS 

Ja des del prefaci amb què s‟inicia aquest estudi s‟han presentat algunes de les qüestions que 

mostren més problemes metodològics i complexitat d‟anàlisi; qüestions al voltant de les quals hem 

teoritzat al llarg del desenvolupament del treball. Els conceptes que fonamenten la base d‟aquest 

estudi ja han sigut degudament explicats, de manera que en aquest apartat final no hi retornarem 

extensivament. També algunes conclusions parcials sobre cadascun dels aspectes cultuals s‟han 

posat sobre la taula en forma d‟hipòtesi o reflexions que ara recuperarem amb l‟objectiu de 

recopilar-les, posar-les en correlació i analitzar-les des d‟un punt de vista més genèric.  

La primera de les consideracions que mereix ser represa a l‟hora d‟analitzar els aspectes 

mitogràfics de la civilització grega és la importància de la cronologia de les fonts. Resulta 

imprescindible tenir en compte la datació dels textos i imatges a l‟hora de recopilar les dades 

informatives i significatives que contenen, ja que, d‟una banda, aquesta cronologia ens pot ajudar a 

veure l‟evolució cultual d‟una divinitat a una localitat i, de l‟altra, ens impedeix cometre errors 

interpretatius o forçar el significat del contingut de les fonts en el seu context de creació per 

adaptar-lo a les necessitats concretes d‟un estudi. Freqüentment trobem una manca de 

documentació en períodes arcaics que informin d‟aspectes cultuals concrets i el més comú és que 

no puguem atribuir els mateixos detalls rituals documentats en èpoques tardanes a aquests 

períodes arcaïtzants. Per aquest motiu és important tenir en compte les restes arqueològiques i el 

material iconogràfic, numismàtic i epigràfic –quan n‟hi ha– a l‟hora de fer afirmacions rotundes 

sobre l‟existència d‟una o altra advocació divina o la pràctica d‟una o altra festivitat ritual a una 

localitat, i mai ignorar la datació en el temps de les fonts per crear teories i hipòtesis cultuals. A més 

a més, a través de la cronologia de les fonts iconogràfiques i literàries podem estudiar les 

interferències culturals que es creaven entre civilitzacions a través de les relacions comercials i les 

colonitzacions.  

Si apliquem totes aquestes qüestions al culte a Àrtemis i Aretusa a Siracusa, podem observar 

aquesta diferència substancial entre períodes pel que fa al seguiment, popularitat i extensió del 

culte a les divinitats, així com també a la construcció de santuaris i temples on eren venerades. Ni 

en les advocacions ni en els rituals que hem analitzat, no les trobem situades en un únic marc 

temporal, la qual cosa reflecteix, d‟una banda, la connexió entre els cultes i les necessitats socials 

de cada període històric i, de l‟altra, la impuresa de la religió grega que tendim a concebre com a 

una unitat i la influència dels contactes entre cultures i les assimilacions iconogràfiques i cultuals a 

l‟hora de desenvolupar el culte local121.  
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En segon lloc, pel que fa a la situació territorial, hem insistit reiteradament en la necessitat 

d‟observar la localització dels mites des d‟una perspectiva mitogràfica més que geogràfica. El motiu 

principal que ens du a aquesta concepció de l‟espai grec és, de nou, la manca d‟unificació 

mitològica entre les diferents regions hel·lèniques, que es deu d‟una banda a la incomunicació 

entre ciutats i de l‟altra a les necessitats locals. Per entendre aquesta qüestió és imprescindible 

remetre‟s a l‟ús que els grecs feien dels mites: un mite servia per argumentar la presència d‟una 

divinitat a una localitat, la pràctica dels diferents rituals que s‟hi duien a terme, la pertinença al sòl i 

les seves característiques i, sobretot, la creació d‟una identitat cultural. I, de nou, el mite no era més 

que una representació al·legòrica de les necessitats de la comunitat.  

Però a banda de l‟anàlisi mitogràfica de l‟espai, hi ha una altra qüestió a tenir en compte a l‟hora de 

recopilar informació sobre els elements cultuals locals: entre els estudiosos hi ha una tendència 

Atenocentrista que tendeix a aplicar els elements de les pràctiques religioses que es duen a terme 

a la principal polis del món antic, a la resta de territori hel·lènic. Aquesta tendència es deu a la 

importància panhel·lènica d‟aquesta ciutat durant tot el període grec, que es tradueix en l‟existència 

d‟una gran quantitat de fonts ateneses –major que a la resta de poblacions–, ja sigui perquè allà és 

on van ser trobades o perquè van ser confeccionades per atenesos. Aquesta visió Atenocentrista 

de l‟antiga Grècia, però, no té fonament científic si tenim en compte que no hi havia cap element ni 

en la política, ni en la religió, ni en l‟estructura social que mostrés el més mínim signe d‟unificació 

territorial panhel·lènica; i precisament per aquest motiu convindria oblidar la concepció d‟una Grècia 

única per començar a analitzar-ne les característiques localment malgrat les dificultats que això 

suposa a nivell documental. En aquesta recerca, s‟ha intentat no fer ús d‟informacions no 

documentades concretament a la ciutat de Siracusa, malgrat formin part dels aspectes de culte 

més famosos de la deessa i, precisament per aquesta raó, pot semblar que aquest estudi sobre el 

culte local d‟Àrtemis a Ortígia no contingui tants detalls rituals i cultuals com els que coneixem avui 

en dia sobre la divinitat, o que sembli pobra la quantitat de fonts primàries utilitzades.  

En tercer lloc, les tradicions mitològiques acostumen a donar-nos indicis dels fets històrics i els 

moviments culturals que s‟esdevenen al voltant del Mediterrani. Cal tenir en compte, per això, que 

els relats mítics no utilitzen el mateix llenguatge que els històrics i que no podem atribuir a la 

història tot allò que trobem reflectit en la mitologia. Això té relació amb allò comentat anteriorment 

sobre la necessitat d‟interpretar la localització mítica de manera mitogràfica i no geogràfica i que, 

per tant, gran part dels mites que donen indicis de fets històrics van ser creats a posteriori per 

justificar els esdeveniments a causa de les necessitats de la població. Com ja s‟ha comentat en 

apartats anteriors, un clar exemple d‟aquesta qüestió la trobem en el mite d‟Alfeu i Aretusa122 i, per 

extensió, en gran part dels mites fundacionals es vol donar un relat mitològic a les colonitzacions 
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gregues per enfortir els lligams entre la terra natal i la colonitzada i el sentiment de pertinença a un 

sòl i a un sistema de valors. La necessitat d‟una identitat cultural, per tant, es presenta com la 

causa principal de la relació palpable entre mite i història.  

En relació amb els moviments migratoris dels grecs trobem també els moviments comercials, previs 

als primers i, en moltes ocasions, causants dels actes colonitzadors i fundacionals. Tots dos 

representen la màxima exportació d‟elements culturals a territoris estrangers on s‟estableixen 

formes de culte hel·lèniques, per assimilació amb elements de la religió o de la cultura indígena 

local. Ja hem comentat abans que les assimilacions d‟elements cultuals en moltes ocasions no 

depenien exclusivament d‟un acte colonitzador, sinó que es duien a terme en senyal de respecte i 

admiració cap a la cultura estrangera o com a símbol de pau i bona convivència. En el cas de 

l‟Ortígia siciliana, tant el nom de l‟illa com la figura de la nimfa aquàtica Aretusa ja havien estat 

introduïts a Sicília abans de l‟expedició d‟Àrquias, precisament arran de les relacions comercials 

fructíferes entre ambdós territoris.  

Després de la colonització, la importació de la religió grega a Sicília seria absoluta. Amb el pas del 

temps, la religió es va deslligar de les tradicions continentals per evolucionar de forma independent 

d‟acord amb les necessitats socials; però en un inici foren els cultes peloponesis els que 

s‟instauraren a Siracusa. Trobem paral·lelismes clars entre les primeres formes de culte 

siracusanes i les de les regions colonitzadores –Elis123, Esparta124 i Corint125 principalment– tant pel 

que fa a les advocacions que rep la deessa en terra siciliana com per l‟arquitectura dels santuaris i 

les característiques dels festivals religiosos126. Els exemples més clars que tenim sobre la relació 

entre la terra siciliana i la colonitzadora és a la ciutat d‟Olímpia, d‟on, en el mite, surt Aretusa per 

escapar d‟Alfeu. Precisament en relació amb la nimfa Aretusa i amb l‟advocació d‟Àrtemis Alfea, 

comentada anteriorment, trobem les principals interferències culturals entre ambdues poblacions. 

La intenció final d‟aquestes era plasmar les bones relacions entre les dues costes del Mediterrani i 

l‟estreta connexió de parentiu que hi havia entre elles. L‟acció cultual que mostra més explícitament 

aquesta voluntat la trobem a Olímpia, on els sacerdots d‟Àrtemis Soteira, en un context ritual, 

llençaven al mar focaccies com a ofrenes per a l‟Aretusa siciliana127; una acció que només s‟entén 

coneixent el mite d‟Alfeu i Aretusa en què el déu fluvial desemboca a Olímpia per reaparèixer a les 

costes sicilianes sense haver-se contaminat amb l‟aigua salada del mar128.   
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 Aporta el culte a Àrtemis Alfea 
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 Aporta el culte a Àrtemis Agrotera 
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 Aporta el culte a Àrtemis Angelos 
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 Per a més informació consultar Ciaceri (1911: 146); Burkert (2007: 143); Larson (2001: 213-15) 
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 Paus. 7.24.3 (cf. Annex 1.63) 
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d’Aretusa aparentment provinents d’Olímpia 
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Tenint en compte tot el comentat, podem concloure que els termes que millor defineixen els cultes i 

rituals divins a Grècia són complexitat, pluralitat i descentralització. És totalment impensable, per 

tant, concebre les divinitats gregues en una única forma inamovible o en un únic context cultual. Ja 

hem comentat aquestes característiques en la figura de la deessa Àrtemis, que mostra una doble 

faceta i una àmplia gamma d‟esferes de culte que es poden interpretar de moltes maneres diferents 

segons la realitat social de cada període històric.  

En aquesta recerca no s‟ha pretès aportar nova informació, ni tampoc crear interpretacions 

exhaustives i innovadores sobre els aspectes generals d‟Artemis i Aretusa sinó que, com s‟ha 

comentat a l‟inici, s‟ha volgut fer una recopilació de fonts i documentació que en els darrers anys no 

s‟havia dut a terme. Nogensmenys, arran de la investigació duta a terme s‟han pogut extreure dues 

hipòtesis innovadores pel que fa a la interpretació de les fonts numismàtiques que ja han sigut 

comentades anteriorment i que reprendrem de forma breu: d‟una banda la figura d‟una possible 

Àrtemis Angelos a les monedes siracusanes enlloc de l‟Atena Niké que interpreten els estudiosos, 

es planteja en relació al culte conegut a aquesta advocació de la divinitat, que trobem també en 

altres localitats gregues i en els períodes més primerencs de la història hel·lènica. De l‟altra la 

interpretació de la representació de palmeres com a referències a Àrtemis Potnia Python com a 

deessa protectora de la naturalesa vegetal i com a element que recorda el mite de naixement de la 

deessa ja explicat que tampoc ha sigut estudiada anteriorment, però que no es contradiu amb cap 

interpretació donada per altres autors i que resulta perfectament lògica tenint en compte aquests 

dos arguments.  

Podem afirmar, en definitiva, que en el camp de la recerca mitogràfica hi ha poques veritats 

absolutes i que cada estudiós aporta les seves pròpies hipòtesis i interpretacions sobre les fonts 

primàries a la comunitat per intentar acostar-se, en la mesura del possible, a una concepció 

conjunta del món hel·lènic. L‟única manera d‟assolir aquesta concepció absoluta, malgrat tot, és a 

través de l‟estudi d‟aspectes concrets de la mitologia grega tant en el temps com en la topografia 

local; d‟altra banda, cauríem de nou en una concepció Atenocentrista del pensament hel·lènic. 

 

  



Júlia Rocas Sumoy Àrtemis Ortígia: Cultes, Nimfes i Advocacions a Siracusa 
  Treball de Fi de Grau 2018 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

6.1. FONTS LITERÀRIES_________________________P.32 

6.2. FONTS ICONOGRÀFIQUES____________________P.100 

6.3. FONTS NUMISMÀTIQUES_____________________P.107  



Júlia Rocas Sumoy Àrtemis Ortígia: Cultes, Nimfes i Advocacions a Siracusa 
  Treball de Fi de Grau 2018 

32 
 

 6.1. FONTS LITERÀRIES 

 

1. Homer, Odissea 5.121-4 (s.VIII aC) 

ὣο κὲλ ὅη' Ὠξίσλ' ἕιεην ῥνδνδάθηπινο ἦψο,  

ηφθξα νἱ γάαζζε ζενὶ ῥεῖα δψνληεο,  

ἕσο κηλ ἐλ ξηπγίῃ ρξπζφζξνλνο Ἄξηεκηο ἁγλὴ  

νἷζ' ἀγαλνῖζη βέιεζζηλ ἐπνηρνκέλε θαηέπεθλελ.  

 

Així quan prengué Orió, l‟Aurora dels dits rosadencs, l‟hi envejàreu els déus que meneu una vida 

allerada, fins que a Ortígia, la d‟àuria cadira Àrtemis casta el va atuir encontrant-lo amb les seves 

blanes sagetes.  

(trad. Carles Riba) 

 

2. Homer, Odissea 15.403-11 (s.VIII aC) 

 λζφο ηηο Σπξίε θηθιήζθεηαη, εἴ πνπ ἀθνχεηο,  

ξηπγίεο θαζχπεξζελ, ὅζη ηξνπαὶ ειίνην,  

νὔ ηη πεξηπιεζὴο ιίελ ηφζνλ, ἀιι' ἀγαζὴ κέλ,  

εὔβννο εὔκεινο, νἰλνπιεζὴο πνιχππξνο.  

πείλε δ' νὔ πνηε δκνλ ἐζέξρεηαη, νὐδέ ηηο ἄιιε  

λνῦζνο ἐπὶ ζηπγεξὴ πέιεηαη δεηινῖζη βξνηνῖζηλ·  

ἀιι' ὅηε γεξάζθσζη πφιηλ θάηα θῦι' ἀλζξψπσλ,  

ἐιζὼλ ἀξγπξφηνμνο Ἀπφιισλ Ἀξηέκηδη μχλ,    

νἷζ' ἀγαλνῖζη βέιεζζηλ ἐπνηρφκελνο θαηέπεθλελ.  
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Hi ha una illa, Síria, per nom, potser n‟has sentit a parlar, a l‟indret, per avall, d‟Ortígia, on el sol fa 

la seva girada, poblada, si bé no tant com això però una bona illa, rica d‟arments i d‟ovelles, plena 

de vi, molt blatera. I la carestia no entra mai al poble, ni cap malaltia avorrible no ve damunt dels 

mesquins moridors. Sinó que quan a la vila envelleixen les tribus dels homes, ve aleshores Apol·lo 

de l‟arc d‟argent amb Àrtemis, i escometent-los amb blanes sagetes van atuint-los.  

(trad. Carles Riba) 

 

3. Escolis a Homer, Ilíada 21.471 (s.VIII aC) 

<Ἀ- 

γξνηέξε.> Κπλεγεηηθὴ, ζεξαηηθή. ιέγεη  

δὲ ηὴλ Ἄξηεκηλ.  

 

4. Alceu fr.146 (v.390) (s.VII/VI aC) 

κὴ θφλνο θέρπηαη γπλαίθσλ  

 

Ha sigut disparada la mort de les dones. 

 

5. Hesíode fr.150 (VI aC) 

..... ..... ..... λ    

..... ..... .. θ α θ    

..... ..... .. ψ λ η    

..... ..... .. η .ρ    

..... ..... .. .ανδ    

..... ..... . ε ζ πε .. ε λνο   

..... ..... .. επ α .. .θεξ     

..... ..... . η ' ἐπὶ ἔξγα θαὶ ε    



Júlia Rocas Sumoy Àrtemis Ortígia: Cultes, Nimfes i Advocacions a Siracusa 
  Treball de Fi de Grau 2018 

34 
 

..... Καηνπδ α ίσλ θαὶ  πγκ  αίσλ  

..... . ἀπε η ξεζίσλ Μειάλσ  λ  

..... .... π⟧ ηέθε Γαῖα πειψ ξ- 

..... ... α ο ηε παλνκθαίν π Γηὸο  

..... ... ὄ θξα ζενῖζηλ ὑθε ηκ έλνη α... ... .λ  

..... ...  η λ κέλ ηε λφνο  γι ψζζεο θαζ  χπ εξζελ,  

Αἰζίνπάο⌋ ηε Λίβπο ηε ἰδὲ Σθχ⌊ζ⌋αο ἱππεκν⌊ιγνχ⌋ο.  

Σθχζεο κὲλ γ έλεζ' πἱὸο ὑπεξ κ ελένο Κξνλίσλνο·  

..... ...  Μέιαλέο ηε θαὶ Αἰ ζ ίνπεο κεγάζπκνη  

δὲ Καηνπ δαῖνη θαὶ  πγκαῖ νη  ἀκελελνὶ  

..... .... θξείνληνο ξηθηχπνπ εἰζὶ γελέζιεο.  

ηνὺο πάληα ο πέξη θχθισ η  ἐζχλενλ ἀΐζζνληεο  

..... .. ἔζ λεα κ ....  πεξβνξέσλ εὐίππσλ.  

..... .... θέξβνπζα  π  νι πζπεξέαο πνιχθνξβνο  

.... παξ' ἦξηδαλνῖ ν βα ζπξ ξ  φ νπ αἰπὰ ῥέεζξα,  

..... ..... ..... πξ. ........  ιέθηξνην.  

Ἄηιαληφο η' ὄξνο  α ἰπὺ  θ  αὶ Αἴηλ ε λ παηπαιφεζζαλ  

..... ...  ξ η πγίελ Λαηζη ξ π  γνλ ίελ ηε γελέζιελ.  

ὅο ηε  νζεη δάσλνο ἐξηζζ ε λένο γέλεζ' πἱφο.    

ηὴλ πέξη δ ὶο πφιεζαλ π ε ξί  η' ἀκθί ηε θπθιψζαλην  

ἱέκελνη  κ άξςαη, ηαὶ δ' ἐθθπγέεηλ θαὶ ἀιχμαη.  

ἔο ηε Κεθαιι ήλσλ ἀγεξψρσλ θῦινλ ὄξνπζαλ,  

νὓο ηέθελ ξ κάσλη Καιπςὼ πφηληα λχκθε·  

θαὶ Νίζνπ ἐο γ αῖαλ Ἀξεηηάδαν ἄλαθηνο·  
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Σεηξήλσλ ηε ιίγε η α λ   ὄπ α θιχνλ· ἀιι' ἄξα θαὶ ηὰο  

                     κεηα ρ ξνλίνηζη πφδεζζη  

..... ..... ..... . λ  δηά η' αἰζέξνο ἀηξπγέηνην  

 

6. Hesíode fr. 188a (s.VI aC) 

Anon. P. Michigan inv. 1447 ii 7 – 9, ed. Renner  

 Ἀξέζνπζα ζπγάηεξ κὲλ πέξ ν π ,   νο ε η  δλη δὲ ζπλ - 

ειζνῦο α  θαη ὰ  ηὸλ Βντθὸλ Δὔξε η πνλ  εἰο θξήλελ  ιιάγε ἐλ  

Φ  αιθίδη  ὑπ ὸ   ηο    ξ α ζ , ὡο ἧζίνδνο ἱζηνξ ε  ῖ.    

adde Tzetz. Schol. Exeg. Iliad. A 122  

 

7. Íbic fr.23 (s.VI aC) 

Ἀξέζνηζα: θξήλε ἐλ Σπξαθνχζαηο. θαζὶ δηὰ πειάγνπο Ἀιθεηὸλ ἣθεηλ <...>, ὥο θεζηλ Ἴβπθνο 

παξηζηνξλ πεξὶ ηο ιπκπηαθο θηάιεο.  

 

8. Himne Homèric a Apol·lo 15-19 (s.VI aC) 

ραῖξε κάθαηξ' ὦ Λεηνῖ, ἐπεὶ ηέθεο ἀγιαὰ ηέθλα  

Ἀπφιισλά η' ἄλαθηα θαὶ Ἄξηεκηλ ἰνρέαηξαλ,  

ηὴλ κὲλ ἐλ ξηπγίῃ, ηὸλ δὲ θξαλαῆ ἐλὶ Γήιῳ,  

θεθιηκέλε πξὸο καθξὸλ ὄξνο θαὶ Κχλζηνλ ὄρζνλ,  

ἀγρνηάησ θνίληθνο ὑπ' Ἰλσπνῖν ῥεέζξνηο.  

 

Oh, Leto benaventurada, perquè vas parir fills il·lustres: Apol·lo, sobirà i Àrtemis, disseminadora de 

dards, l‟una a Ortígia, l‟altra a la rocosa Delos, quan vas recolzar-te sobre la gran muntanya i a 

l‟alçada del Cint, molt a prop de la palmera, on acaben les corrents de l‟Inopi! 
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(Trad. Alberto Bernabé Pajares) 

 

9. Plató, Teetet 149 b-d (s.V/VI aC) 

{ΘΔΑΙ.} Ἔγσγε.  

 {ΣΩ.} Δἴπσ νὖλ ζνη ηὸ αἴηηνλ;  

 {ΘΔΑΙ.}  άλπ κὲλ νὖλ.  

 {ΣΩ.} λλφεζνλ δὴ ηὸ πεξὶ ηὰο καίαο ἅπαλ ὡο ἔρεη, θαὶ  

ῥᾶνλ καζήζῃ ὃ βνχινκαη. νἶζζα γάξ πνπ ὡο νὐδεκία αὐηλ  

ἔηη αὐηὴ θπτζθνκέλε ηε θαὶ ηίθηνπζα ἄιιαο καηεχεηαη, ἀιι'  

αἱ ἢδε ἀδχλαηνη ηίθηεηλ.  

 {ΘΔΑΙ.}  άλπ κὲλ νὖλ.  

 {ΣΩ.} Αἰηίαλ δέ γε ηνχηνπ θαζὶλ εἶλαη ηὴλ Ἄξηεκηλ, ὅηη  

ἄινρνο νὖζα ηὴλ ινρείαλ εἴιερε. ζηεξίθαηο κὲλ νὖλ ἄξα  

νὐθ ἔδσθε καηεχεζζαη, ὅηη  ἀλζξσπίλε θχζηο ἀζζελεζηέξα ἠ  

ιαβεῖλ ηέρλελ ὧλ ἂλ ᾖ ἄπεηξνο· ηαῖο δὲ δη' ιηθίαλ ἀηφθνηο  

πξνζέηαμε ηηκζα ηὴλ αὑηο ὁκνηφηεηα.  

 {ΘΔΑΙ.} Δἰθφο.  

 {ΣΩ.} Οὐθνῦλ θαὶ ηφδε εἰθφο ηε θαὶ ἀλαγθαῖνλ, ηὰο  

θπνχζαο θαὶ κὴ γηγλψζθεζζαη κιινλ ὑπὸ ηλ καηλ ἠ ηλ  

ἄιισλ;  

 {ΘΔΑΙ.}  άλπ γε.  

 {ΣΩ.} Καὶ κὴλ θαὶ δηδνῦζαί γε αἱ καῖαη θαξκάθηα θαὶ  

ἐπᾴδνπζαη δχλαληαη ἐγείξεηλ ηε ηὰο ὠδῖλαο θαὶ καιζαθσ-   

ηέξαο ἂλ βνχισληαη πνηεῖλ, θαὶ ηίθηεηλ ηε δὴ ηὰο δπζην- 
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θνχζαο, θαὶ ἐὰλ †λένλ ὂλ† δφμῃ ἀκβιίζθεηλ, ἀκβιίζθνπζηλ;  

 {ΘΔΑΙ.} Ἔζηη ηαῦηα.  

 {ΣΩ.} Ἆξ' νὖλ ἔηη θαὶ ηφδε αὐηλ ᾔζζεζαη, ὅηη θαὶ  

πξνκλήζηξηαί εἰζη δεηλφηαηαη, ὡο πάζζνθνη νὖζαη πεξὶ ηνῦ  

γλλαη πνίαλ ρξὴ πνίῳ ἀλδξὶ ζπλνῦζαλ ὡο ἀξίζηνπο παῖδαο  

ηίθηεηλ;  

 {ΘΔΑΙ.} Οὐ πάλπ ηνῦην νἶδα.  

 

T.: Sí. 

S.: I vols que te‟n digui la causa? 

T.: Sí, i molt que ho vull. 

S.: Considera, doncs, l‟ofici de la llevadora, el que en realitat és, i entendràs fàcilment què vull dir. 

Saps, és clar, que no hi ha cap dona que faci de llevadora mentre està en estat de concebre i de 

tenir fills; només el fa quan ja no es troba en edat fèrtil. 

T.: Exactament. 

S.: Doncs expliquen que la causant d‟això fou Àrtemis, perquè tot i que mai no tingué fills, li pertocà 

la cura dels naixements. Doncs a les dones estèrils no els concedí fer de llevadores perquè la 

naturalesa humana és massa dèbil per a dedicar-se a un ofici del qual no es té experiència; i el 

concedí a les dones que per raó d‟edat ja no podien tenir fills; així honrà aquesta semblança 

personal amb ella. 

T.: Naturalment. 

S.: Per tant, ¿no serà també natural i ineludible que coneguin més bé si una dona o està o no en 

estat les llevadores que no les altres dones? 

T.: No n‟hi ha dubte. 

S.: Les llevadores, doncs, tot subministrant remeis, i també per l‟ús d‟eixarms, poden provocar 

dolors de part, alleujar-los, si ho volen, i fer tenir el fill a les dones que els tenen amb dificultat. I fer 

avortar el fetus si la cosa es decideix quan encara és petit. 
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(Trad. Manuel Balasch). 

 

10. Píndar, Odes Nemees 1.1-18 (s.V/VI aC) 

Αʹ Ἄκπλεπκα ζεκλὸλ Ἀιθενῦ,  

θιεηλλ Σπξαθνζζλ ζάινο ξηπγία,  

δέκληνλ Ἀξηέκηδνο,  

Γάινπ θαζηγˈλήηα, ζέζελ ἁδπεπήο  

ὕκλνο ὁξκηαη ζέκελ  

αἶλνλ ἀειινπφδσλ  

 κέγαλ ἵππσλ, Εελὸο Αἰηλαίνπ ράξηλ·  

ἅξκα δ' ὀηˈξχλεη Φξνκίνπ Νεκέα  

 η' ἔξγκαζηλ ληθαθφξνηο ἐγθψκηνλ δεῦμαη κέινο.  

ἀξραὶ δὲ βέβˈιεληαη ζελ  

θείλνπ ζὺλ ἀλδξὸο δαηκνλίαηο ἀξεηαῖο.  

ἔζηη δ' ἐλ εὐηπρίᾳ  

παλδνμίαο ἄθˈξνλ· κεγάισλ δ' ἀέζισλ    

Μνῖζα κεκλζζαη θηιεῖ.  

ζπεῖξέ λπλ ἀγˈιαΐαλ  

 ηηλὰ λάζῳ, ηὰλ ιχκπνπ δεζπφηαο  

Εεὺο ἔδσθελ Φεξζεθφλᾳ, θαηέλεπ- 

 ⸏ζέλ ηέ νἱ ραίηαηο, ἀξηζηεχνηζαλ εὐθάξπνπ ρζνλφο  

Σηθειίαλ πίεηξαλ ὀξζψ- 

 ζεηλ θνξπθαῖο πνιίσλ ἀθˈλεαῖο·  

ὤπαζε δὲ Κˈξνλίσλ πνιέκνπ  
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 κλαζηξά νἱ ραιθεληένο  

ιαὸλ ἵππαηρκνλ, ζακὰ δὴ θαὶ ιπκ- 

 πηάδσλ θχιινηο ἐιαηλ ρξπζένηο  

κηρζέληα. πνιιλ ἐπέβαλ  

 ⸐θαηξὸλ νὐ ςεχδεη βαιψλ·  

 

Sant respir del curs de l‟Alfeu, 

Bella branca de la gloriosa Siracusa, 

Ortígia, llit d‟Àrtemis, germana 

De Delos, des de tu puja l‟himne 

De dolces paraules per fer un alt elogi 

Dels corsers afuats com tempestes, i per plaure 

A Zeus de l‟Etna. El carro cromi 

 i nemea m‟empenyen a junyir el cant  

encomiàstic de gestes glorioses.  

Primer els himnes dels déus, després 

les excel·lències heroiques d‟aquest home 

em forneixen els fonaments del cant. En l‟èxit 

hi ha la consecució de la glòria perfecta, i la Musa 

 es complau de recordar grans conteses. Ara esbargeix 

l‟esplendor de l‟illa que Zeus, amo de l‟Olimp, 

lliurà a Persèfone i assentí amb un cop 

de cap a exalçar amb riqueses encimades 

de ciutats la fecunda Sicília 
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perquè fos la suprema de l‟òptima 

terra. 

(Trad. Manuel Balasch) 

 

11. Píndar, Pítiques 2 (s.V/VI aC) 

Αʹ Μεγαινπφιηεο ὦ Σπξάθνζαη, βαζππνιέκνπ  

ηέκελνο Ἄξενο, ἀλδξλ ἵππσλ ηε ζηδαξνραξ- 

 κλ δαηκφληαη ηξνθνί,  

ὔκκηλ ηφδε ηλ ιηπαξλ ἀπὸ Θεβλ θέξσλ  

κέινο ἔξρνκαη ἀγγειίαλ ηεηξανξίαο ἐιειίρζνλνο,  

εὐάξκαηνο Ἱέξσλ ἐλ ᾇ θξαηέσλ  

ηειαπγέζηλ ἀλέδεζελ ξηπγίαλ ζηεθάλνηο,  

πνηακίαο ἕδνο Ἀξηέκηδνο, ἇο νὐθ ἄηεξ  

θείλαο ἀγαλαῖζηλ ἐλ ρεξζὶ πνηθηια- 

 ⸏λίνπο ἐδάκαζζε πψινπο.  

ἐπὶ γὰξ ἰνρέαηξα παξζέλνο ρεξὶ δηδχκᾳ  

ὅ η' ἐλαγψληνο ξκο αἰγι<άε>ληα ηίζεζη θφο- 

 κνλ, μεζηὸλ ὅηαλ δίθξνλ  

ἔλ ζ' ἅξκαηα πεηζηράιηλα θαηαδεπγλχῃ  

ζζέλνο ἵππηνλ, ὀξζνηξίαηλαλ εὐξπβίαλ θαιέσλ ζεφλ.  

ἄιινηο δέ ηηο ἐηέιεζζελ ἄιινο ἀλήξ  

εὐαρέα βαζηιεῦζηλ ὕκλνλ ἄπνηλ' ἀξεηο.  

θειαδένληη κὲλ ἀκθὶ Κηλχξαλ πνιιάθηο  

θκαη Κππξίσλ, ηὸλ ὁ ρˈξπζνραῖηα πξν- 
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 ⸏θˈξφλσο ἐθίιεζ' Ἀπφιισλ,  

ἱεξέα θηίινλ Ἀθˈξνδίηαο· ἄγεη δὲ ράξηο  

 θίισλ πνί ηηλνο ἀληὶ ἔξγσλ ὀπηδνκέλα·  

ζὲ δ', ὦ Γεηλνκέλεηε παῖ, Εεθπξία πξὸ δφκσλ  

Λνθξὶο παξζέλνο ἀπχεη,  

 πνιεκίσλ θακάησλ ἐμ ἀκαράλσλ  

δηὰ ηεὰλ δχλακηλ δξαθεῖζ' ἀζθαιέο·  

 

Oh gran ciutat, tabernacle d‟Ares, el soldat immers en la guerra, Siracusa, nodrissa divina d‟homes i 

de cavalls que s‟adeleiten en el ferro, et vinc de l‟esplèndida Tebes i et porto aquest cant, anunci de 

les curses de quadrigues que fan retrunyir el terra. A Tebes, Hieró, senyor del bon carro, uní les 

corones, l‟esclat de les quals arriba fins a Ortígia, la seu d‟Àrtemis fluvial; no sense l‟ajut d‟ella 

domà amb mans suaus els poltres de regnes brodades.  

Perquè sempre que Hieró juny al carro cisellat, a la biga obedient als frens, els vigorosos corsers, 

invoca el déu potent que branda la fitora; la verge fletxera amb totes dues mans, i Hermes agonal li 

posen al damunt un ornat esclatant. Cada rei té el seu poeta que compon per a ell sonors himnes, 

premi de la seva habilitat. Ressonen sovint les veus dels xipriotes en honor d‟aquell qui Apol·lo, el 

déu de cabells d‟or, s‟enamorà bojament, de Cínitras, el sacerdot predilecte d‟Afrodita. La gratitud 

va al davant amb reverència: compensa els favors rebuts. Fill de Dinòmenes, és a tu que la verge 

dels locris zefirits crida, davant del teu palau, perquè gràcies a la teva força pot mirar 

tranquil·lament, sense fatigues hostils i insuperables.  

(Trad. Manuel Balasch).   

 

12. Píndar, Olímpiques 3.26 (s.V/VI aC) 

δὴ ηφη' ἐο γαῖαλ πνξεχελ ζπκὸο ὥξκα  

Ἰζηξίαλ ληλ· ἔλζα Λαηνῦο ἱππνζφα ζπγάηεξ  

δέμαη' ἐιζφλη' Ἀξθαδίαο ἀπὸ δεηξλ  

 θαὶ πνιπγˈλάκπησλ κπρλ,  
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εὖηέ ληλ ἀγγειίαηο  

 Δὐξπζζένο ἔληπ' ἀλάγθα παηˈξφζελ    

ρξπζφθεξσλ ἔιαθνλ  

 ζήιεηαλ ἄμνλζ', ἅλ πνηε Ταυγέηα  

⸐ἀληηζεῖζ' ξζσζίαο ἔγˈξαςελ <ἱε>ξάλ.  

 

Llavors l‟ànim l‟empenyé a partir cap a la terra d‟Ístria. Era allí que la filla de Leto, que apressa els 

cavalls, l‟havia rebut quan venia dels colls i dels racons sinuosos d‟Arcàdia, llavors que, per voler 

del seu pare, la necessitat l‟obligà a obeir les ordres d‟Euristeu i dur la cèrvola de banyes d‟or que 

en altres temps Taigeta havia ofert a Ortòsia, amb el seu nom gravat al collar.  

(Trad. Joan Triadú).  

 

13. Pindar, Olímpiques 6.4-15 (s.V/VI aC) 

εἰ δ' εἴ- 

 ε κὲλ ιπκπηνλίθαο,  

βσκῶ ηε καληείῳ ηακίαο Γηὸο ἐλ  ίζᾳ,  

ζπλνηθηζηήξ ηε ηλ θιεηλλ Σπξαθνο- 

 ζλ, ηίλα θελ θχγνη ὕκλνλ  

θεῖλνο ἀλήξ, ἐπηθχξζαηο  

 ⸏ἀθζφλσλ ἀζηλ ἐλ ἱκεξηαῖο ἀνηδαῖο;  

ἴζησ γὰξ ἐλ ηνχηῳ πεδί- 

 ιῳ δαηκφληνλ πφδ' ἔρσλ  

Σσζηξάηνπ πἱφο. ἀθίλδπλνη δ' ἀξεηαί  

νὔηε παξ' ἀλδξάζηλ νὔη' ἐλ λαπζὶ θνίιαηο  

ηίκηαη· πνιινὶ δὲ κέκλαλ-   
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 ηαη, θαιὸλ εἴ ηη πνλαζῆ.  

 

Doncs bé: si per una banda es tracta d‟un vencedor Olímpic i intendent de l‟altar profètic de Zeus a 

Pisa i, a més a més, és un dels fundadors de la famosa Siracusa, ¿a quin himne un home així 

escaparia, trobant-se entre els cants deleitosos d‟uns ciutadans que no li tenen enveja? 

Que sàpiga el fill de Sòstrat que, per favor diví, el seu peu calça aquesta sandàlia.  

(Trad. Joan Triadú) 

 

14. Pindar, Olimpiques 6.64-100 (s.V/VI aC) 

Γʹ ἵθνλην δ' ὑςεινῖν πέ- 

 ηˈξαλ ἀιίβαηνλ Κξνλίνπ  

ἔλζα νἱ ὤπαζε ζεζαπξὸλ δίδπκνλ  

καληνζχλαο, ηφθα κὲλ θσλὰλ ἀθνχεηλ  

ςεπδέσλ ἄγˈλσηνλ, εὖη' ἂλ  

 δὲ ζˈξαζπκάραλνο ἐιζψλ  

ἧξαθˈιέεο, ζεκλὸλ ζάινο Ἀιθατδλ, παηξί  

ἑνξηάλ ηε θηίζῃ πιεηζηφκβξνηνλ ηε- 

 ζˈκφλ ηε κέγηζηνλ ἀέζˈισλ,    

Εελὸο ἐπ' ἀθˈξνηάηῳ βσ- 

 ⸏κῶ ηφη' αὖ ρξεζηήξηνλ ζέζζαη θέιεπζελ.  

ἐμ νὗ πνιχθˈιεηηνλ θαζ' Ἕι- 

 ιαλαο γέλνο Ἰακηδλ·  

ὄιβνο ἅκ' ἕζπεην· ηηκληεο δ' ἀξεηάο  

ἐο θαλεξὰλ ὁδὸλ ἔξρνληαη· ηεθκαίξεη  

ρξκ' ἕθαζηνλ· κκνο ἐμ ἄι- 
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 ισλ θξέκαηαη θζνλεφλησλ  

ηνῖο, νἷο πνηε πˈξψηνηο πεξὶ δσδέθαηνλ δξφκνλ  

ἐιαπλφληεζζηλ αἰδνία πνηηζηά- 

 μῃ Φάξηο εὐθιέα κνξθάλ.  

εἰ δ' ἐηχκσο ὑπὸ Κπιιά- 

 ⸏λαο ὄξνο , Ἁγεζία, κάηξσεο ἄλδξεο  

λαηεηάνληεο ἐδψξε- 

 ζαλ ζελ θάξπθα ιηηαῖο ζπζίαηο  

πνιιὰ δὴ πνιιαῖζηλ ξκλ εὐζεβέσο,  

 ὃο ἀγλαο ἔρεη κνῖξάλ η' ἀέζισλ,  

Ἀξθαδίαλ η' εὐάλνξα ηηκᾶ·  

 θεῖλνο, ὦ παῖ Σσζηξάηνπ,  

ζὺλ βαξπγδνχπῳ παηξὶ θˈξαίλεη ζέζελ εὐηπρίαλ.  

δφμαλ ἔρσ ηηλ' ἐπὶ γˈιψζζᾳ ιηγπξο ἀθφλαο,  

ἅ κ' ἐζέινληα πξνζέξπεη θαιιηξφαηζη πλναῖο.  

καηξνκάησξ ἐκὰ Σηπκ- 

 ⸐θαιίο, εὐαλζὴο Μεηψπα,  

Δʹ πιάμηππνλ ἃ Θήβαλ ἔηη- 

 θηελ, ηο ἐξαηεηλὸλ ὕδσξ  

πίνκαη, ἀλδξάζηλ αἰρκαηαῖζη πιέθσλ  

πνηθίινλ ὕκλνλ. ὄηξπλνλ λῦλ ἑηαίξνπο,    

Αἰλέα, πξηνλ κὲλ  ξαλ  

  αξζελίαλ θειαδζαη,  

γλλαί η' ἔπεηη', ἀξραῖνλ ὄλεηδνο ἀιαζέζηλ  
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ιφγνηο εἰ θεχγνκελ, Βνησηίαλ ὗλ. 

ἐζζὶ γὰξ ἄγγεινο ὀξζφο,  

υθφκσλ ζθπηάια Μνη- 

 ⸏ζλ, γιπθὺο θξαηὴξ ἀγαθζέγθησλ ἀνηδλ·  

εἶπνλ δὲ κεκλζζαη Σπξα- 

 θνζζλ ηε θαὶ ξηπγίαο·  

ηὰλ Ἱέξσλ θαζαξῶ ζθάπηῳ δηέπσλ,  

ἄξηηα κεδφκελνο, θνηληθφπεδαλ  

ἀκθέπεη Γάκαηξα ιεπθίπ- 

 πνπ ηε ζπγαηˈξὸο ἑνξηάλ  

θαὶ Εελὸο Αἰηλαίνπ θξάηνο. ἁδχινγνη δέ ληλ  

ιχξαη κνιπαί ηε γηλψζθνληη. κὴ ζξάο- 

 ζνη ρξφλνο ὄιβνλ ἐθέξπσλ,  

ζὺλ δὲ θηινθˈξνζχλαηο εὐ- 

 ⸏εξάηνηο Ἁγεζία δέμαηην θκνλ  

νἴθνζελ νἴθαδ' ἀπὸ Σηπκ- 

 θαιίσλ ηεηρ<έσ>λ πνηηληζφκελνλ,  

καηέξ' εὐκήινην ιείπνλη' Ἀξθαδίαο.  

 

Anaren fins a la roca abrupta de l‟alt Croníon i allí li va fer donació d‟un doble tresor de profecia: de 

moment, sentir la veu que desconeix les mentides; i que quan Hèrcules, el de les ardides ardides 

gestes, rebrot august dels Alceides, hagués vingut i instituís en honor del seu pare la festa que 

reuneix molts mortals i les ordenances supremes dels Jocs, llavors,tornà a dipositar, havia d‟establir 

un oracle sobre el cim més alt de l‟altar de Zeus. 

A partir d‟aquest fenomen, fou fou famós entre grecs el llinatge dels Iàmides. A la vegada els 

acompanyà la felicitat. Avancen per un camí resplendent honrat les virtuts. [...] Digues que es 
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recordin de Siracusa i d‟Ortígia, administrant la qual amb ceptre pur i meditant la justícia, Hieró 

honora Demèter, la del peu vermell, i celebra la festa de la seva filla dels bancs corsers i la 

sobirania de Zeus Etneu. Lires i cants de lloança el coneixen. Que el temps que avança no trobi el 

seu goig! Que amb la seva benvolença amable aculli el seguici d‟Agèsias, que torna d‟una pàtria a 

una pàtria, des dels murs d‟Estimfal, deixant la mare de l‟Arcàdia, rica en ramats. 

(Trad. Joan Triadú) 

 

15. Himne Homèric a Demèter 417-433 (s.V aC ) 

κεῖο κὲλ κάια πζαη ἀλ' ἱκεξηὸλ ιεηκλα,  

Λεπθίππε Φαηλψ ηε θαὶ ἦιέθηξε θαὶ Ἰάλζε  

θαὶ Μειίηε Ἰάρε ηε Ῥφδεηά ηε Καιιηξφε ηε  

Μειφβνζίο ηε Τχρε ηε θαὶ Ὠθπξφε θαιπθπηο  

Φξπζεΐο η' Ἰάλεηξά η' Ἀθάζηε η' Ἀδκήηε ηε  

θαὶ Ῥνδφπε  ινπηψ ηε θαὶ ἱκεξφεζζα Καιπςὼ  

θαὶ Σηὺμ Οὐξαλίε ηε Γαιαμαχξε η' ἐξαηεηλὴ  

 αιιάο η' ἐγξεκάρε θαὶ Ἄξηεκηο ἰνρέαηξα  

παίδνκελ δ' ἄλζεα δξέπνκελ ρείξεζζ' ἐξφεληα,  

κίγδα θξφθνλ η' ἀγαλὸλ θαὶ ἀγαιιίδαο δ' ὑάθηλζνλ  

θαὶ ῥνδέαο θάιπθαο θαὶ ιείξηα, ζαῦκα ἰδέζζαη,  

λάξθηζζφλ ζ' ὃλ ἔθπζ' ὥο πεξ θξφθνλ εὐξεῖα ρζψλ.  

αὐηὰξ ἐγὼ δξεπφκελ πεξὶ ράξκαηη, γαῖα δ' ἔλεξζε    

ρψξεζελ, ηῆ δ' ἔθζνξ' ἄλαμ θξαηεξὸο πνιπδέγκσλ.  

β δὲ θέξσλ ὑπὸ γαῖαλ ἐλ ἅξκαζη ρξπζείνηζη  

πφιι' ἀεθαδνκέλελ, ἐβφεζα δ' ἄξ' ὄξζηα θσλῆ.  

ηαῦηά ηνη ἀρλπκέλε πεξ ἀιεζέα πάλη' ἀγνξεχσ.  
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Totes nosaltres, en un prat encantador (Leucipe, Feno, Electra, Yante, Mélite, Yaque, Rodia, 

Calírroe, Melóbosis, Tique, així com Ocírroe, Criseida, Yanira, Acaste, Admete, Ródope, Pluto i la 

graciosa Calipso, Èstix, Urania i l‟amable Galaxuara, Palas, la que suscita el combat i Àrtemis, 

diseminadora de dards), jugàvem i agafàvem en un ram amb les nostres mans encantadores flors: 

el suau safrà, els gladiols i el jacint, calze de rosa, llirs, meravella de veure, i el narcís que l‟ampla 

terra feia germinar com el safrà. Jo estava recollint-les amb alegria, però la terra va obrir-se des del 

més profund i per allà es va llençar fora el poderós que a molts acull. Va marxar portant-me amb ell 

sota terra en el seu carro d‟or, contra la meva voluntat i vaig llençar crits aguts amb la veu. Això que 

et dic, molt afligida, és tota la veritat. 

(Trad. Alberto Bernabé Pajares) 

 

16. Himne Homèric a Demèter 51-58 (s. V aC) 

ἀιι' ὅηε δὴ δεθάηε νἱ ἐπήιπζε θαηλνιὶο ἦὼο  

ἢληεηφ νἱ θάηε ζέιαο ἐλ ρείξεζζηλ ἔρνπζα,  

θαί ῥά νἱ ἀγγειένπζα ἔπνο θάην θψλεζέλ ηε·  

πφηληα Γεκήηεξ ὡξεθφξε ἀγιαφδσξε  

ηίο ζελ νὐξαλίσλ ὲ ζλεηλ ἀλζξψπσλ  

ἣξπαζε  εξζεθφλελ θαὶ ζὸλ θίινλ ἢθαρε ζπκφλ;  

θσλο γὰξ ἢθνπζ', ἀηὰξ νὐθ ἴδνλ ὀθζαικνῖζηλ  

ὅο ηηο ἔελ· ζνὶ δ' ὦθα ιέγσ λεκεξηέα πάληα.  

 

Però quan se li va presentar per dècima vegada la radiant Aurora, va sortir a trobar-la Hècate, 

duent a les seves mans tortxes enceses. Disposada a donar-li la notícia, li va dirigir la paraula i li 

digué:  

-Soberana Demeter, dispensadora de les estacions, la d‟esplèndits dons, quin dels Déus celestes o 

dels homes mortals raptà Persèfone i va afligir el teu ànim? Vaig escoltar la seva veu, en efecte, 

per no vaig veure amb els meus ulls qui era. En poc t‟ho he dit tot sense enganys.  

(Trad. Alberto Bernabé Pajares) 
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17. Heròdot, Històries 7.154.14-155.1 (s.V aC ) 

Τλ  

δὲ εἶπνλ πνιίσλ παζέσλ πιὴλ Σπξεθνπζέσλ νὐδεκία ἀπέ- 

θπγε δνπινζχλελ πξὸο Ἱππνθξάηενο. Σπξεθνζίνπο δὲ  

Κνξίλζηνί ηε θαὶ Κεξθπξαῖνη ἐξξχζαλην κάρῃ ἑζζσζέληαο    

ἐπὶ πνηακῶ ιψξῳ· ἐξξχζαλην δὲ νὗηνη ἐπὶ ηνῖζδε θαηαι- 

ιάμαληεο, ἐπ' ᾧ ηε Ἱππνθξάηετ Κακάξηλαλ Σπξεθνζίνπο  

παξαδνῦλαη· Σπξεθνζίσλ δὲ ἤλ Κακάξηλα ηὸ ἀξραῖνλ.  

 

De totes les ciutats que he esmentat, cap, a excepció de Siracusa, no va poder defugir l‟esclavatge 

d‟Hipòcrates. En efecte, els cortints i els corcireus van salvar els siracusans, que havien estat 

derrotats en una batalla a les ribes del riu Elor, condició que els siracusans lliuressin Camarina a 

Hiòcrates; perquè antigament Camarina pertanyia als siracusans. 

(Trad. Joaquím Gestí).  

 

18. Epicarm, fr. 127 (s. V aC) 

θαὶ ηὸ ηο Φηησλέαο αὐιεζάησ ηίο κνη κέινο.    

 

19. Sòfocles, Traquínies 207-16 (s. V aC) 

{ΦΟ.} Ἀλνινιχμεηαη δφκνο ἐθεζηίνη- 

ζηλ ἀιαιαῖο ὁ κειιφλπκ- 

θνο, ἐλ δὲ θνηλὸο ἀξζέλσλ  

ἴησ θιαγγὰ ηὸλ εὐθαξέηξαλ  

Ἀπφιισ πξνζηάηαλ· ὁκνῦ δὲ  
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παηλα, παηλ' ἀλάγεη', ὦ παξζέλνη,  

βνηε ηὰλ ὁκφζπνξνλ  

Ἄξηεκηλ ξηπγίαλ,  

ἐιαθαβφινλ, ἀκθίππξνλ,  

γείηνλάο ηε Νχκθαο.    

 

Que ululi amb alarits de triomf al voltant de la llar, la casa que espera el seu nuvi, i entre ells, comú, 

vagi el clamor dels mascles, celebrant el de la bellesa aljava, Apol·lo Tutelar, alhora el pean, el 

pean entoneu, oh verges, crideu la filla de la mateixa sembra, Àrtemis d‟Ortígia, la que tira als 

cèrvols, la que porta un doble foc, amb Nimfes, veïnes seves! 

(Trad.Carles Riba). 

 

20. Tucídides, Històries 6.3.1-2 (s. V aC) 

ιιήλσλ δὲ πξηνη Φαιθηδο ἐμ Δὐβνίαο πιεχζαληεο  

κεηὰ Θνπθιένπο νἰθηζηνῦ Νάμνλ ᾤθηζαλ, θαὶ Ἀπφιισλνο  

Ἀξρεγέηνπ βσκὸλ ὅζηηο λῦλ ἔμσ ηο πφιεψο ἐζηηλ ἱδξχ- 

ζαλην, ἐθ' ᾧ, ὅηαλ ἐθ Σηθειίαο ζεσξνὶ πιέσζη, πξηνλ    

ζχνπζηλ. Σπξαθνχζαο δὲ ηνῦ ἐρνκέλνπ ἔηνπο Ἀξρίαο ηλ  

ἧξαθιεηδλ ἐθ Κνξίλζνπ ᾤθηζε, Σηθεινὺο ἐμειάζαο πξηνλ  

ἐθ ηο λήζνπ ἐλ ᾗ λῦλ νὐθέηη πεξηθιπδνκέλῃ  πφιηο  ἐληφο  

ἐζηηλ· ὕζηεξνλ δὲ ρξφλῳ θαὶ  ἔμσ πξνζηεηρηζζεῖζα πνιπ- 

άλζξσπνο ἐγέλεην. 

 

Dels grecs, els calcidesos foren els primers que, havent slpat d‟Eubea amb Tucles com a 

colonitzador, fundaren Naxos i bastiren l‟altar d‟Apol·lo Guiador, que ara ha quedat fora de la ciutat; 

damunt d‟ell ofereixen prèviament sacrificis els legats abans de llevar àncores de Sicília. L‟any 
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següent Arquias, de la família dels heràclides, tot sortint de Corint, s‟establí a Siracusa, després de 

treure, primer, els sículs de l‟illa en la qual hi ha la ciutat, construïda a l‟exterior, adossada a la 

muralla, tingué un gran nombre d‟habitants. Passats quatre anys des de la fundació de Siracusa, 

Tucles i els calcidesos salparen de Naxos i feren la guerra als sículs i fundaren Leontinos i encara, 

posteriorment, Catana. Però els catanesos mateixos declararen fundador d‟ells Evarc.  

(Trad. Manuel Balasch) 

 

21. Aristòfanes, Ocells 864-73 (s. V/IV aC) 

{ΙΔΡΔΥΣ}  

Γξάζσ ηάδ'. Ἀιιὰ πνῦ 'ζηηλ ὁ ηὸ θαλνῦλ ἔρσλ;    

Δὔρεζζε ηῆ ζηίᾳ ηῆ ὀξληζείῳ θαὶ ηῶ ἰθηίλῳ ηῶ  

ἑζηηνχρῳ θαὶ ὄξληζηλ ιπκπίνηο θαὶ ιπκπίῃζη  

πζη θαὶ πάζῃζηλ –   

{ Ι.} Ὦ Σνπληέξαθε, ραῖξ', ἄλαμ  ειαξγηθέ.  

{ΙΔ.} θαὶ θχθλῳ  πζίῳ θαὶ Γειίῳ θαὶ Λεηνῖ ξηπγνκή- 

ηξᾳ θαὶ Ἀξηέκηδη Ἀθαιαλζίδη –   

{ Ι.} Οὐθέηη Κνιαηλίο, ἀιι' Ἀθαιαλζὶο Ἄξηεκηο.  

 

El Sacerdot- Ho faré. Però, ¿on és el qui té el cistell?. (Un esclau li posa davant el cistell; ell en 

pren ofrenes i declama solemnialment). Pregueu Hèstia, l‟ocellera, el milà protector de la llar, els 

ocells olímpics, les ocelles olímpiques, tots ells, totes elles… 

Pisteter- Esperaver de Súnion! Salve, pelàrgic sobirà! 

El Sacerdot- ...el cigne pític, el deli, Leto, la mare codorniu, i Àrtemis cadernera… 

Pisteter- Àrtemis ja no és de Colainis, sinó cadernera... 
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22. Escolis de Teòcrit a Ibic 1.117 (s. IV/III aC) 

<Ἀξέζνηζα:> θξήλε ἐλ Σπξαθνχζαηο. θαζὶ δηὰ KGEAT    

πειάγνπο Ἀιθεηὸλ ἣθεηλ <...>, ὥο θεζηλ Ἴβπθνο (fgm. 23  

Bergk Poet. lyr. gr. III4 244) παξηζηνξλ πεξὶ ηο ιπκ- 

πηαθο θηάιεο.  

K1.2GEAT <Ἀξέζνηζα:> ὅηη Σηθειηθὴ θξήλε, πξφδεινλ· δνθεῖ  

δὲ ὑπ' Ἀιθεηνῦ πιεξνῦζζαη. ἔζηη δὲ θαὶ ἐλ Δὐβνίᾳ θαὶ ἄιιε  

KGEAT ἐλ Σάκῳ <θαὶ ἐλ Ἰζάθῃ>·  

         „πὰξ θφξαθνο πέηξῃ θαὶ ἐπὶ  

θξήλῃ Ἀξεζνχζῃ‟ (λ 408). ραξηέλησο δὲ θαὶ παθξφδηηφο  

(fgm. 1 Luenzner Diss. phil. Bonn. 1866, 21) θεζηλ ἐλ ηῶ  

GEAT πεξὶ ζηνηρείσλ, ὅηη ἀξεζνχζαο θαινῦζη πάζαο θξήλαο.  

         ἀγλν- 

ήζαο δὲ Κξάηεο (Wachsmuth De Cratete Mallota p. 53) κεηα- 

γξάθεη· „ἐπὶ θξήλεο κειαλχδξνπ‟ (cf. λ 409).  

PT <ραῖξ' Ἀξέζνηζα:> πεγὴ ἐλ Σπξαθνχζαηο ηο Σηθε- 

ιίαο, εἰο ἡλ εἰζξέεη ὁ ἐμ Ἀξθαδίαο Ἀιθεηὸο πνηακφο.  

KPT <Θχβξηδνο:> <...> <δχβξηο> θαηὰ γιζζαλ  ζά- 

ιαζζα. ηηλὲο δὲ Σηθειίαο ἔθεζαλ πνηακὸλ <Θχκβξηδα.>  

 

23. Teòcrit, Idil·lis I.113-9 (s.IV/III aC) 

ἄξρεηε βνπθνιηθο, Μνῖζαη, πάιηλ ἄξρεη' ἀνηδο.  

ὦ ιχθνη, ὦ ζεο, ὦ ἀλ' ὤξεα θσιάδεο ἄξθηνη,  

ραίξεζ'· ὁ βνπθφινο ὔκκηλ ἐγὼ Γάθληο νὐθέη' ἀλ' ὕιαλ,  
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νὐθέη' ἀλὰ δξπκψο, νὐθ ἄιζεα. ραῖξ', Ἀξέζνηζα,  

θαὶ πνηακνὶ ηνὶ ρεῖηε θαιὸλ θαηὰ Θχβξηδνο ὕδσξ.  

 

Comenceu el cant pastoril, Muses, altre cop comenceu.  

Llops i xacals i osses que us guariu per les muntanyes, adéu. Dafne el vaquer no recorrerà mai 

més les vostres arbredes, ni els vostres boscos, ni les vostres espessors. Adéu, Aretusa; adéu rius 

que del Tibris aboqueu les vostres formoses aigües.  

(Trad. Josep Alsina) 

 

24. Teòcrit, Idil·lis 2.33-6 (s.IV/III aC) 

λῦλ ζπζ ηὰ πίηπξα. ηὺ δ', Ἄξηεκη, θαὶ ηὸλ ἐλ Ἅηδα  

θηλήζαηο ἀδάκαληα θαὶ εἴ ηί πεξ ἀζθαιὲο ἄιιν –   

Θεζηπιί, ηαὶ θχλεο ἄκκηλ ἀλὰ πηφιηλ ὠξχνληαη·  

ἁ ζεὸο ἐλ ηξηφδνηζη· ηὸ ραιθένλ ὡο ηάρνο ἄρεη.  

 

Ara cremaré el segó. I tu, Àrtemis, que pots remoure les portes incommovibles de l‟Hades, i si 

quelcom hi ha encara més dur… Testilí, els gossos lladren per la vila! La deesa és a la cruïlla. 

Cuita, fes ressonar l‟aram!  

(Trad. Josep Alsina) 

 

25. Teòcrit, Idil·lis 16.98-104 (s.IV/III aC) 

ὑςειὸλ δ' Ἱέξσλη θιένο θνξένηελ ἀνηδνί  

θαὶ πφληνπ Σθπζηθνῖν πέξαλ θαὶ ὅζη πιαηὺ ηεῖρνο  

ἀζθάιηῳ δήζαζα Σεκίξακηο ἐκβαζίιεπελ.  

εἷο κὲλ ἐγψ, πνιινὺο δὲ Γηὸο θηιένληη θαὶ ἄιινπο  

ζπγαηέξεο, ηνῖο πζη κέινη Σηθειὴλ Ἀξέζνηζαλ  
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ὑκλεῖλ ζὺλ ιανῖζη θαὶ αἰρκεηὴλ Ἱέξσλα.  

 

Que els poetes difonguin l‟alta fama de Hieró més enllà del mar Escítia i fins allà on regnava 

Semíramis que, amb asfalt, cimentà l‟ampla muralla. Jo sóc un de tants preferits de les filles de 

Zeus. Afany de tots ells sigui celebrar l‟Aretusa Siciliana, i als seus hosts, i al llancer Hieró.  

(Trad. Josep Alsina) 

 

26. Teòcrit, Idíl·lis 2.66 (s.IV/III aC) 

Νῦλ δὴ κψλα ἐνῖζα πφζελ ηὸλ ἔξσηα δαθξχζσ;  

ἐθ ηίλνο ἄξμσκαη; ηίο κνη θαθὸλ ἄγαγε ηνῦην;  

ἤλζ' ἁ ησὐβνχινην θαλαθφξνο ἄκκηλ Ἀλαμψ  

ἄιζνο ἐο Ἀξηέκηδνο, ηᾶ δὴ ηφθα πνιιὰ κὲλ ἄιια  

ζεξία πνκπεχεζθε πεξηζηαδφλ, ἐλ δὲ ιέαηλα.  

 

I ara que ja estic sola, per a plorar el meu amor, ¿des de quin moment ho he de fer? ¿Per on cal 

començar? ¿Qui fou la causa de la meva dissort? Havia vingut a casa la filla d‟Eubul, Anaxó, 

portacistella de la processó al bosc sagrat d‟Àrtemis. Aquell dia al seu costat desfilaven moltes 

feres, i entre elles, una lleona. 

(Trad. Josep Alsina) 

 

27. Calímac, Himnes 2.58-64 (s.IV/III aC) 

ηεηξαέηεο ηὰ πξηα ζεκείιηα Φνῖβνο ἔπεμε  

θαιῆ ἐλ ξηπγίῃ πεξηεγένο ἐγγχζη ιίκλεο.  

Ἄξηεκηο ἀγξψζζνπζα θαξήαηα ζπλερὲο αἰγλ  

Κπλζηάδσλ θνξέεζθελ, ὁ δ' ἔπιεθε βσκὸλ Ἀπφιισλ,  

δείκαην κὲλ θεξάεζζηλ ἐδέζιηα, πμε δὲ βσκφλ  
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ἐθ θεξάσλ, θεξανὺο δὲ πέξημ ὑπεβάιιεην ηνίρνπο.  

ὧδ' ἔκαζελ ηὰ πξηα ζεκείιηα Φνῖβνο ἐγείξεηλ.  

 

Tenia quatre anys quan ho va fer per primera vegada a la bella Ortígia, prop del llac circular. Quan 

tornava de la cacera, Àrtemis portava caps i caps de cabres Cintíades, y Apol·lo edificà amb elles 

un altar: de les banyes en va fer el bassament, amb banyes va ajustar l‟altar, cornis eren els murs 

que va posar al voltant. Així va prendre per primera vegada Febo a ergir els cements de les ciutats. 

(Trad. Luis Alberto de Cuenca y Prado) 

 

28. Calímac, Epigrames 62 (s.IV/III aC) 

Κπλζηάδεο, ζαξζεῖηε, ηὰ γὰξ ηνῦ Κξεηὸο ρέκκα  

θεῖηαη ἐλ ξηπγίῃ ηφμα παξ' Ἀξηέκηδη,  

νἷο ὑκέσλ ἐθέλσζελ ὄξνο κέγα, λῦλ δὲ πέπαπηαη,  

αἶγεο, ἐπεὶ ζπνλδὰο  ζεὸο εἰξγάζαην.    

 

Tranquilitzeu-vos, Cintíades, doncs l‟arc d‟Esquemas el Cretenc jau inhert a Ortígia, al temple 

d‟Àrtemis; l‟arc amb que despoblà tot un gran cim de vosaltres. Però s‟ha aturat, cabres: fou la 

deesa qui diposità aquesta treva.  

(Trad. Luis Alberto de Cuenca y Prado) 

 

29. Calímac, Himne a Àrtemis 3.17-38 (s.IV/III aC) 

πφιηλ δέ κνη ἣληηλα λεῖκνλ  

ἣληηλα ιῆο· ζπαξλὸλ γὰξ ὅη' Ἄξηεκηο ἄζηπ θάηεηζηλ·  

νὔξεζηλ νἰθήζσ, πφιεζηλ δ' ἐπηκείμνκαη ἀλδξλ  

κνῦλνλ ὅη' ὀμείῃζηλ ὑπ' ὠδίλεζζη γπλαῖθεο  

ηεηξφκελαη θαιέσζη βνεζφνλ, ᾗζί κε Μνῖξαη  
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γεηλνκέλελ ηὸ πξηνλ ἐπεθιήξσζαλ ἀξήγεηλ,  

ὅηηη κε θαὶ ηίθηνπζα θαὶ νὐθ ἢιγεζε θέξνπζα  

κήηεξ, ἀιι' ἀκνγεηὶ θίισλ ἀπεζήθαην γπίσλ.‟  

ὣο  παῖο εἰπνῦζα γελεηάδνο ἢζειε παηξφο  

ἅςαζζαη, πνιιὰο δὲ κάηελ ἐηαλχζζαην ρεῖξαο  

κέρξηο ἵλα ςαχζεηε. παηὴξ δ' ἐπέλεπζε γειάζζαο,  

θ δὲ θαηαξξέδσλ· „ὅηε κνη ηνηαῦηα ζέαηλαη  

ηίθηνηελ, ηπηζφλ θελ ἐγὼ δειήκνλνο  ξεο  

ρσνκέλεο ἀιέγνηκη. θέξεπ, ηέθνο, ὅζζ' ἐζειεκφο  

αἰηίδεηο, θαὶ δ' ἄιια παηὴξ ἔηη κείδνλα δψζεη.  

ηξὶο δέθα ηνη πηνιίεζξα θαὶ νὐρ ἕλα πχξγνλ ὀπάζζσ,  

ηξὶο δέθα ηνη πηνιίεζξα, ηὰ κὴ ζεὸλ ἄιινλ ἀέμεηλ  

εἴζεηαη, ἀιιὰ κφλελ ζὲ θαὶ Ἀξηέκηδνο θαιέεζζαη·  

πνιιὰο δὲ μπλῆ πφιηαο δηακεηξήζαζζαη  

κεζζφγεσο λήζνπο ηε· θαὶ ἐλ πάζῃζηλ ἔζνληαη  

Ἀξηέκηδνο βσκνί ηε θαὶ ἄιζεα. θαὶ κὲλ ἀγπηαῖο    

ἔζζῃ θαὶ ιηκέλεζζηλ ἐπίζθνπνο.‟ 

 

“Dóna‟m tots els cims i una sola ciutat, la que vulguis. Estrany seria que Àrtemis baixi a una ciutat. 

Viuré a les muntanyes i tant sols prendré contacte amb les ciutats dels homes quan em cridin en la 

seva ajuda les dones tormentades pels viu dolors del part; les Moiras em van assignar, des del 

primer moment en que vaig néixer, el càrrec de socórre-les, doncs la meva mare va engendrar-me i 

va dur-me dins del seu ventre sense cap patiment, i sense esforç va donar a llum el fruit de les 

seves entranyes.” Així va parlar la nena, i volia tocar la barbeta del seu pare, aixecant els braços 

una i una altra vegada per a aconseguir-ho, però fou envà. Rient, assentí el pare i, acaronant-la, 

digué: “Que les deeses em donin fills semblants, i em preocuparé ben poc de les ires de la gelosa 

Hera. Rep, filla, quant has desitjat, i molt més que et donaré jo. Trenta ciutats et concediré, i no 
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solament un recinte emmurallat; trenta ciutats que no veneraran una altra divinitat que no siguis tu, i 

seran cridades per Àrtemis. Compartiràs amb altres déus moltes altres ciutats, tant de l‟interior com 

costaneres, i en totes hi haurà altars i boscs consagrats a Àrtemis. I seràs protectora dels camins i 

dels ports.” 

(Trad. Luis Alberto de Cuenca y Prado) 

 

30. Apol·loni de Rodes 1.416-24 (s.III aC) 

αὐηὸο λῦλ ἄγε λα ζὺλ ἀξηεκέεζζηλ ἑηαίξνηο  

θεῖζέ ηε θαὶ παιίλνξζνλ ἐο ιιάδα. ζνὶ δ' ἂλ ὀπίζζσ  

ηφζζσλ ὅζζνη θελ λνζηήζνκελ ἀγιαὰ ηαχξσλ  

ἱξὰ πάιηλ βσκῶ ἐπηζήζνκελ, ἄιια δὲ  πζνῖ,  

ἄιια δ' ἐο ξηπγίελ ἀπεξείζηα δξα θνκίζζσ·  

λῦλ δ' ἴζη, θαὶ ηήλδ' ἥκηλ, θεβφιε, δέμν ζπειήλ,  

ἣλ ηνη ηζδ' ἐπίβαζξα ράξηλ πξνηηζείκεζα λεφο  

πξσηίζηελ· ιχζαηκη δ', ἄλαμ, ἐπ' ἀπήκνλη κνίξῃ  

πείζκαηα ζὴλ δηὰ κηηλ· ἐπηπλεχζεηε δ' ἀήηεο  

κείιηρνο, ᾧ θ' ἐπὶ πφληνλ ἐιεπζφκεζ' εὐδηφσληεο.”  

 

Tu mateix ara guia la nau amb els meus companys indemnes fins allà i de tornada a l‟Hades. I 

després en honor teu oferirem de nou sobre l‟altar esplèndids sacrificis de tants toros com homes 

haguem registrat. I altres presents a Pito i altres a Ortígia portaré incomptables. Però ara vine, 

Fletxador, i acull aquest sacrifici que t‟oferim com a primera mostra de gratitud per a l‟embarcament 

d‟aquesta nau. Tant de bo que jo, sobirà, llevi àncores per a un destí aventurer gràcies al teu 

designi; i que bufi un vent suau, amb el qual naveguem serens sobre la mar.   
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31. Polibi, Històries 12.4d (s.II aC) 

 λ ᾧ γέλεη κεγίζηελ ἐπίθαζηλ ἕιθσλ Τίκαηνο  

πιεῖζηνλ ἀπνιείπεζζαί κνη δνθεῖ ηο ἀιεζείαο· ηνο- 

νῦην γὰξ ἀπέρεη ηνῦ δη' ἑηέξσλ ἀθξηβο ηὴλ ἀιή- 

ζεηαλ ἐμεηάδεηλ ὡο νὐδὲ ηνχησλ ὧλ αὐηφπηεο γέγνλε  

θαὶ ἐθ' νὓο αὐηὸο ἣθεη ηφπνπο, νὐδὲ πεξὶ ηνχησλ  

νὐδὲλ ὑγηὲο κῖλ ἐμεγεῖηαη. ηνῦην δ' ἔζηαη δινλ,  

ἐὰλ ἐλ ηνῖο θαηὰ ηὴλ Σηθειίαλ δείμσκελ αὐηὸλ  

ἀγλννῦληα πεξὶ ὧλ ἀπνθαίλεηαη· ζρεδὸλ γὰξ νὐ  

πνιιλ ἔηη πξνζδεήζεη ιφγσλ ὑπέξ γε ηο ςεπδνιν- 

γίαο, ἐὰλ ἐλ νἷο ἔθπ θαὶ ἐηξάθε ηφπνηο, θαὶ ηνχησλ  

ἐλ ηνῖο ἐπηθαλεζηάηνηο  ἐλ ηνχηνηο  ἀγλνλ εὑξεζῆ  

θαὶ παξαπαίσλ ηο ἀιεζείαο. θεζὶ ηνηγαξνῦλ ηὴλ  

Ἀξέζνπζαλ θξήλελ ηὴλ ἐλ ηαῖο Σπξαθνχζαηο ἔρεηλ  

ηὰο πεγὰο ἐθ ηνῦ θαηὰ  εινπφλλεζνλ δηά ηε ηο  

Ἀξθαδίαο θαὶ δηὰ ηο ιπκπίαο ῥένληνο  πνηακνῦ]    

Ἀιθεηνῦ· ἐθεῖλνλ γὰξ δχληα θαηὰ γο (θαὶ) ηεηξα- 

θηζρηιίνπο ζηαδίνπο ὑπὸ ηὸ Σηθειηθὸλ ἐλερζέληα  

πέιαγνο ἀλαδχλεηλ ἐλ ηαῖο Σπξαθνχζαηο, γελέζζαη  

δὲ ηνῦην δινλ ἐθ ηνῦ θαηά ηηλα ρξφλνλ νὐξαλίσλ  

ὄκβξσλ ῥαγέλησλ θαηὰ ηὸλ ηλ ιπκπίσλ θαηξὸλ  

θαὶ ηνῦ πνηακνῦ ηνὺο θαηὰ ηὸ ηέκελνο ἐπηθιχζαλ- 

ηνο ηφπνπο, ὄλζνπ ηε πιζνο ἀλαβιχδεηλ ηὴλ Ἀξέ- 

ζνπζαλ ἐθ ηλ θαηὰ ηὴλ παλήγπξηλ ζπνκέλσλ  
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βνλ θαὶ θηάιελ ρξπζλ ἀλαβαιεῖλ, ἡλ ἐπηγλφληεο  

εἶλαη ηο ἑνξηο ἀλείινλην.  

 

En aquest aspecte Timeu, tot i que fa grans bocades, crec que es troba molt lluny de la veritat. 

Dista tant de cercar-la rigorosament per altres autors que ni de les coses de les quals fou testimoni 

ocular ni dels indrets que va visitar personalment, ni d‟això no fa un report saludable. La cosa serà 

clara si demostrem com no sap res del que descriu de la història de Sicília: no necessitarem gaires 

paraules quant a la seva falsedat si, referent als llocs on nasqué i va créixer, i tocant als més 

coneguts d‟entre ells, és enxarpat en ignorància, i desviat de la veritat. Afirma, en efecte, que la font 

Aretusa, que és a Siracusa, té les deus en el riu Alfeu, que s‟escola pel Peloponès, per l‟Arcàdia i 

per Olímpia, que el riu s‟enfonsa sota terra, i que, aflorant a quatre mil estadis, torna a sortir en 

terres sicilianes, a Siracusa, i que és evident que la cosa és aixñi pel fet que després d‟un cert 

temps que havia plogut durant els festivals olímpics i que el riu havia inundat els topants del 

santuari, la font Aretusa va rajar molts fems dels bous sacrificats al festival, i va emetre un veire d‟or 

que els homes van recollir reconeixent que procedia d‟ell.  

(Trad.Manuel Balasch) 

 

32. Pseudo Scimne, Ad Nicomedem regem 278-282 (s.II aC) 

Ἀξρίαο δὲ ηνχηνπο πξνζιαβψλ  

ὁ Κνξίλζηνο κεηὰ Γσξηέσλ θαηῴθηζελ  

ἀπὸ ηο ὁκφξνπ ιίκλεο ιαβνχζαο ηνὔλνκα  

ηὰο λῦλ Σπξαθνχζαο παξ' αὐηνῖο ιεγνκέλαο.  

Μεηὰ ηαῦηα δ' ἀπὸ Νάμνπ Λενληῖλνη πφιηο,  

 ηὴλ ζέζηλ η' ἔρνπζα Ῥεγίνπ πέξαλ,  

ἐπὶ ηνῦ δὲ πνξζκνῦ θεηκέλε ηο Σηθειίαο,    

Εάγθιε, Καηάλε, Καιιίπνιηο ἔζρ' ἀπνηθίαλ.  
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33. Moscus, fr. 3 (s.II aC) 

Ἀιθεηὸο κεηὰ  ῖζαλ ἐπὴλ θαηὰ πφληνλ ὁδεχῃ,  

ἔξρεηαη εἰο Ἀξέζνηζαλ ἄγσλ θνηηλεθφξνλ ὕδσξ,  

ἕδλα θέξσλ θαιὰ θχιια θαὶ ἄλζεα θαὶ θφληλ ἱξάλ,  

θαὶ βαζὺο ἐκβαίλεη ηνῖο θχκαζη ηὰλ δὲ ζάιαζζαλ  

λέξζελ ὑπνηξνράεη, θνὐ κίγλπηαη ὕδαζηλ ὕδσξ,  

ἁ δ' νὐθ νἶδε ζάιαζζα δηεξρνκέλσ πνηακνῖν.  

θξνο δεηλνζέηαο θαθνκάραλνο αἰλὰ δηδάζθσλ  

θαὶ πνηακὸλ δηὰ θίιηξνλ Ἔξσο ἐδίδαμε θνιπκβλ.  

 

L‟Alfeu, quan deixa Pisa i viatja per mar, va a veure a Aretusa amb les seves aigües nodridores 

d‟oliveres, i li du flors com a regal de noces, belles fulles, sagrada pols. Es mou pel fons de les les 

onades i corre sota la mar, sense barrejar aigua amb aigua, i el mar no coneix el viatge del riu. El 

pícar jove, tramant maldats, mestre de l‟impossible, l‟Amor, per tendresa ha ensenyat a un riu fins i 

tot a capbussar-se.  

(Trad. Manuel García Teijeiro i Ma. Teresa Molinos) 

 

34. Ciceró, In verrem 2.4.53.118 (s. I aC) 

Ea tanta est urbs ut ex quattuor urbibus maximis  

constare dicatur; quarum una est ea quam dixi Insula,  

quae duobus portibus cincta in utriusque portus ostium  

aditumque proiecta est; in qua domus est quae Hieronis  

regis fuit, qua praetores uti solent. In ea sunt aedes sacrae  

complures, sed duae quae longe ceteris antecellant, Dianae,  

et altera, quae fuit ante istius adventum ornatissima, Mi- 

nervae. In hac insula extrema est fons aquae dulcis, cui  
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nomen Arethusa est, incredibili magnitudine, plenissimus  

piscium, qui fluctu totus operiretur nisi munitione ac mole  

lapidum diiunctus esset a mari. 

 

Aquesta ciutat és tan gran, que es pot dir que està formada per quatre grans ciutats. Una és l‟illa, 

de què he parlat, la qual, cenyida pels dos ports, s‟estén ins a llurs boques; allí hi ha el Palau que 

fou del rei Hieró, on solen habitar els pretors. En aquesta part de la ciutat, hi ha molts temples, però 

n‟hi ha dos que sobresurten molt dels altres: l‟un dedicat a Diana i l‟altre, que abans d‟arribar a 

Verres era molt ric, a Minerva. A l‟extrem de l‟illa hi ha una Font d‟aigua dolça abinebada Aretusa, 

amb un toll d‟una grandària increíble, ple de peixos, que quedaría tot cobert per les onades, di no el 

separés de la mar un mur construit de pedra.   

(Trad. Josep Vergés) 

 

35. Ciceró, In Verrem 2.4.122.1-6 (s. I aC) 

  Aedis Minervae est in Insula, de qua ante dixi; quam  

Marcellus non attigit, quam plenam atque ornatam reliquit;  

quae ab isto sic spoliata atque direpta est non ut ab hoste  

aliquo, qui tamen in bello religionem et consuetudinis iura  

retineret, sed ut a barbaris praedonibus vexata esse videatur.  

 

Hi ha un temple de Minerva a l‟illa de què us he parlat. Marcel no el tocà, el deixà ple d‟obres d‟art. 

Però aquest home l‟espolià, el saquejà de tal manera que sembla haver estat profanat, no per 

algún enemic que, malgrat tot conservés en la guerra el respecte als déus i els drets establerts pel 

costum, sinó per uns pirates bàrbars.   

(Trad. Josep Vergés) 
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36. Ciceró, De natura deorum 3.58.1-2 (s.I aC) 

Dianae item plures, prima Iovis et Proser- 

pinae, quae pinnatum Cupidinem genuisse dicitur,  

 

També són moltes les Dianes; la primera, filla de Júpiter i de Prosèrpina, que ho diu que va 

engendrar l‟alat Cupido. 

(Trad. Josep Vergés) 

 

37. Ciceró, Sobre Valors Morals 3.58-60 (s.I aC) 

  Quod si vituperandi qui reticuerunt, quid de iis  

existimandum est, qui orationis vanitatem adhibue- 

runt? C. Canius, eques Romanus, nec infacetus et satis  

litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut ipse dicere  

solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat    

se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos  

et ubi se oblectare sine interpellatoribus posset. Quod  

cum percrebuisset, Pythius ei quidam, qui argentariam  

faceret Syracusis, venales quidem se hortos non ha- 

bere, sed licere uti Canio, si vellet, ut suis, et simul  

ad cenam hominem in hortos invitavit in posterum  

diem. Cum ille promisisset, tum Pythius, qui esset ut  

argentarius apud omnes ordines gratiosus, piscatores  

ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante suos hortu- 

los postridie piscarentur, dixitque quid eos facere vel- 
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let. Ad cenam tempori venit Canius; opipare a Pythio  

adparatum convivium, cumbarum ante oculos multi- 

tudo, pro se quisque, quod ceperat, adferebat; ante  

pedes Pythii pisces abiciebantur. Tum Canius “quaeso”,  

inquit, “quid est hoc, Pythi? tantumne piscium? tan- 

tumne cumbarum?” Et ille “quid mirum?” inquit,  

“hoc loco est Syracusis quidquid est piscium, hic aqua- 

tio, hac villa isti carere non possunt.” Incensus Ca- 

nius cupiditate contendit a Pythio, ut venderet. Gra- 

vate ille primo. Quid multa? impetrat. Emit homo  

cupidus et locuples tanti, quanti Pythius voluit, et  

emit instructos. Nomina facit, negotium conficit. In- 

vitat Canius postridie familiares suos, venit ipse ma- 

ture, scalmum nullum videt. Quaerit ex proximo vi- 

cino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos  

nullos videret. “Nullae, quod sciam,” ille, “sed hic    

piscari nulli solent. Itaque heri mirabar quid accidis- 

set.” 

 

I si blasmables són els que cllen, què es pensarà d‟aquells que usen de falsedats positives? G. 

Cani, cavaller romà, home no mancat d‟enginy i bastant culte, havent-se traslladat a Siracusa per 

donar-se un temps de lleure, come ll mateix deia, no per negocis, feia córrer la veu que volia 

comprar algún jardinet on poder invitar els amics i divertir-s‟hi sense destorbs. Com això 

s‟escampés, un tal Piti, que tenia una agencia de canvi a Siracusa, li digué que de jardíns per 

vendre, no en tenia, però que, si volia, podía usar dels seus com a propis, i al mateix temps el 

convidà a sopar als jardins per l‟endemà. Havent l‟altre acceptat, Piti, que com a banquer que era 

podía demanar favors a tothom, reuní un gran nombre de pescadors i els demanà que al dia 
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següent anessin a pescar davant dels seus jardins i els digués què volia que fessin. Cani arribà al 

sopar a l‟hora assenyalada; Piti havia preparat un banquet opípar; davant del jardí una gran 

multitud de barques; cada pescador successivament porta el que ha pescat i llança els peixos 

davant dels peus de Piti. Aleshores digué Cani: “què és això, Piti, tant de peix i tantes barques?” i 

ell: “ què hi ha d‟estrany? En aquest lloc es troba tot el peix que hi ha a Siracusa; d‟aquí surt l‟aigua: 

aquesta gent no podría viure sense aquest mas.” Inflamat de desig, Cani insta Piti perquè ho 

vengui; s‟hi resisteix primerament; breu: ho aconsegueix. Ple de cobejança i ric com era, compra 

els jardins pel preu que Piti volgué, i amb tots els accessoris; registra l‟adquisició i remata l‟afer. Al 

dia següent, Cani convia els seus amics; ell mateix hi arriba d‟hora; cap barca enlloc; pregunta al 

veí del costat si feien festa els pescadors, que no en veía cap. “no que jo sàpiga”, li respon, “ però 

aquí no sol pescar ningú; per això m‟admirava ahir de veure el que passava.” 

(Trad. Josep Vergés) 

 

38. Diodor de Sicília, Biblioteca històrica  5.3.4-6 (s. I aC) 

κπζνινγνῦζη  

δὲ κεηὰ ηο Κφξεο ηὰο ηο ὁκνίαο παξζελίαο μησ- 

κέλαο Ἀζελλ ηε θαὶ Ἄξηεκηλ ζπληξεθνκέλαο ζπλ- 

άγεηλ κεη' αὐηο ηὰ ἄλζε θαὶ θαηαζθεπάδεηλ θνηλῆ  

ηῶ παηξὶ Γηὶ ηὸλ πέπινλ. δηὰ δὲ ηὰο κεη' ἀιιή- 

ισλ δηαηξηβάο ηε θαὶ ὁκηιίαο ἁπάζαο ζηέξμαη ηὴλ  

λζνλ ηαχηελ κάιηζηα, θαὶ ιαρεῖλ ἑθάζηελ αὐηλ    

ρψξαλ, ηὴλ κὲλ Ἀζελλ ἐλ ηνῖο πεξὶ ηὸλ Ἱκέξαλ  

κέξεζηλ, ἐλ νἷο ηὰο κὲλ Νχκθαο ραξηδνκέλαο Ἀζελᾶ  

ηὰο ηλ ζεξκλ ὑδάησλ ἀλεῖλαη πεγὰο θαηὰ ηὴλ  

ἧξαθιένπο παξνπζίαλ, ηνὺο δ' ἐγρσξίνπο πφιηλ  

αὐηῆ θαζηεξζαη θαὶ ρψξαλ ηὴλ ὀλνκαδνκέλελ κέ- 

ρξη ηνῦ λῦλ Ἀζήλαηνλ· ηὴλ δ' Ἄξηεκηλ ηὴλ ἐλ ηαῖο  

Σπξαθνχζαηο λζνλ ιαβεῖλ παξὰ ηλ ζελ ηὴλ ἀπ'  
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ἐθείλεο ξηπγίαλ ὑπφ ηε ηλ ρξεζκλ θαὶ ηλ ἀλ- 

ζξψπσλ ὀλνκαζζεῖζαλ. ὁκνίσο δὲ θαὶ θαηὰ ηὴλ  

λζνλ ηαχηελ ἀλεῖλαη ηὰο Νχκθαο ηαχηαο ραξηδν- 

κέλαο ηῆ Ἀξηέκηδη κεγίζηελ πεγὴλ ηὴλ ὀλνκαδνκέ- 

λελ Ἀξέζνπζαλ. ηαχηελ δ' νὐ κφλνλ θαηὰ ηνὺο  

ἀξραίνπο ρξφλνπο ἔρεηλ κεγάινπο θαὶ πνιινὺο ἰρζῦο,  

ἀιιὰ θαὶ θαηὰ ηὴλ κεηέξαλ ιηθίαλ δηακέλεηλ ζπκ- 

βαίλεη ηνχηνπο, ἱεξνὺο ὄληαο θαὶ ἀζίθηνπο ἀλζξψ- 

πνηο· ἐμ ὧλ πνιιάθηο ηηλλ θαηὰ ηὰο πνιεκηθὰο  

πεξηζηάζεηο θαγφλησλ, παξαδφμσο ἐπεζήκελε ηὸ  

ζεῖνλ θαὶ κεγάιαηο ζπκθνξαῖο πεξηέβαιε ηνὺο ηνι- 

κήζαληαο πξνζελέγθαζζαη· πεξὶ ὧλ ἀθξηβο ἀλα- 

γξάςνκελ ἐλ ηνῖο νἰθείνηο ρξφλνηο. 

 

Segons explica el mite, Atena i Àrtemis que igual que Core havien fet la elecció de la virginitat i es 

criaven amb ella, recollien flors en la seva compañía i juntes preparaven el peple al pare Zeus. 

Com que passaven el temps juntes i intimaven entre elles, les tres estimaven aquesta illa d‟una 

manera extraordinària i a cada una li va tocar en sort una part del territorio; a Atena li va tocar a la 

regió d‟Himera, on les nimfes, per complaure a la dea, va fer brollar les fonts d‟aigües termals quan 

Heracles va visitar l‟illa; i els habitants del lloc van consagrar a la dea una ciutat i el lloc que encara 

avui es diu Ateneu. Àrtemis va rebre dels déus l‟illa que es trova a Siracusa i que degut a ella va 

ser anomenada Ortígia, tant pels oracles com pels homes. Igualment en aquesta illa, les nimfes, 

per complaure a Àrtemis, van fer brollar una gran Font anomenada Aretusa. Aquesta Font contenia 

molts peixos de gran tamany i no només en els temps antics, sinó que també en els nostres diez 

trobem que aquests peixos segueixen allà, ja que són sagrats i no poden ser tocats pels homes. En 

més d‟una ocasió, en circumstàncies de guerra, quan alguns els van utilizar d‟aliment, la divinitat va 

enviar senyals extraordinàries i va abrumar amb grans desventures a aquells que s‟havien atrevit a 

emportàr-se‟ls a la boca. D‟això en presentarem una descripció més detallada en el momento 

oportú. 
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(Trad. Juan José Torres Esbarranch) 

 

39. Diodor de Sicília, Biblioteca Històrica 5.4.2-3 (s.I aC) 

ηὸλ γὰξ  ινχησλα κπζνινγνῦζη  

ηὴλ ἁξπαγὴλ πνηεζάκελνλ ἀπνθνκίζαη ηὴλ Κφξελ  

ἐθ' ἅξκαηνο πιεζίνλ ηλ Σπξαθνπζλ, θαὶ ηὴλ γλ  

ἀλαξξήμαληα αὐηὸλ κὲλ κεηὰ ηο ἁξπαγείζεο δῦλαη    

θαζ' ᾅδνπ, πεγὴλ δ' ἀλεῖλαη ηὴλ ὀλνκαδνκέλελ  

Κπάλελ, πξὸο ᾗ θαη' ἐληαπηὸλ νἱ Σπξαθφζηνη πα- 

λήγπξηλ ἐπηθαλ ζπληεινῦζη, θαὶ ζχνπζηλ νἱ κὲλ  

ἰδηηαη ηὰ ἐιάηησ ηλ ἱεξείσλ, δεκνζίᾳ δὲ ηαχ- 

ξνπο βπζίδνπζηλ ἐλ ηῆ ιίκλῃ, ηαχηελ ηὴλ ζπζίαλ  

θαηαδείμαληνο ἧξαθιένπο θαζ' ὃλ θαηξὸλ ηὰο Γε- 

ξπφλνπ βνῦο ἐιαχλσλ πεξηιζε πζαλ  ηὴλ  Σηθε- 

ιίαλ.  

 

El mite explica que Plutó, una vegada efectuat el rapte, va conduir Core al seu carro aprop de 

Siracusa i que allà es va obrir una escletxa a terra per on va baixar a l‟Hades amb la raptada, i va 

fer brollar l‟anomenada Font de Cíane, al costat de la qual els siracusans celebren cada any una 

famosa festa, en la qual els particulars sacrifiquen víctimes menors, mentre que a la cerimònia 

pública submergeixen toros a l‟estany; va ser Heracles qui va introduir aquest sacrifici en els temps 

en què donava la volta a Sicília sonduint la vacada de Gerions. 

(Trad. Juan José Torres Esbarranch) 
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40. Diodor de Sicília, Biblioteca Històrica 8.10 (s.I aC) 

Ὅηη Ἀξρίαο ὁ Κνξίλζηνο ἐξαζηὴο ὢλ Ἀθηαίσλνο  

ηὸ κὲλ πξηνλ πξνζέπεκπέ ηηλα ηῶ παηδί, ζαπκα- 

ζηὰο ἐπαγγειίαο πνηνχκελνο· νὐ δπλάκελνο δὲ αὐηὸλ  

ἀλαιαβεῖλ παξὰ ηὴλ ηνῦ παηξὸο θαινθἀγαζίαλ θαὶ  

ηὴλ αὐηνῦ ηνῦ παηδὸο ζσθξνζχλελ, ἢζξνηζε ηλ  

ζπλήζσλ ηνὺο πιείζηνπο, ὡο βηαζφκελνο ηὸλ ἐλ  

ράξηηη θαὶ δεήζεη κὴ ὑπαθνχνληα. ηέινο δὲ κεζπ- 

ζζεὶο κεηὰ ηλ ζπκπαξαθιεζέλησλ ἐπὶ ηνζνῦηνλ  

ἀλνίαο πξνέπεζελ ὑπὸ ηνῦ πάζνπο, ὥζηε εἰο ηὴλ  

νἰθίαλ ἐκπεζὼλ ηνῦ Μειίζζνπ ηὸλ παῖδα βηαίσο  

ἀπήγαγελ. ἀληερνκέλνπ δὲ ηνῦ παηξὸο θαὶ ηλ ἄι- 

ισλ ηλ θαηὰ ηὴλ νἰθίαλ, παξ' ἀκθνηέξνηο θηιν- 

ηηκίαο βηαηνηέξαο γελνκέλεο ἔιαζελ ὁ παῖο ἐλ ηαῖο  

ρεξζὶ ηλ ἀληερνκέλσλ ἀθεὶο ηὴλ ςπρήλ, ὥζηε ηὸ    

παξάδνμνλ ηο πξάμεσο ἀλαινγηδνκέλνπο ἐιεεῖλ ἅκα  

ηὴλ ηνῦ παζφληνο ζπκθνξὰλ θαὶ ζαπκάδεηλ ηὴλ ηο  

ηχρεο πεξηπέηεηαλ· ᾧ γὰξ ὁ παῖο ηο αὐηο ἐθεί- 

λεο ἔηπρε πξνζεγνξίαο, ηνχηῳ ηὴλ ὁκνίαλ ηνῦ βίνπ  

θαηαζηξνθὴλ ἔζρελ, ἑθαηέξσλ ὑπὸ ηλ κάιηζηα ἂλ  

βνεζεζάλησλ ηνῦ δλ παξαπιεζίῳ ηξφπῳ ζηεξε- 

ζέλησλ.  
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Àrquias de Corint, enamorat d‟Acteó, primer va enviar un missatger al jove, fent-li promeses 

maravelloses; però en no poder guanyar-se‟l davant l‟hombria de bé del seu pare i la decència del 

propi jove, va reunir a la major part dels seus amics amb la intenció de valer-se de la força contra el 

que no cefia al favor o a la súplica. Finalment, ebri en companyia dels qui havia reunit  mogut per la 

seva passió, va arribar a un tal grau de demencia que va penetrar a la casa de Melissos i va probar 

d‟emportar-se el noi per la força. Però en resistir el seu pare i els altres que estaven a casa i 

produir-se un violent enfrontament entre els dos grups, el noi va pasar inadvertit i va perdre la vida 

a mans dels seus defensors. Així, quan reflexionem sobre la estranya evoluciço dels 

esdeveniments, ens mou a la vegada la pietat per la mala sort de les víctimes i la sorpresa per 

l‟inesperat gir de la fortuna. El noi, en efecte, va tenir un final de la seva vida de les mateixes 

característiques que la mort que va tenir aquell de qui duia el nom, ja que tots dos va perdre la vida 

d‟una manera semblant, per l‟acció d‟aquells que més els ajudaven. 

(Trad. Juan José Torres Esbarranch) 

 

41. Diodor de Sicília, Bilioteca Històrica 4.23.4-5 (s.I aC) 

ηφηε  

δ' ὁ ἧξαθιο ἐγθπθινχκελνο ηὴλ Σηθειίαλ, θαηαλ- 

ηήζαο εἰο ηὴλ λῦλ νὖζαλ ηλ Σπξαθνζίσλ πφιηλ  

θαὶ ππζφκελνο ηὰ κπζνινγνχκελα θαηὰ ηὴλ ηο  

Κφξεο ἁξπαγήλ, ἔζπζέ ηε ηαῖο ζεαῖο κεγαινπξε- 

πο θαὶ εἰο ηὴλ Κπάλελ ηὸλ θαιιηζηεχνληα ηλ  

ηαχξσλ θαζαγίζαο θαηέδεημε ζχεηλ ηνὺο ἐγρσξίνπο  

θαη' ἐληαπηὸλ ηῆ Κφξῃ θαὶ πξὸο ηῆ Κπάλῃ ιακ- 

πξο ἄγεηλ παλήγπξίλ ηε θαὶ ζπζίαλ.  

 

Quan Heracles, en el seu recorregut per Sicília va arribar a la ciutat que actualmente és Siracusa, 

donat que coneixia les narracions mítiques sobre el rapte de Core, va oferir magnífics sacrficis a les 

deesses i, després d‟haver consagrat el més bell dels seus toros a la Font de Cíane, va ensenyar 
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als natius del lloc a oferir sacrificis anuals a Core i a celebrar amb magnificiència una festa solemne 

i un sacrifici al costat de la Font de Cíane. 

(Trad. Juan José Torres Esbarranch) 

 

42. Higini, Faules Praef.8 (s.I aC) 

 Ex Nereo et Doride Nereides quinquaginta,  

Glauce Thalia Cymodoce Nesaea Spio Thoe Cymothoe[a] Act<a>ea  

Limnoria Melite Iaera Amphithoe Agaue Doto Prot[h]o Pherusa  

Dyn<a>mene Dexamene Amphinome Callianassa Doris P<a>nope  

Galat[h]ea N<e>mert<e>s Apseudes Clymene Ianira [Panopaea] Ianassa  

Maera Or<i>thy<i>a <A>mathia Dr<y>mo Xantho Ligea Phyllodoce Cydippe  

Lycorias Cleio Beroe Ephyre Opis Asia Deiopea Arethusa [Cly- 

mene] Cren<e>is Eurydice Leucothoe.  

 

De Nereu i Doris, les cinquanta Nereides: Glauce, Talia, Cimòdoce, Nesea, Espio, Toe, Cimòtoe, 

Actea, Limnòria, Mèlite, Iera, Amfítoe, Agave, Doto, Proto, Ferusa, Dinàmene, Dexàmene, 

Amfínome, Cal·lianassa, Doris, Pànope, Galatea, Nemertes, pseudes, Clímene, Ianira, Panopea, 

Ianassa, Mera, Oritia, Amatia, Drimo, Xanto, Ligea, Fil·lòdoce, Cidipe, Licòrias, Clio, Bèroe, Èfire, 

Opis, Àsia, Deiopea, Aretusa, Clímene, Creneida, Eurídice, Leucòtoe. 

(trad. Antònia Solé i Nicolau) 

 

43. Higini, Faules 53 (s.I aC) 

  Iouis cum Asterien Titanis filiam amaret, illa eum contemp- 

sit; a quo in auem ὄξηπγα commutata est, quam nos coturnicem  

dicimus, eamque in mare abiecit, et ex ea insula est enata quae  

Ortygia est appellata.           
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haec mobilis fuit; quo postea Latona ab  

Aquilone uento delata est iussu Iouis, tu<m> cum eam Python perse- 

queretur, ibique oleam tenens Latona peperit Apollinem et Dia- 

nam; quae insula postea Delos est appellata.    

 

Encara que Júpiter estimà Astèria, la filla del Tità, ella el menyspreà; per això fou transformada en 

l‟ocell ortyga, que nosaltres anomenem guatlla, i la llançà al mar, i d‟ella sorgí una illa, que 

s‟anomena Ortígia. Aquesta fou mòbil; després Latona fou portada allà pel vent Aquiló per 

manament de Júpiter, quan Pitó la perseguia i allà, aguantant-se en una olivera, Latona parí Apol·lo 

i Diana, aquesta illa fou anomenada després Delos.  

(trad. Antònia Solé i Nicolau) 

 

44. Virgili, Eneida 3.692-698 (s.I aC) 

 Sicanio praetenta sinu iacet insula contra    

Plemyrium undosum; nomen dixere priores  

Ortygiam. Alpheum fama est huc Elidis amnem  

occultas egisse uias subter mare, qui nunc  

ore, Arethusa, tuo Siculis confunditur undis.  

iussi numina magna loci ueneramur, et inde  

exsupero praepingue solum stagnantis Helori.  

 

 

Quan emboques el golf sicani, i enfront del Plemuri fes per l‟onada, s‟estén un illot: Ortígia en diuen 

els primitius. Hom conta que un riu de l‟Èlida arcanes rutes hi té, l‟Alfeu, sota el mar, el que ara es 

barreja a tracés del teu doll, Aretusa, amb les sícules ones. Adorem, segons l‟ordre rebuda, el gran 

déu del paratge. Passo el terreny, d‟allí, fecundat pels gorgs de l‟Helòron.  

(trad. Miquel Dolç) 
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45. Virgili, Bucòliques 5.70-1 (s.I aC) 

pocula bina nouo spumantia lacte quotannis  

craterasque duo statuam tibi pinguis oliui,  

et multo in primis hilarans conuiuia Baccho  

 (ante focum, si frigus erit; si messis, in umbra)  

uina nouum fundam calathis Ariusia nectar.  

 

Dues copes escumejants de llet fresca i sengles craters de suc untuós d‟oliva cada any seran 

l‟ofrena que et faré; després i abans que res enriolant els festins amb abundància dels dons de 

Bacus, davant la llar si és temps de fred, sota l‟ombra si és per la sega, abocaré de les meves 

copes el vi d‟Ariúsion, nèctar novell.   

(trad. Miquel Dolç) 

 

46. Estrabo, Geografia 6.2.4 (s. I/I) 

 Τὰο δὲ Σπξαθνχζζαο Ἀξρίαο κὲλ ἔθηηζελ ἐθ Κν- 

ξίλζνπ πιεχζαο πεξὶ ηνὺο αὐηνὺο ρξφλνπο νἷο ᾠθί- 

ζζεζαλ ἣ ηε Νάμνο θαὶ ηὰ Μέγαξα. ἅκα δὲ Μχζθει- 

ιφλ ηέ θαζηλ εἰο Γειθνὺο ἐιζεῖλ θαὶ ηὸλ Ἀξρίαλ· ρξε- 

ζηεξηαδνκέλσλ δ' ἐξέζζαη ηὸλ ζεφλ, πφηεξνλ αἱξνῦλ- 

ηαη πινῦηνλ ἠ ὑγίεηαλ· ηὸλ κὲλ νὖλ Ἀξρίαλ ἑιέζζαη  

ηὸλ πινῦηνλ, Μχζθειινλ δὲ ηὴλ ὑγίεηαλ· ηῶ κὲλ δὴ  

Σπξαθνχζζαο δνῦλαη θηίδεηλ ηῶ δὲ Κξφησλα. θαὶ δὴ  

ζπκβλαη Κξνησληάηαο κὲλ νὕησο ὑγηεηλὴλ νἰθζαη  

πφιηλ ὥζπεξ εἰξήθακελ, Σπξαθνχζζαο δὲ ἐπὶ ηνζνῦηνλ  
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ἐθπεζεῖλ πινῦηνλ ὥζηε θαὶ αὐηνὺο ἐλ παξνηκίᾳ δηα- 

δνζλαη, ιεγφλησλ πξὸο ηνὺο ἄγαλ πνιπηειεῖο ὡο νὐθ  

ἂλ * ἐθγέλνηην αὐηνῖο  Σπξαθνπζζίσλ δεθάηε. πιένληα  

δὲ ηὸλ Ἀξρίαλ εἰο ηὴλ Σηθειίαλ θαηαιηπεῖλ κεηὰ κέ- 

ξνπο ηο ζηξαηηο ηνῦ ηλ ἧξαθιεηδλ γέλνπο Φεξ- 

ζηθξάηε ζπλνηθηνῦληα ηὴλ λῦλ Κέξθπξαλ θαινπκέλελ,  

πξφηεξνλ δὲ Σρεξίαλ. ἐθεῖλνλ κὲλ νὖλ ἐθβαιφληα Λη- 

βπξλνὺο θαηέρνληαο νἰθίζαη ηὴλ λζνλ, ηὸλ δ' Ἀξρίαλ  

θαηαζρφληα πξὸο ηὸ Εεθχξηνλ ηλ Γσξηέσλ εὑξφληα  

ηηλὰο δεῦξν ἀθηγκέλνπο ἐθ ηο Σηθειίαο παξὰ ηλ ηὰ  

Μέγαξα θηηζάλησλ ἀλαιαβεῖλ αὐηνχο, θαὶ θνηλῆ κεη'  

αὐηλ θηίζαη ηὰο Σπξαθνχζζαο. εὐμήζε δὲ θαὶ δηὰ ηὴλ  

ηο ρψξαο εὐδαηκνλίαλ  πφιηο θαὶ δηὰ ηὴλ ηλ ιηκέ-   

λσλ εὐθπΐαλ. νἵ ηε ἄλδξεο γεκνληθνὶ θαηέζηεζαλ, θαὶ  

ζπλέβε Σπξαθνπζζίνηο ηπξαλλνπκέλνηο ηε δεζπφδεηλ  

ηλ ἄιισλ θαὶ ἐιεπζεξσζεῖζηλ ἐιεπζεξνῦλ ηνὺο ὑπὸ  

ηλ βαξβάξσλ θαηαδπλαζηεπνκέλνπο. ἤζαλ γὰξ ηλ  

βαξβάξσλ νἱ κὲλ ἔλνηθνη, ηηλὲο δ' ἐθ ηο πεξαίαο ἐπῄ- 

εζαλ, νὐδέλα δὲ ηο παξαιίαο εἴσλ νἱ Ἕιιελεο ἅπηε- 

ζζαη, ηο δὲ κεζνγαίαο ἀπείξγεηλ παληάπαζηλ νὐθ  

ἴζρπνλ, ἀιιὰ δηεηέιεζαλ κέρξη δεῦξν Σηθεινὶ θαὶ Ση- 

θαλνὶ θαὶ Μφξγεηεο θαὶ ἄιινη ηηλὲο λεκφκελνη ηὴλ λ- 

ζνλ, ὧλ ἤζαλ θαὶ Ἴβεξεο, νὕζπεξ πξψηνπο θεζὶ ηλ  

βαξβάξσλ Ἔθνξνο ιέγεζζαη ηο Σηθειίαο νἰθηζηάο.  
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θαὶ ηὸ Μνξγάληηνλ δὲ εἰθὸο ὑπὸ ηλ Μνξγήησλ ᾠθί- 

ζζαη· πφιηο δ' ἤλ αὕηε, λῦλ δ' νὐθ ἔζηηλ. ἐπειζφληεο  

δὲ Καξρεδφληνη θαὶ ηνχηνπο νὐθ ἐπαχζαλην θαθνῦληεο  

θαὶ ηνὺο Ἕιιελαο, ἀληεῖρνλ δ' ὅκσο νἱ Σπξαθνχζζηνη.  

Ῥσκαῖνη δ' ὕζηεξνλ θαὶ ηνὺο Καξρεδνλίνπο ἐμέβαινλ  

θαὶ ηὰο Σπξαθνχζζαο ἐθ πνιηνξθίαο εἷινλ. ἐθ' κλ  

δὲ  νκπείνπ ηάο ηε ἄιιαο θαθψζαληνο πφιεηο θαὶ δὴ  

θαὶ ηὰο Σπξαθνχζζαο, πέκςαο ἀπνηθίαλ ὁ Σεβαζηὸο  

Καῖζαξ πνιὺ κέξνο ηνῦ παιαηνῦ θηίζκαηνο ἀλέιαβε.  

πεληάπνιηο γὰξ ἤλ ηὸ παιαηὸλ ὀγδνήθνληα θαὶ ἑθα- 

ηὸλ ζηαδίσλ ἔρνπζα ηὸ ηεῖρνο.ἅπαληα κὲλ δὴ ηὸλ θχ- 

θινλ ηνῦηνλ ἐθπιεξνῦλ νὐδὲλ ἔδεη, ηὸ δὲ ζπλνηθνχ- 

κελνλ ηὸ πξὸο ηῆ λήζῳ ηῆ ξηπγίᾳ κέξνο ᾠήζε δεῖλ  

νἰθίζαη βέιηηνλ, ἀμηνιφγνπ πφιεσο ἔρνλ πεξίκεηξνλ·  

 δ' ξηπγία ζπλάπηεη γεθχξᾳ πξὸο ηὴλ ἢπεηξνλ  

 [ὁκνξ νῦζα, θξήλελ δ' ἔρεη ηὴλ Ἀξέζνπζαλ ἐμηεῖζαλ  

πνηακὸλ εὐζὺο εἰο ηὴλ ζάιαηηαλ. κπζεχνπζη δὲ ηὸλ  

Ἀιθεηὸλ εἶλαη ηνῦηνλ, ἀξρφκελνλ κὲλ ἐθ ηο  εινπνλ- 

λήζνπ, δηὰ δὲ ηνῦ πειάγνπο ὑπὸ γο ηὸ ῥεῖζξνλ ἔρνληα  

κέρξη πξὸο ηὴλ Ἀξέζνπζαλ, εἶη' ἐθδηδφληα ἐλζέλδε  

πάιηλ εἰο ηὴλ ζάιαηηαλ. ηεθκεξηνῦληαη δὲ ηνηνχηνηο    

ηηζί· θαὶ γὰξ θηάιελ ηηλὰ ἐθπεζνῦζαλ εἰο ηὸλ πνηακὸλ  

* ἐλφκηζαλ ἐλ ιπκπίᾳ δεῦξν ἀλελερζλαη εἰο ηὴλ  

θξήλελ, θαὶ ζνινῦζζαη ἀπὸ ηλ ἐλ ιπκπίᾳ βνπζπ- 
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ζηλ. ὅ ηε  ίλδαξνο ἐπαθνινπζλ ηνχηνηο εἴξεθε ηάδε  

 “ἄκπλεπκα ζεκλὸλ Ἀιθενῦ, θιεηλλ Σπξαθνζζλ  

“ζάινο, ξηπγία.” ζπλαπνθαίλεηαη δὲ ηῶ  ηλδάξῳ  

ηαὐηὰ θαὶ Τίκαηνο ὁ ζπγγξαθεχο. εἰ κὲλ νὖλ πξὸ ηνῦ  

ζπλάςαη ηῆ ζαιάηηῃ θαηέπηπηελ ὁ Ἀιθεηὸο εἴο ηη βά- 

ξαζξνλ, ἤλ ηηο ἂλ πηζαλφηεο ἐληεῦζελ δηήθεηλ θαηὰ  

γο ῥεῖζξνλ κέρξη ηο Σηθειίαο ἀκηγὲο ηῆ ζαιάηηῃ  

δηαζδνλ ηὸ πφηηκνλ ὕδσξ· ἐπεηδὴ δὲ ηὸ ηνῦ πνηακνῦ  

ζηφκα θαλεξφλ ἐζηηλ εἰο ηὴλ ζάιαηηαλ ἐθδηδφλ, ἐγγὺο  

δὲ κεδὲλ ἐλ ηῶ πφξῳ ηο ζαιάηηεο θαηλφκελνλ ζηφκα  

ηὸ θαηαπῖλνλ ηὸ ῥεῦκα ηνῦ πνηακνῦ, θαίπεξ νὐδ' νὕ- 

ησο ἂλ ζπκκείλαη γιπθχ, παληάπαζηλ ἀκήραλφλ ἐζηη.  

ηφ ηε γὰξ ηο Ἀξεζνχζεο ὕδσξ ἀληηκαξηπξεῖ πφηηκνλ  

ὄλ· ηφ ηε δηὰ ηνζνχηνπ πφξνπ ζπκκέλεηλ ηὸ ῥεῦκα  

ηνῦ πνηακνῦ κὴ δηαρεφκελνλ ηῆ ζαιάηηῃ, κέρξη ἂλ  

εἰο ηὸ πεπιαζκέλνλ ῥεῖζξνλ ἐκπέζῃ, παληειο κπζ- 

δεο.  

 

En quant a Siracusa va ser fundada per Àrquias, que havia arribat per mar des de Corint en torn als 

mateixos anys en els que va ser colonitzades Naxos i Mègara. Es diu que Àrquias es va acostar a 

Delfos al costat de Miscel i que, quan van consultar a l‟oracle, la divinitat els va preguntar si 

preferien la riquesa o la salut. Així doncs, Àrquias va escollir la riquesa i Miscel la Salut per la qual 

cosa la divinitat va assignar al primer Siracusa i al segon Crotona. El cert és que els corintis v 

establir la seva ciutat a un lloc de salubritat, tal com hem dit, i Siracusa, per la seva banda, va 

trobar en un grau tal de riquesa que va sorgir un proverbi sobre ells i que es refereix als que viuen 

en un luxe excessiu: “no els arribaria ni la dècima part del que tenen els siracusans”. Rumb a 

Sicília, Àrquias va deixar rere seu, amb una part de l‟expedició, a Qersícrates, del llinatge dels 
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Heràclites, amb l‟objecte de fundar l‟actual Corcira, anomenada anteriorment Esqueria. Així doncs, 

aquell, després d‟expulsar als liburns que ocupaven la illa, la va colonitzar, en tant que Àrquias, en 

arribar al cap Zèfir, es a trobar allà uns doris que havien arribat des de Sicília després de separar-

se dels que havien fundat Mègara, els incorporà a l‟expedició i, de comú acord amb ells, va fundar 

Siracusa. La ciutat es va engrandir gràcies a la riquesa del territori i a les bones condicions naturals 

dels seus ports. Els seus homes van deixar de manifest la seva tendència al lideratge i, així, va 

correespondre als siracusans,quan va viure sota una tirnaia, governar en solitari sobre els altres i 

quan van aconseguir la llibertat, lliberar als qui havien estat sotmesos al domini dels bàrbars.  

en efecte la població indígena era d‟origen bàrbar, mentre que alguns més havien vingut des del 

continent i tot i que els grecs no permetien a ningú arribar a la costa, no ere, tot i això, el 

suficientment forts per expulsar-los de l‟interior. per el contrari, han seguit vivint a l‟illa fins al 

moment sículs, sicanis, morgetes i alguns altres pobles, entre els quals es trobaven també els 

íbers, aquells que, precisament, afirma èfor que van ser els primers en ser citats com a 

colonitzadors de sicília. així sembla verosímil que morgantina fos fundada pels morgetes, coutt 

llavors, però desapareguda a l‟actualitat. quan la van envair els cartaginesos, no van cessar de 

causa danys tant a aquests com als grecs, tot i que els siracusans van resistir. posteriorment, els 

romans va expulsar als cartaginesos i van conquistar siracusa després d‟un assedi. en els nostres 

dies, com pompue havia devasatat altres ciutats i particularment siracusa, cèsar august va enviar 

colons i va fer restaurar una gran part de la ciutat antiga. en efecte la ciutat antiga estava formada 

per cinc poblacions, protegides per una muralla de cent vuitnta estadis.No obstant, no va semblar 

necessari omplir per complet tot aquest recinte, sinó que es va considerar preferible reconstruir la 

zona veïna a la illa d‟Ortígia, ja que tenia un perímetre apropiat pel tamany d‟una ciutat. 

Ortígia, situada davant del continent, està unida per un pont i en ella es troba la font d‟Aretusa, que 

vessa les seves aigües a un riu que arriba ràpidament al mar. Explica la llegenda que aquest era el 

riu Alfeu que, tot i que naixia al Peloponès, portava el seu cabdal sota terra, a través del mar, fins a 

la font d‟Aretusa; després brotant allà de nou, desembocava al mar. I es demostra amb alguns fets 

del tipus següent: per exemple, s‟ha comprovat que una copa llançada a Olímpia havia tornat a 

aparèixer a la font i que les seves aigües s‟enterboleixen després de celebrar-se sacrificis de bous 

a Olímpia. Aixií, Píndar, conforme a aquests fenòmens, ha dit el següent: 

Respir venerable d’Alfeu, 

Plançó de la gloriosa Siracusa, Ortígia. 

D‟acord amb Píndar, l‟historiador Timeu també aporta el mateix testimoni.  
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Així doncs, si l‟Alfeu caigués en un abisme abans d‟arribar al mar, podria ser un argument 

convincent que, des d‟allà, la corrent flueix sota terra fins a Sicília i, en no barrejar-se amb la del 

mar, l‟aigua es conservaria potable. Però, com la desembocadura del riu és ben visible quan vessa 

les seves aigües i no s‟aprecia a prop del seu camí fins al mar, cao remolí que absorbeixi la corrent 

del riu ç(ni tan sols així es mantindria dolça, tot i que constitués la major part del cabdal, si es 

submergís en una corrent subterrània) és totalment impossible. De fet, l‟aigua d‟Aretusa, per ser 

potable, és un testimoni contrari i que la corrent del riu, a través d‟un trajecte tan llarg, es mantingui 

sense vessar-se al mar, fins a caure en el suposat canal subterrani, és, per complet, un motiu de 

llegenda.  

(trad. Ma. Pax de Hoz García-Bellido) 

 

47. Estrabó, Geografia 14.1.20 (s.I/I) 

εἶηα ιηκὴλ  άλνξκνο θαινχκελνο ἔρσλ ἱεξὸλ 

ηο θεζίαο Ἀξηέκηδνο· εἶζ'  πφιηο. ἐλ δὲ ηῆ αὐηῆ  

παξαιίᾳ κηθξὸλ ὑπὲξ ηο ζαιάηηεο ἐζηὶ θαὶ  ξηπγία,  

δηαπξεπὲο ἄιζνο παληνδαπο ὕιεο, θππαξίηηνπ δὲ ηο    

πιείζηεο. δηαξξεῖ δὲ ὁ Κέγρξηνο πνηακφο, νὗ θαζη  

λίςαζζαη ηὴλ Λεηὼ κεηὰ ηὰο ὠδῖλαο. ἐληαῦζα γὰξ  

κπζεχνπζη ηὴλ ινρείαλ θαὶ ηὴλ ηξνθὸλ ηὴλ ξηπγίαλ  

θαὶ ηὸ ἄδπηνλ ἐλ ᾧ  ινρεία, θαὶ ηὴλ πιεζίνλ ἐιαίαλ, ᾗ  

πξηνλ ἐπαλαπαχζαζζαί θαζη ηὴλ ζεὸλ ἀπνιπζεῖζαλ  

ηλ ὠδίλσλ. 

 

A continuación ve el port anomenat Panorme amb el santuari d‟Àrtemis efèssia i després la ciutat. 

A la mateixa costa una mica més enllà del mar, hi ha també Ortígia, un magnífic bosc sagrat amb 

arbres de tota menta, sobretot de Xiprers. L‟atravessa el riu Cencri, on diuen que es va netejar Leto 

després del part, doncs el mite situa aquí el naixement, ala nodriza Ortígia, l‟adyton al que va tenir 

lloc el naixement i l‟oliu proper on diuen que va descansar per primar vegada la deessa una vegada 

alleujada dels dolors del part.  
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(trad. Ma. Pax de Hoz García-Bellido) 

 

48. Ovidi, Metamorfosis 5.572-645 (s.I/I) 

  '”Exigit alma Ceres nata secura recepta,  

quae tibi causa fugae, cur sis, Arethusa, sacer fons.  

conticuere undae, quarum dea sustulit alto  

fonte caput viridesque manu siccata capillos  

fluminis Elei veteres narravit amores.  

'pars ego nympharum, quae sunt in Achaide,' dixit  

'una fui, nec me studiosius altera saltus  

legit nec posuit studiosius altera casses.  

sed quamvis formae numquam mihi fama petita est,  

quamvis fortis eram, formosae nomen habebam,   

nec mea me facies nimium laudata iuvabat,  

quaque aliae gaudere solent, ego rustica dote  

corporis erubui crimenque placere putavi.  

lassa revertebar (memini) Stymphalide silva;  

aestus erat, magnumque labor geminaverat aestum:  

invenio sine vertice aquas, sine murmure euntes,  

perspicuas ad humum, per quas numerabilis alte  

calculus omnis erat, quas tu vix ire putares.  

cana salicta dabant nutritaque populus unda  

sponte sua natas ripis declivibus umbras.  

accessi primumque pedis vestigia tinxi,  
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poplite deinde tenus; neque eo contenta, recingor  

molliaque inpono salici velamina curvae  

nudaque mergor aquis. quas dum ferioque trahoque  

mille modis labens excussaque bracchia iacto,  

nescio quod medio sensi sub gurgite murmur  

territaque insisto propioris margine ripae.  

“quo properas, Arethusa?” suis Alpheos ab undis,  

“quo properas?” iterum rauco mihi dixerat ore.    

sicut eram, fugio sine vestibus (altera vestes  

ripa meas habuit): tanto magis instat et ardet,  

et quia nuda fui, sum visa paratior illi.  

sic ego currebam, sic me ferus ille premebat,  

ut fugere accipitrem penna trepidante columbae,  

ut solet accipiter trepidas urguere columbas.  

usque sub Orchomenon Psophidaque Cyllenenque  

Maenaliosque sinus gelidumque Erymanthon et Elin  

currere sustinui, nec me velocior ille;  

sed tolerare diu cursus ego viribus inpar  

non poteram, longi patiens erat ille laboris.  

per tamen et campos, per opertos arbore montes,  

saxa quoque et rupes et, qua via nulla, cucurri.  

sol erat a tergo: vidi praecedere longam  

ante pedes umbram, nisi si timor illa videbat;  

sed certe sonitusque pedum terrebat et ingens  
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crinales vittas adflabat anhelitus oris.  

crinales vittas adflabat anhelitus oris.  

fessa labore fugae “fer opem, deprendimur,” inquam  

“armigerae, Diana, tuae, cui saepe dedisti  

ferre tuos arcus inclusaque tela pharetra!”  

mota dea est spissisque ferens e nubibus unam  

me super iniecit: lustrat caligine tectam  

amnis et ignarus circum cava nubila quaerit  

bisque locum, quo me dea texerat, inscius ambit  

et bis “io Arethusa” vocavit, “io Arethusa!”  

quid mihi tunc animi miserae fuit? anne quod agnae est,  

si qua lupos audit circum stabula alta frementes,  

aut lepori, qui vepre latens hostilia cernit  

ora canum nullosque audet dare corpore motus?  

non tamen abscedit; neque enim vestigia cernit  

longius ulla pedum: servat nubemque locumque.  

occupat obsessos sudor mihi frigidus artus,  

caeruleaeque cadunt toto de corpore guttae,    

quaque pedem movi, manat lacus, eque capillis  

ros cadit, et citius, quam nunc tibi facta renarro,  

in latices mutor. sed enim cognoscit amatas  

amnis aquas positoque viri, quod sumpserat, ore  

vertitur in proprias, et se mihi misceat, undas.  

Delia rupit humum, caecisque ego mersa cavernis  
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advehor Ortygiam, quae me cognomine divae  

grata meae superas eduxit prima sub auras.'  

  '”Hac Arethusa tenus; geminos dea fertilis angues  

curribus admovit frenisque coercuit ora  

et medium caeli terraeque per aera vecta est  

atque levem currum Tritonida misit in urbem  

Triptolemo partimque rudi data semina iussit  

spargere humo, partim post tempora longa recultae.  

 

La nutrícia Ceres, tranquil·litzada després d‟haver recuperat la filla, vol saber la causa de la teva 

fugida, Aretusa, i per què ets ara una Font sagrada. Les aigües van callar; la deessa va treure el 

cap de les profunditats de la Font, es va eixugar la verda cabellera amb la mà i va començar a 

explicar els seus antics amors amb el riu de l‟Èlida: “ jo formava part, va dir, de les nimfes que viuen 

a Acaia. Cap ni una no recorria els boscos amb més afany que jo, ni posava més afany en parar 

xarxes a les feres. Tot i que mai no vsig pretendre tenir fama de bellesa, i encara que era una noia 

robusta, la gent deia que era bella. Els elogis de tota mena que rebia la meva figura no 

m‟agradaven, i el fet de tenir un cos ben proporcionar -això que omple tant de felicitat les altres- a 

mi, en la meva simplicitat camperola, em feia tornar vermella; plaure als altres em semblava un 

crim. Un dia, me‟n recordó bé, tornava extenuada del cosc de l‟Estimfal , feia calor i aquella calor 

tan intensa augmentava el meu cansamanet. Vaig trovar un riu que fluïa sense agitació, sense 

soroll, d‟aigües tan transparents fins al Fons, que es podien comptar totes les pedres que hi havia a 

baix de tot, tan encalmat que semblava que no es movia. Salzes de fulles blanques i àlbers, nodrits 

per les seves aigües , omplien els ribatges d‟una ombra que la natura mateixa havia creat. Vaig 

acostar-m‟hi i, primer de tot, hi vaig remullar les puntes dels peus; tot seguit m‟hi vaig ficar fins als 

genolls. No satisfeta amb això, em despullo, deixo els meus vestits en la branca corbada d‟un salze 

i em submergeixo nua en les aigües. Mentre les agito, les acostó a mi i em deixo anar de mil i una 

maneres, allargant i estirant els braços, sento no sé quina mena de remor que ve del mig del riu; 

espantada, vaig a posar els peus a la riba més propera. „on vas tan de pressa, Aretusa?‟, em digué 

Alfeu des de les seves aigües, „on vas tan de pressa?‟, em va repetir amb una veu ronca. Tal com 

estaba, sense roba, vaig escapar; la meva roba havia quedat a l‟altra riba. Ell va posar-se a 

perseguir-me amb més fruició i a enardir-se encara més i, com que jo anava nua, li semblava més a 

punt. Com més corria, més ferotgement m‟encalçava ell; era com sol pasar quan les colomes, amb 
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ales tremoloses, fugen de l‟esparver i l‟esparver persegueix les colomes tremoloses. Fins a les 

portes d‟Orcomen, fins a Psofis, al Cil·lene, fins als replecs del Mènalos, al glaçat Erimant i a Elis 

vaig poder continuar corrent; ell no era més ràpid que jo. Però jo, que era inferior a ell en forces, no 

podía aguantar per més temps la cursa; ell podía suportar encara un esforç prolongat. Tot i així, 

vaig continuar corrent pel mig de camps, de monts coberts de boscúria, també enmig de pedres i 

de roquissars, i d‟allà on no hi havia camí. Tenia el sol a l‟esquena; veía com una ombra s‟allargava 

davant dels meus peus; no sé si era la por que me la feia veure; però m‟esgarrifava en sentir, 

sense cap mena de dubte el so dels seus peus i el panteix de la seva boca que agitava les cintes 

dels meus cabells. Extenuada per l‟esforç de la fugida, vaig dir: „ajuda‟m, Diana, m‟estan atrapant, 

ajuda la portadora de les teves armes, a qui tan sovint has encomanat de portar el teu arc i el teu 

carcaix ple de fletxes.‟ La deessa es va commoure, d‟un grup de núvols espessos en va prendre un 

i el va llançar damunt meu. Jo quedo amagada dins la boira i el riu comença a donar voltes, em 

busca tot a l‟entorn del núvol buit, sense saber on sóc; va pasar dos cops, sense adonar-se‟n, pel 

lloc on m‟havia amagat la deessa i dues vegades va cridar: „Ei, Aretusa! Aretusa!‟. Com podía 

sentir-me jo aleshores, pobra de mi? No era jo com una ovella que, des del Fons del seu estable 

sent els llops udolar, o com una llebre que, amagada en un arç, sent els musells amenaçadors dels 

gossos i no s‟atreveix a fer cap moviment? Ell, tanmateix, no s‟allunya, car no veu cap petjada 

meva més enllà d‟aquell indret; la seva mirada no s‟aparta d‟aquell lloc ni del núvol. Assetjada 

d‟aquella manera, una suor freda comença a envair-me els membres i gotes de color blau fosc em 

llisquen per tot el cos. Allà on poso els peus es forma un bassal, dels cabells  em cauen gotes de 

rosada i, en menys temps del que trigo a explicar-t‟ho, em transformo en un corrent d‟aigua. Però el 

riu reconeix les aigües estimades i, abandonant l‟aparença d‟home que havia pres, torna a adoptar 

la forma líquida que li és propia, per tal de barrejar-se amb mi. La deessa de Delos va fer que la 

terra s‟obrís i jo vaig submergir-me en cavernes tenebroses fins a arribar a Ortígia, terra que estimo 

perquè porta el sobrenom de la meva deessa; va ser allà on per primer cop vaig sortir a l‟aire 

exterior.” 

(trad. Ferran Aguilera) 

 

49. Ovidi, Metamorfosis, 5.487-502 (s.I/I) 

 '”Tum caput Eleis Alpheias extulit undis  

rorantesque comas a fronte removit ad aures  

atque ait 'o toto quaesitae virginis orbe  

et frugum genetrix, inmensos siste labores  
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neve tibi fidae violenta irascere terrae.  

terra nihil meruit patuitque invita rapinae,  

nec sum pro patria supplex: huc hospita veni.  

Pisa mihi patria est et ab Elide ducimus ortus,  

Sicaniam peregrina colo, sed gratior omni  

haec mihi terra solo est: hos nunc Arethusa penates,  

hanc habeo sedem. quam tu, mitissima, serva.  

mota loco cur sim tantique per aequoris undas  

advehar Ortygiam, veniet narratibus hora  

tempestiva meis, cum tu curaque levata  

et vultus melioris eris.  

 

Aleshores l‟amant d‟Alfeu va treure el cap de les seves aigües vingudes de l‟Èlida, va enretirar la 

cabellera regalimosa del front cap a les orelles i va dir: „Oh tu, mare d‟una doncella que has buscat 

per tot l‟univers, oh mare de les collites, deixa de patir tant i no vulguis en la teva cólera aferrissar-te 

contra una terra que t‟és Fidel. Aquesta terra no tñe la culpa de res i va ser en contra de la seva 

voluntat que va obrir-se per facilitar el rapte. No t‟estic suplicant en favor de la meva patria; jo 

només són un hoste aquí; la meva patria és Pisa i el meu llinatge prové de l‟Èlida; visc a Sicània, 

però sóc estrangera, i aquesta terra, tanmateix, em resulta més grata que qualsevol altre país, jo, 

Aretusa, ara tinc aquí els meus Penates, la meva casa. Tu, que ets tan indulgent, protegeix-la. 

Quan estiguis més tranquil·la i tinguis un aspecto millor, ja trobarem un momento oportú per 

explicar-te per què he deixat el meu país i he travessat les aigües d‟una mar tan extensa fins arribar 

a Ortígia.  

(trad. Ferran Aguilera) 

 

50. Ovidi, Amors 3,6,27-32 (s.I/I) 

nondum Troia fuit lustris obsessa duobus,  

  cum rapuit vultus, Xanthe, Neaera tuos.  
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quid? non Alpheon diversis currere terris  

  virginis Arcadiae certus adegit amor?  

te quoque promissam Xutho, Penee, Creusam  

  Pthiotum terris occuluisse ferunt.  

 

Encara Troia no havia estat assetjada durant dos lustres, quan Neera, Xantos, embadalí els teus 

ulls. I què, i Alfeu, no l‟impel·lí a córrer per terres llunyedanes la constància del seu amor per una 

nimfa d‟Arcàdia? Tu també, Peneu, diuen que amagares Creüsa, promesa de Xutos, dins els 

camps de Ftiòtida.  

(trad. Ferran Aguilera) 

 

51. Ovidi, Fastos 4.871-4 (s.I/I) 

templa frequentari Collinae proxima portae  

  nunc decet; a Siculo nomina colle tenent,  

utque Syracusas Arethusidas abstulit armis  

  Claudius et bello te quoque cepit, 

 

Quan Claudi conquerí per les armes l‟aretusana Siracusa i et prengués en guerra també a tu, Èrix, 

Venur fou traslladada a Roma…  

(trad. Jaume Medina) 

 

52. Tit Livi 25.23.14 (s.I/I) 

quam obtulit  

transfuga nuntians diem festum Dianae per triduum agi et,  

quia alia in obsidione desint, uino largius epulas celebrari et  

ab Epicyde praebito uniuersae plebei et per tribus a principi- 
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bus diuiso.  

 

li va brindar una trànsfuga quan va anunciar que se celebraven les festes de Diana durant tres dies 

i, ja que altres coses escassejaven a causa de l‟assedi, es celebrarien banquets amb abundança 

de vi subministrat per Epicides per a tota l a plebs i distribuit entre les tribus per ciutadans 

principals.  

(trad. José Antonio Villar Vidal) 

 

53. Tàcit, Annals 3.61.1-12 (s.I) 

  Primi omnium Ephesii adiere, memorantes non, ut  

vulgus crederet, Dianam atque Apollinem Delo genitos:  

esse apud se Cenchreum amnem, lucum Ortygiam, ubi  

Latonam partu gravidam et oleae, quae tum etiam maneat,  

adnisam edidisse ea numina, deorumque monitu sacratum  

nemus, atque ipsum illic Apollinem post interfectos Cy- 

clopas Iovis iram vitavisse. mox Liberum patrem, bello  

victorem, supplicibus Amazonum quae aram insiderant  

ignovisse. auctam hinc concessu Herculis, cum Lydia  

poteretur, caerimoniam templo neque Persarum dicione  

deminutum ius; post Macedonas, dein nos servavisse.  

 

Els primers de tots, es presentaren els efesis: recordaren que contràriament a l‟opinió vulgar, Diana 

i Apol·lo no havien nascut a Delos; que tenien entre ells un riu Cencreu, un bosc sagrat d‟Ortígia, 

on Latona, al final de la seva gravidesa, s‟havia recolzat a una olivera, que encara subsistia, i havia 

infantat aquelles divinitats; que, per ordre dels déus, havia estat consagrat aquest bosc; que era allí 

que Apol·lo mateix, després d‟haver occit els Ciclops, havia trobat un asil contra la ira de Júpiter. 

Després, el déu Líber, vencedor en el combat, havia perdonat les Amazones que, suplicants, 
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s‟havien refugiat prop del seu altar; que més tard Hèrcules, en haver-se ensenyorit de Lídia, havia 

acordat d‟acréixer els privilegis religiosos amb un temple, i que aquest dret no havia estat disminuït 

per la dominació de les preses i, tot seguit, havia estat respectat pels macedonis i per nosaltres.  

(Trad. Miquel Dolç) 

 

54. Sili Itàlic, Punica 14.114-24 (s.I) 

atque ubi cuncta uiro caedesque exposta tyranni  

ambiguaeque hominum mentes, Carthaginis arma  

quos teneant et quanta locos, quod uulgus amicum  

duret Troiugenis, quantos Arethusa tumores  

concipiat perstetque suas non pandere portas,  

incumbit bello ac totam per proxima raptim  

armorum effundit flammato pectore pestem.  

non aliter Boreas, Rhodopes a uertice praeceps  

cum sese immisit decimoque uolumine pontum  

expulit in terras, sequitur cum murmure molem  

eiecti maris et stridentibus adfremit alis.  

 

I quan se li exposa tot, l‟assassinat del tirà, els ànims d‟incertesa dels habitants, el nombre de les 

tropes cartagineses i les seves posicions, aquells ciutadans que segueixen setna mics dels fills de 

Troia, de quant orgulla s‟infla Aretusa, tossuda per mantenir les seves portes tancades, a 

continuació, Marcelo torna a la guerra i ràpidament, amb el cor inflat d‟ira, aboca a les terres veïnes 

tot el flagell de Mart.  

(trad. Maria Assunta) 
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55. Plini, Naturalis Historia 2.225 (s.I) 

quidam  

vero odio maris ipsa subeunt vada, sicut Arethusa, fons  

Syracusanus, in quo redduntur iacta in Alpheum, qui per  

Olympiam fluens Peloponnesiaco litori infunditur.  

 

Algunes corrents per odi a la mar s‟esmunyen al mateix fons, com Aretusa, font siracusana, en la 

qual hom retroba les coses llançades a l‟Alfeu: aquest riu, passant per Olímpia, ve a desembocar a 

la costa del Peloponès.  

(trad. Antonio Fontán) 

 

56. Sèneca, Qüestions naturals 3.26 (s.I) 

  Quidam fontes certo tempore purgamenta eiectant,  

ut Arethusa in Sicilia quinta quaque aestate per  

Olympia. Inde opinio est Alpheon ex Achaia eo usque  

penetrare et agere sub mari cursum nec ante quam  

in Syracusano litore emergere, ideoque his diebus  

quibus Olympia sunt uictimarum stercus secundo  

traditum flumini illic redundare.           

Hoc et a te credi- 

tum est, ut in prima parte <dixi>, Lucili carissime,  

et a Vergilio, qui alloquitur Arethusam:  

    Sic tibi, cum fluctus subter labere Sicanos,  

    Doris amara suas non intermisceat undas.  
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Algunes fonts dejecten en temps determinats llurs immundícies, com l‟Aretusa de Sicília, que ho fa 

cada quatre estius, durant les festes Olímpiques. D‟aquí ha cingut l‟opinió que Alfeu arriba fins allò 

de l‟Acaia, després de seguir el seu curs al fons del mar i que no emergeix sinó a les platges de 

Siracusa; per això, durant la celebració dels jocs Olímpics, els excrements de les víctimes 

abandonats al corrent del riu hi reapareixen a la llum. Això ho has cregut tu, com he dit a la primera 

part, oh caríssim Lucili, i també Virgili, que parla així de la nimfa d‟Aretusa:  

“Així, quan correràs sota les aigües sicilianes, l‟amarga Doris no et barregi les seves ones.”  

(trad. Carles Cardó) 

 

57. Sèneca, Qüestions naturals 6.8 (s.I) 

Age, cum uides  

interruptum Tigrin in medio itinere siccari et non  

uniuersum auerti, sed paulatim non apparentibus  

damnis minui primum, deinde consumi, quo illum  

putas abire nisi in obscura terrarum, utique cum  

uideas emergere iterum non minorem eo qui prius  

fluxerat? Quid? cum uides Alpheon, celebratum  

poetis, in Achaia mergi et in Sicilia rursus traiecto  

mari effundere amoenissimum fontem Arethusam?  

 

I doncs! Quan veus que el Tigris, interromput a mig curs, s‟asseca i desapareix, però no pas tot a 

l‟hora, sinó a poc a poc, minvant de primer amb pèrdues insensibles i per fi estroncant-se, on et 

penses que va sinó a les foscors de la terra, tant més que després el veus sortir de bell nou, no pas 

més petit que el que corria primer? I quan veus l‟Alfeu, cantat per poetes, embocar-se a la mar 

d‟Acaia i, havent la travessada, alimentar a Sicília l‟ameníssima font d‟Aretusa?  

(trad. Carles Cardó) 
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58. Pomponi Mela, De Chronographia  II.117 (s.I) 

ab  

eo ad Pachynum ora quae extenditur Ionium mare adtingens haec  

fert inlustria: Messanam, Tauromenium, Catinam, Megarida, Syracusas  

et in his mirabilem Arethusam. fons est in quo visuntur iacta in Alphe- 

um amnem ut diximus Peloponnesiaco litori infusum: unde ille creditur  

non se consociare pelago, sed subter maria terrasque depressus huc  

agere alveum atque hic se rursus extollere. 

 

Des d‟aquest al Paqui el litoral, que es prolonga al costat del mar jònic, té de gran fama: Mesana, 

Tauromeni, Catina, Megàrida, Siracusa i en ella l‟admirable Aretusa. És una font en la qual 

apareixen els objectes tirats al riu Alfeu que, com vam dir, desemboca a la costa del Peloponès: 

d‟on se creu que ell no s‟uneix al mar, sinó que, submergit per sota dels mars i les terres, porta a 

aquest lloc el seu caval i surt de nou aquí.  

 

59. Plutarc, Narracions Amoroses 772d-773b (s.I/II) 

Φείδσλ ηηο ηλ  εινπνλλεζίσλ ἐπηηηζέκελνο ἀξρῆ,  

ηὴλ Ἀξγείσλ πφιηλ, ηὴλ παηξίδα ηὴλ ἑαπηνῦ, γεκν- 

λεχεηλ ηλ ινηπλ βνπιφκελνο, πξηνλ ἐπεβνχιεπζε  

Κνξηλζίνηο· πέκςαο γὰξ ᾔηεη παξ' αὐηλ λεαλίαο ρη- 

ιίνπο ηνὺο ἀθκῆ δηαθέξνληαο θαὶ ἀλδξείᾳ· νἱ δὲ πέκπνπζη  

ηνὺο ρηιίνπο, ζηξαηεγὸλ αὐηλ ἀπνδείμαληεο Γέμαλδξνλ.  

ἐλ λῶ δ' ἔρσλ ὁ Φείδσλ ἐπηζέζζαη ηνχηνηο, ἵλ' ἔρνη  

Κφξηλζνλ ἀηνλσηέξαλ θαὶ ηῆ πφιεη ρξήζαηην, πξνηείρηζκα  

γὰξ ηνῦην ἐπηθαηξφηαηνλ ἔζεζζαη ηο ὅιεο  εινπνλλήζνπ,  

ηὴλ πξμηλ ἀλέζεην ηλ ἑηαίξσλ ηηζίλ. ἤλ δὲ θαὶ Ἅβξσλ  
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ἐλ αὐηνῖο· νὗηνο δὲ μέλνο ὢλ ηνῦ Γεμάλδξνπ ἔθξα- 

ζελ αὐηῶ ηὴλ ἐπηβνπιήλ. θαὶ νὕησο νἱ κὲλ Φιηάζηνη  

πξὸ ηο ἐπηζέζεσο εἰο ηὴλ Κφξηλζνλ ἐζψζεζαλ, Φείδσλ  

δ' ἀλεπξεῖλ ἐπεηξην ηὸλ πξνδφληα θαὶ ἐπηκειο ἐδήηεη.  

δείζαο δ' ὁ Ἅβξσλ θεχγεη εἰο Κφξηλζνλ, ἀλαιαβὼλ ηὴλ  

γπλαῖθα θαὶ ηνὺο νἰθέηαο, ** ἐλ Μειίζζῳ, θψκῃ ηηλὶ ηο  

Κνξηλζίσλ ρψξαο· ἔλζα θαὶ παῖδα γελλήζαο Μέιηζζνλ  

πξνζεγφξεπζελ, ἀπὸ ηνῦ ηφπνπ ζέκελνο ηνὔλνκα αὐηῶ.  

ηνχηνπ δὴ ηνῦ Μειίζζνπ πἱὸο Ἀθηαίσλ γίλεηαη, θάιιηζηνο  

θαὶ ζσθξνλέζηαηνο ηλ ὁκειίθσλ, νὗ πιεῖζηνη κὲλ ἐγέ- 

λνλην ἐξαζηαί, δηαθεξφλησο δ' Ἀξρίαο, γέλνπο κὲλ  

ὢλ ηνῦ ηλ ἧξαθιεηδλ, πινχηῳ δὲ θαὶ ηῆ ἄιιῃ δπλάκεη  

ιακπξφηαηνο Κνξηλζίσλ. ἐπεὶ δὲ πείζεηλ νὐθ δχλαην  

ηὸλ παῖδα, ἔγλσ βηάζαζζαη θαὶ ζπλαξπάζαη ηὸ κεηξάθηνλ·    

ἐπεθψκαζελ <νὖλ> ἐπὶ ηὴλ νἰθίαλ ηνῦ Μειίζζνπ, πιζνο  

ἐπαγφκελνο θαὶ θίισλ θαὶ νἰθεηλ, θαὶ ἀπάγεηλ ηὸλ  

παῖδα ἐπεηξην. ἀληηπνηνπκέλνπ δὲ ηνῦ παηξὸο θαὶ ηλ  

θίισλ, ἐπεθδξακφλησλ δὲ θαὶ ηλ γεηηφλσλ θαὶ ἀλζει- 

θφλησλ, ἀλζειθφκελνο ὁ Ἀθηαίσλ δηεθζάξε· θαὶ νἱ κὲλ  

νὕησο ἀπερψξνπλ. | Μέιηζζνο δὲ ηὸλ λεθξὸλ ηνῦ παηδὸο  

εἰο ηὴλ ἀγνξὰλ ηλ Κνξηλζίσλ παξαθνκίζαο ἐπεδείθλπε,  

δίθελ ἀπαηηλ παξὰ ηλ ηαῦηα πξαμάλησλ· νἱ δὲ πιένλ  

νὐδὲλ ἠ ηὸλ ἄλδξα ιένπλ. ἄπξαθηνο δ' ἀλαρσξήζαο  

παξεθχιαζζε ηὴλ παλήγπξηλ ηλ Ἰζζκίσλ, ἀλαβάο η' ἐπὶ  
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ηὸλ ηνῦ  νζεηδλνο λεὼλ θαηεβφα ηλ Βαθρηαδλ θαὶ  

ηὴλ ηνῦ παηξὸο Ἅβξσλνο εὐεξγεζίαλ ὑπεκίκλεζθε, ηνχο  

ηε ζενὺο ἐπηθαιεζάκελνο ῥίπηεη ἑαπηὸλ θαηὰ ηλ πεηξλ.  

κεη' νὐ πνιὺ δ' αὐρκὸο θαὶ ινηκὸο θαηειάκβαλε ηὴλ  

πφιηλ· θαὶ ηλ Κνξηλζίσλ πεξὶ ἀπαιιαγο ρξσκέλσλ,  

ὁ ζεὸο ἀλεῖιε κληλ εἶλαη  νζεηδλνο νὐθ ἀλήζνληνο,  

ἕσο ἂλ ηὸλ Ἀθηαίσλνο ζάλαηνλ κεηέιζνηελ. ηαῦηα ππζφ- 

κελνο Ἀξρίαο, αὐηὸο γὰξ ζεσξὸο ἤλ, εἰο κὲλ ηὴλ Κφξηλζνλ  

ἑθὼλ νὐθ ἐπαλιζε, πιεχζαο δ' εἰο ηὴλ Σηθειίαλ Σπξα- 

θνχζαο ἔθηηζε. παηὴξ δὲ γελφκελνο ἐληαῦζα ζπγαηέξσλ  

δπεῖλ, ξηπγίαο ηε θαὶ Σπξαθνχζεο, ὑπὸ ηνῦ Τειέθνπ  

δνινθνλεῖηαη, ὃο ἐγεγφλεη κὲλ αὐηνῦ παηδηθά, λεὼο δ'  

ἀθεγνχκελνο ζπλέπιεπζελ εἰο Σηθειίαλ.  

 

Un cert Fidó aspirava a dominar el Peloponès i ambicionava per Argos, la seva patria, l‟hegemonia 

sobre els altres pobles d‟aquesta regió. Primer va fer un complot contra Corint, on va demanar els 

mil joves més distingits de la ciutat pel seu vigor i coratge. Els corintis els van enviar amb 

Dexandres al cap d‟amunt. Fidó tenia la intenció d‟atacar-los per afeblir Corint i disposar d‟aquesta 

ciutat, ja que volia fer la major força del Peloponès. Va obrir la seva empresa a alguns amics, com a 

Habró. Però qui era l‟hostatge de Dexandres va revelar-li el complot. Així els filasencs va tornar 

indemnes a Corint abans que els pogués atacar. Fidó es va esforçar per descubrir el tracte i 

mantenir activament l‟empresa. Habró va entrar en pànic i va enfurismar-se amb la seva dona i els 

seus servidors; i va anar a Melissos, una zona burgesa del país corinti. Allà, va tenir un fill que es 

deia Melissos, pel nom de la localitat. Melissos va tenir un fill anomenat Acteó, el més bell i savi 

dels joves de la seva edat. Va inspirar l‟amor d‟una gran quantitat d‟homes i particularment 

d‟Àrquias, que pertanyia a la casa dels Heràclites i que la seva riqueza i poder el posaven entre els 

homes de primer rang de Corint. Però, sense aconseguir seduir el noi, va resoldre d‟utilitzar la 

violència per raptar-lo. Va anar llavors a la casa de Melissos amb amics i servidors i va provar 

d‟endur-se l‟adolescent. El pare i els amics s‟hi van oposar, els veïns van concentrar-se i van posar-
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se en contra dels segrestadors de tal manera que empès per uns i altres Acteó va sucumbir. De 

cop els agressors va marxar. Melissos va fer portar el cos del seu infant a l‟àgora de Corint, on el va 

exposar, reclamant justícia contra els autors del crim. Però els corintis no van fer res més que 

plànyer-se. Va marxar sense haver aconseguit res i va esperar a la celebració dels Jocs ístmics i 

allà, al costat del temple de Possidó, va acusar els bàquides, va recordar les bones gestes del seu 

pare Habró i, després d‟haver invocat els déus, es va precipitar sobre les roques. Poc desrpés, la 

sequera i la pesta van abatre‟s sobre la ciutat. Els corintis van consultar la manera de desfer-se‟n i 

el déu va respondre que havien provocar la còlera de Possidó i que no s‟esfumaria fins que 

s‟hagués venjat la mort d‟Acteó. Interpretant aquesta resposa, Àrquias, que formava part de la 

delegació, va decidir no tornar a Corint i va viatjar fins a Sicília, on va fundar Siracusa i va ser 

assassinat per Tèlep, que era el minyó que l‟havia acompanyat a Sicília a un vaixell d‟on era capità.  

(trad. Marcel Cuvigny) 

 

60. Plutarc, Marcel 18.4 (s.I/II) 

 Φξφλῳ δὲ πξντφληη Γάκηππφλ ηηλα Σπαξηηάηελ ἐθ    

Σπξαθνπζλ ἐθπιένληα ιαβὼλ αἰρκάισηνλ, ἀμηνχλησλ  

ἐπὶ ιχηξνηο ηλ Σπξαθνζίσλ θνκίζαζζαη ηὸλ ἄλδξα,  

πνιιάθηο ὑπὲξ ηνχηνπ δηαιεγφκελνο θαὶ ζπληηζέκελνο,  

πχξγνλ ηηλὰ θαηεζθέςαην, θπιαηηφκελνλ κὲλ ἀκειο,  

ἄλδξαο δὲ δπλάκελνλ δέμαζζαη θξχθα, ηνῦ ηείρνπο ἐπη- 

βαηνῦ παξ' αὐηὸλ ὄληνο. ὡο νὖλ ηφ ζ' ὕςνο ἐθ ηνῦ πνι- 

ιάθηο πξνζηέλαη θαὶ δηαιέγεζζαη πξὸο ηὸλ πχξγνλ εἰθάζζε  

θαιο, θαὶ θιίκαθεο παξεζθεπάζζεζαλ, ἑνξηὴλ Ἀξηέκηδη  

ηνὺο Σπξαθνζίνπο ἄγνληαο θαὶ πξὸο νἶλνλ ὡξκεκέλνπο  

θαὶ παηδηὰλ παξαθπιάμαο, ἔιαζελ νὐ κφλνλ ηὸλ πχξγνλ  

θαηαζρψλ, ἀιιὰ θαὶ θχθιῳ ηὸ ηεῖρνο παξεκπιήζαο ὅπισλ,  

πξὶλ κέξαλ γελέζζαη, θαὶ ηὰ μάππια δηαθφςαο.  
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Quan a força, doncs, d‟apropar-se a la torre i de tenir converses va haver-ne calculat bé l‟altura, fa 

preparar escales i espiant que els siracusans celebraven una festa en honor d‟Àrtemis i que 

s‟havien llançat al vi i al divertiment, no salament s‟apodera, sense que en tinguin esment, de la 

torre, sinó que també omple de soldats la muralla d‟entorn, abans que neixi el dia, i s‟enfonsa 

l‟Hexàpila. 

(Trad. Carles Riba).  

 

61. Pausànias, Descripció de Grècia 5.7.2-3 (s.II) 

ιέγεηαη δὲ θαὶ ἄιια ηνηάδε  

ἐο ηὸλ Ἀιθεηφλ, ὡο ἀλὴξ εἴε ζεξεπηήο, ἐξαζζλαη δὲ  

αὐηὸλ Ἀξεζνχζεο, θπλεγεηεῖλ δὲ θαὶ ηαχηελ. θαὶ Ἀξέ- 

ζνπζαλ κὲλ νὐθ ἀξεζθνκέλελ γήκαζζαη πεξαησζλαί    

θαζηλ ἐο λζνλ ηὴλ θαηὰ Σπξαθνχζαο, θαινπκέλελ δὲ  

ξηπγίαλ, θαὶ ἐληαῦζα ἐμ ἀλζξψπνπ γελέζζαη πεγήλ·  

ζπκβλαη δὲ ὑπὸ ηνῦ ἔξσηνο θαὶ Ἀιθεηῶ ηὴλ ἀιιαγὴλ  

ἐο ηὸλ πνηακφλ. ηαῦηα κὲλ ιφγνπ ηνῦ ἐο Ἀιθεηὸλ  

† ἐο ηὴλ ξηπγίαλ †· ηὸ δὲ δηὰ ηο ζαιάζζεο ἰφληα  

ἐληαῦζα ἀλαθνηλνῦζζαη ηὸ ὕδσξ πξὸο ηὴλ πεγὴλ νὐθ  

ἔζηηλ ὅπσο ἀπηζηήζσ, ηὸλ ζεὸλ ἐπηζηάκελνο ηὸλ ἐλ  

Γειθνῖο ὁκνινγνῦληά ζθηζηλ, ὃο Ἀξρίαλ ηὸλ Κνξίλ- 

ζηνλ ἐο ηὸλ Σπξαθνπζλ ἀπνζηέιισλ νἰθηζκὸλ θαὶ  

ηάδε εἶπε ηὰ ἔπε·  

 ξηπγίε ηηο θεῖηαη ἐλ εξνεηδέη πφληῳ,  

 Θξηλαθίεο θαζχπεξζελ, ἵλ' Ἀιθεηνῦ ζηφκα βιχδεη  

 κηζγφκελνλ πεγαῖζηλ ἐπξξείηεο Ἀξεζνχζεο.  

θαηὰ ηνῦην νὖλ, ὅηη ηῆ Ἀξεζνχζῃ ηνῦ Ἀιθεηνῦ ηὸ  
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ὕδσξ κίζγεηαη, θαὶ ηνῦ ἔξσηνο ηὴλ θήκελ ηῶ πνηακῶ  

πείζνκαη γελέζζαη.  

 

hi ha altres llegendes sobre Alfeu; que va ser un caçador que es va enamorar d‟Aretusa, que era 

també una caçadora. I diuen que, com Aretusa no volia casar-se, va creuar fins a una illa que està 

davant de Siracusa, anomenada Ortígia, i allà es va convertir en Font; i també Alfeu es va 

transformar en riu per amor.  

Aquesta part de la llegenda d‟Alfeu no és raonable, però no posaré en dubte el fet que anant a 

través del mar allà es barreja la seva aigua amb la Font, perquè sé que el déu de Delfos ho va 

confirmar quan va enviar Àrquias el Corinti a fundar Siracusa i va dir els següents versos:  

Una Ortígia jau en el nuvulós pont 

Davant Trinàcia on la boca de l’Alfeu borbolleja 

Barrejant-se amb les fonts d’Aretusa de bella corrent.  

Per auqesta raó, perquè l‟aigua de l‟Alfeu es barreja amb l‟Aretusa, estic convençut que va sorgir la 

fama de l‟amor del riu.   

(trad. María Cruz Herrero Ingelmo) 

 

63. Pausànias, Descripció de Grècia 7.24.3 (s.II) 

ἔζηη δέ ζθηζη θαὶ Σσηεξίαο ἱεξφλ. ἰδεῖλ κὲλ δὴ ηὸ  

ἄγαικα νὐδελὶ πιὴλ ηλ ἱεξσκέλσλ ἔζηη, δξζη δὲ  

ἄιια ηνηαῦηα· ιακβάλνληεο παξὰ ηο ζενῦ πέκκαηα  

ἐπηρψξηα ἀθηζηλ ἐο ζάιαζζαλ, πέκπεηλ δὲ ηῆ ἐλ Σπξα- 

θνχζαηο Ἀξεζνχζῃ θαζὶλ αὐηά.  

 

Té també un santuari de Soteira. La imatge no la poden veure excepte els sacerdots i celebren els 

següents rituals: prenen de la dea pastissos del lloc i els tiren al mar i diuen que els envien a 

Aretusa a Siracusa.  (trad. María Cruz Herrero Ingelmo) 
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64. Pausànias, Descripció de Grècia 8.54.2-3 (s.II) 

θαίλεηαη δὲ ὁ Ἀιθεηὸο παξὰ  

ηνὺο ἄιινπο πνηακνὺο θχζηλ ηηλὰ ἰδίαλ παξερφκελνο  

ηνηάλδε· ἀθαλίδεζζαί ηε γὰξ θαηὰ γο ἐζέιεη πνιιάθηο  

θαὶ αὖζηο ἀλαθαίλεζζαη. πξνειζὼλ κέλ γε ἐθ Φπιάθεο  

θαὶ ηλ θαινπκέλσλ Σπκβφισλ ἐο ηὸ πεδίνλ θαηέδπ  

ηὸ Τεγεαηηθφλ· ἀλαηείιαο δὲ ἐλ Ἀζέᾳ θαὶ ηὸ ῥεῦκα  

ἀλακίμαο ηῶ Δὐξψηᾳ ηὸ δεχηεξνλ ἢδε θάηεηζηλ ἐο ηὴλ  

γλ· ἀλαζρὼλ δὲ ἔλζα  εγὰο ὀλνκάδνπζηλ νἱ Ἀξθάδεο  

θαὶ παξὰ γλ ηε ηὴλ  ηζαίαλ θαὶ παξὰ ιπκπίαλ ἐμει- 

ζψλ, ἐθδίδσζηλ ὑπὲξ Κπιιήλεο ἐπηλείνπ ηνῦ ἦιείσλ  

ἐο ηὴλ ζάιαζζαλ. ἔκειιε δὲ ἄξα κεδὲ Ἀδξίαο ἐπη- 

ζρήζεηλ αὐηὸλ ηνῦ πξφζσ· δηαλεμάκελνο δὲ θαὶ ηνῦ- 

ηνλ, κέγα νὕησ θαὶ βίαηνλ πέιαγνο, ἐλ ξηπγίᾳ ηῆ  

πξὸ Σπξαθνπζλ ἐπηδείθλπζηλ Ἀιθεηφο ηε ὢλ θαὶ πξὸο  

Ἀξέζνπζαλ ηὸ ὕδσξ ἀλαθνηλνχκελνο.  

 

És evident que l‟Alfeu té, en comparació amb altres rius, una naturalesa particular. En efecte, 

desapareix sota terra moltes vegades i torna a aparèixer de noi. Així, avançant des de Filaç i el que 

anomenen Símbola, desapareix a la plana tegeàtica i pujant a Asea i barrejant el seu corent amb 

l‟Eurotas, es submergeix de nou a terra. Sorgeix al lloc que els arcadis anomenen Pegas, recorre la 

terra de Pissa i Olímpia i desemboca, més amunt de Cilene, port dels eleus, al mar. Però ni tan sols 

l‟Hadriàtic deté el seu caval, sinó que el creua també a aquest, un mar tan gran i violent, i a Ortígia, 

la que està davant de Siracusa, mostra que és l‟Alfeu i s‟uneix amb Aretusa.  

(trad. María Cruz Herrero Ingelmo) 
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65. Pausànias, Descripció de Grècia 8.37.6 (s.II) 

ηὰ κὲλ δὴ ἐο ηὸλ  

Ἄλπηνλ ὑπὸ Ἀξθάδσλ ιέγεηαη· Γήκεηξνο δὲ Ἄξηεκηλ  

ζπγαηέξα εἶλαη θαὶ νὐ Λεηνῦο, ὄληα Αἰγππηίσλ ηὸλ  

ιφγνλ Αἰζρχινο ἐδίδαμελ Δὐθνξίσλνο ηνὺο Ἕιιελαο.  

ηὰ δὲ ἐο Κνχξεηαο – νὗηνη γὰξ ὑπὸ ηλ ἀγαικάησλ    

πεπνίεληαη – θαὶ ηὰ ἐο Κνξχβαληαο ἐπεηξγαζκέλνπο  

ἐπὶ ηνῦ βάζξνπ – γέλνο δὲ νἵδε ἀιινῖνλ θαὶ νὐ Κνχ- 

ξεηεο – , ηὰ ἐο ηνχηνπο παξίεκη ἐπηζηάκελνο. 

 

Aquesta és la llegenda d‟Ànit que expliquen els arcadis. Però que Àrtemis és filla de Demèter i no 

de Leto, que és el relat egipci, va arribar als grecs per part d‟Èsquil, fill d‟Euforió. La llegenda dels 

Curets –doncs aquests estan representats sota les imatges- i la dels Coribants –que són d‟una altra 

família i no Curets-, en relleu sobre les basses, la passo per alt, tot i que la coneixo.  

(trad. María Cruz Herrero Ingelmo) 

 

66. Pausànias, Descripció de Grècia 8.31.2-3 (s.II) 

εἶλαη δὲ ζπγαηέξεο ηνῦ Γακνθληνο  

ιέγνληαη, ηνῖο δὲ ἐπαλάγνπζηλ ἐο ηὸ ζεηφηεξνλ δνθεῖ  

ζθο Ἀζελλ ηε εἶλαη θαὶ Ἄξηεκηλ ηὰ ἄλζε κεηὰ  

ηο  εξζεθφλεο ζπιιεγνχζαο.  

 

Es diu que són filles de Dmofont, i que els que s‟inclinen a una interpretació més divines creuen 

que elles són Atena i Àrtemis collint flors amb Persèfone.  

(trad. María Cruz Herrero Ingelmo) 
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67. Ateneu de Nàucratis, Deipnosophistae 14.629E (s.II) 

ἤλ δὲ θαὶ παξὰ ηνῖο ἰδηψηαηο  θαινπκέλε ἄλζεκα. ηαχηελ δὲ ὠξρνῦλην κεηὰ ιέμεσο ηνηαχηεο 

κηκνχκελνη θαὶ ιέγνληεο:  

πνῦ κνη ηὰ ῥφδα, πνῦ κνη ηὰ ἴα, πνῦ κνη ηὰ θαιὰ ζέιηλα;  

ηαδὶ ηὰ ῥφδα, ηαδὶ ηὰ ἴα, ηαδὶ ηὰ θαιὰ ζέιηλα. 

παξὰ δὲ Σπξαθνζίνηο θαὶ Φηησλέαο Ἀξηέκηδνο ὄξρεζὶο ηίο ἐζηηλ ἴδηνο θαὶ αὔιεζηο. ἤλ δέ ηηο θαὶ 

Ἰσληθὴ ὄξρεζηο παξνίληνο. θαὶ ηὴλ ἀγγειηθὴλ δὲ πάξνηλνλ θξίβνπλ ὄξρεζηλ. θαιεῖηαη δέ ηηο θαὶ ἄιιε 

ὄξρεζηο θφζκνπ ἐθπχξσζηο, ἥο κλεκνλεχεη Μέληππνο ὁ θπληθὸο ἐλ ηῶ Σπκπνζίῳ. 

 

Hi havia també una dansa anomenada Flors que feia la gent comú. Es duia a terme fent gestos 

imitatius i dient: on són les meves roses, on són les meves violetes, on és el meu bell julivert?aquí 

estan les meves roses, les meves violetes, el meu bell julivert.  

Entre els siracusans questa dansa era peculiar pel culte a Àrtemis Chitonia, i també una cançó de 

faluta. També hi havia una dansa ebria anomenada Ionic. Una altra dansa que duien a terme, 

també a Siracusa, era la Missatgera. I encara una altra dansa s‟anomena Conflagració del Món, 

mencionada per Cínic Menip al seu Simposi.  

(trad. Charles Burton Gulick) 

 

68. Ateneu de Nàucratis, Deipnosophistae 6.250a (s.II) 

ἔζνπο ὄληνο θαηὰ Σηθειίαλ ζπζίαο πνηεῖζζαη θαηὰ ηὰο νἰθίαο ηαῖο Νχκθαηο θαὶ πεξὶ ηὰ ἀγάικαηα 

παλλπρίδεηλ κεζπζθνκέλνπο ὀξρεῖζζαί ηε πεξὶ ηὰο ζεάο, ὁ Γεκνθιο ἐάζαο ηὰο Νχκθαο θαὶ εἰπὼλ 

νὐ δεῖλ πξνζέρεηλ ἀςχρνηο ζενῖο ἐιζὼλ ὠξρεῖην πεξὶ ηὸλ Γηνλχζηνλ. ‟ 

  

diu que hi havia tradició a Sicília de oferir sacrificis a les nimfes de casa en casa, passant la nit 

dansant al voltant de les deesses. Però Democles, ignorant les nimfes, i declarant que els homes 

no haurien de molestar-se amb divinitats sense vida, dansava al voltant de Dionís.  

(trad. Charles Burton Gulick) 
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69. Libani, Progymnasmata 2.30 (s.IV) 

 εξὶ Ἀιθεηνῦ.  

 Ἔξσο θαὶ πνηακνῖο ἐλνριεῖ. δεινῖ δὲ Ἀιθεηὸο Ση- 

θειηθο πεγο Ἀξεζνχζεο ἐξλ, ὃο πξντὼλ ἐθ ηο  

Ἤιηδνο ηὸ ῥεῖζξνλ νὐθ ἀλακίγλπζη πνιὺ δηεξ-   

2.30.1.5 

ρφκελνο πέιαγνο ὡο ἐθ ηνχηνπ δεηθλὺο ηῆ πνζνπκέλῃ  

θπιάηηεηλ ἀθέξαηνλ ηὸλ ηνῦ ἔξσηνο πφζνλ.  

 

70. Himne Òrfic 35 (s.IV) 

<Λητοῦς>, θσμίαμα σμύρναν. 

Λεηὼ θπαλφπεπιε, ζεὰ δηδπκαηφθε, ζεκλή,  

Κνηαληίο, κεγάζπκε, πνιπιιίζηε βαζίιεηα,  

εὔηεθλνλ Εελὸο γνλίκελ ὠδῖλα ιαρνῦζα,  

γεηλακέλε Φνῖβφλ ηε θαὶ Ἄξηεκηλ ἰνρέαηξαλ,  

ηὴλ κὲλ ἐλ ξηπγίεη, ηὸλ δὲ θξαλαη ἐλὶ Γήιση,  

θιῦζη, ζεὰ δέζπνηλα, θαὶ ἵιανλ ἤηνξ ἔρνπζα  

βαῖλ' ἐπὶ πάλζεηνλ ηειεηὴλ ηέινο δὺ θέξνπζα.  

 

71. Himne Òrfic 36.1-13 (s.IV) 

<Ἀρτέμιδος>, θσμίαμα μάνναν. 

Κιῦζί κνπ, ὦ βαζίιεηα, Γηὸο πνιπψλπκε θνχξε,  

Τηηαλίο, βξνκία, κεγαιψλπκε, ηνμφηη, ζεκλή,  

παζηθαήο, δαηδνῦρε ζεά, Γίθηπλλα, ινρεία,  
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ὠδίλσλ ἐπαξσγὲ θαὶ ὠδίλσλ ἀκχεηε,    

ιπζίδσλε, θίινηζηξε, θπλεγέηη, ιπζηκέξηκλε,  

εὔδξνκε, ἰνρέαηξα, θηιαγξφηη, λπθηεξφθνηηε,  

θιεηζία, εὐάληεηε, ιπηεξία, ἀξζελφκνξθε,  

ξζία, ὠθπιφρεηα, βξνηλ θνπξνηξφθε δαῖκνλ,  

ἀκβξνηέξα, ρζνλία, ζεξνθηφλε, ὀιβηφκνηξε,  

ἡ θαηέρεηο ὀξέσλ δξπκνχο, ἐιαθεβφιε, ζεκλή,  

πφηληα, πακβαζίιεηα, θαιὸλ ζάινο, αἰὲλ ἐνῦζα,  

δξπκνλία, ζθπιαθῖηη, Κπδσληάο, αἰνιφκνξθε·  

 

72. Nonnus, Dionisíaques 9.214 (s.IV/V) 

Θήβε δ' ξηπγίεο θιένο ἔθξπθελ· νὐξαλίε γὰξ  

ιάζξηνλ Ἀπφιισλα δησθνκέλε ηέθε Λεηψ·  

Λεηὼ Φνῖβνλ ἔηηθηε, θαὶ νὐθ ὤδηλε Κξνλίσλ·  

 

Tebes va eclipsar la glòria d‟Ortígia. En efecte, la celestial Leto, perseguida, va donar a allum 

ocultament a Apol·lo, però va ser ella i no el Crònida qui va parir a Febus.  

(trad. Sergi Daniel Manterola i Leandre Manuel Pinkler) 

 

73. Nonnus, Dionisíaques 47.463 (s.IV/V) 

θαὶ ζαιάκνπο ἐιίγαηλελ Ἁκαδξπάο, ἀκθὶ δὲ πεγαῖο  

Νεηὰο ἀθξήδεκλνο ἀζάκβαινο ᾔλεζε Νχκθε  

δαίκνλη βνηξπφεληη ζπλαπηνκέλελ Ἀξηάδλελ·  

ξηπγίε δ' ὀιφιπδε, πνιηζζνχρνην δὲ Φνίβνπ  



Júlia Rocas Sumoy Àrtemis Ortígia: Cultes, Nimfes i Advocacions a Siracusa 
  Treball de Fi de Grau 2018 

98 
 

γλσηῶ λχκθηνλ ὕκλνλ ἀλαθξνχνπζα Λπαίῳ  

εἰο ρνξὸλ ἐζθίξηεζε θαὶ ἀζηπθέιηθηνο ἐνῦζα.  

πνξθπξένηο δὲ ῥφδνηζη πεξίηξνρνλ ἄλζνο ἑιίζζσλ  

κάληηο Ἔξσο ππξφεηο ζηέθνο ἔπιεθε, ζχγρξννλ ἄζηξσλ,  

νὐξαλίνπ Σηεθάλνην πξνάγγεινλ· ἀκθὶ δὲ λχκθαη  

Ναμηάδεο .....................  

..... ζθίξηεζε γακνζηφινο ἐζκὸο ξψησλ.  

 θαὶ δπγίνηο ζαιάκνηζηλ ὁκηιήζαο ὑκελαίνηο  

Φξπζνπάησξ πνιχπαηδα γνλὴλ ἔζπεηξελ ἀθνίηεο.    

 

Al viltant de les fonts, la nimfa nàiade cantava sense vel i descalsa per la unió d‟Ariadna amb la 

divinitat dels raïms. Ortígia va ulular, entonant un himne nupcial per a Leio, el germà de Febus, 

protector de la seva ciutat. I es va apressar a dansar, tot i ser inamovible. Eros, com endeví fogós, 

entrellaçant els pètals roses d‟unes flors, va teixir una corona de circular trenat, del mateix color 

que les estrelles que preludiaven la celestial corona. I al voltant de les nimfes de Naxos va ballar un 

eixam d‟Amors, a mode de corteig nupcial. El pare d‟or, unint-se en els tàlems de l‟amor conjugal, 

va sembrar una estirp de prolífica descendència com a espòs.  

(trad. Sergi Daniel Manterola i Leandre Manuel Pinkler) 

 

74. Nonnus, Dionisíaques 48 v.848e (s.IV/V) 

 ἔλλεπε· θαὶ θνηένπζα ιερσηὰο ἄρλπην λχκθε  

Ἄξηεκηλ αἰδνκέλε θαὶ ἐλ ἄιγεζηλ. ἆ κέγα δεηιή,  

ἐγγὺο ἔελ ηνθεηνῖν θαὶ ἢζειε παξζέλνο εἶλαη.  

θαὶ βξέθνο εἰο θάνο ἤιζε ζνψηεξνλ· Ἀξηέκηδνο γὰξ  

θζεγγνκέλεο ἔηη κῦζνλ ἀθνληηζηξα ινρείεο  

δηπιφνο αὐηνθέιεπζηνο ἐκαηψζε ηφθνο Αὔξεο  
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ιπνκέλεο ὠδῖλνο, ὅζελ δηδχκσλ ἀπὸ παίδσλ  

Γίλδπκνλ ὑςηθάξελνλ ὄξνο θηθιήζθεην Ῥείεο.  

θαὶ ζεὸο ἀζξήζαζα λέελ εὔπαηδα γελέζιελ  

ηνῖνλ ἔπνο παιίλνξζνο ἀκνηβαίῃ θάην θσλῆ·  

 

va dir: i la dona estava enfurismada, recelant pel seu embaràs, i s‟avergonyia davant d‟Àrtemis 

inclús entre els seus dolors. Ah, quina desgràcia, tant aprop de donar a llum i encara volia ser 

verge! Un retruny va venir al món més ràpid, mentre encara pronunciava Àrtemis aquelles paraules 

que van precipitar el part, el naixement dels bessos d‟Aura es va produir espontàniament trencant 

aigües i precisament per això, a causa dels seus nens bessons, s‟anomena la muntanya de Rea, 

d‟elevats cims, Díndim. I com la divinitat contemplés la seva nova progènie de bells nens, va 

pronunciar amb veu cambiant aquestes paraules cambiant de parer. 

(trad. Sergi Daniel Manterola i Leandre Manuel Pinkler) 
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6.2. FONTS ICONOGRÀFIQUES 

1. Mapa de Siracusa129 

 

2. Potnia Theron. Figures de terracota. Època Arcaica (Siracusa)130 

 

                                                           
129

 Loicq (1967: fig. 31) 
130

 Fischer-Hansen (2009: 213) 
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3. Àrtemis amb animals. Estatueta. Segle IV aC (Siracusa)131 

 

 

4. Àrtemis Pheraia. Gerro de patent negre amb inscripció. Època arcaica (Siracusa)132 

 

 

                                                           
131

 Simon, Erika i Bauchhenss, Gehrard, ‘Artemis, LIMC (1984:vol. II, fig.953) 
132

 Pelagatte (1973: fig. 360) 
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5. Àrtemis alada. A. Vas de figures vermelles (Beòcia). B. Relleu en bronze (Olímpia). Època 

arcaica133. 

 

6. Àrtemis alada. Placa d’ivori corinti. Segle VII aC 

(Siracusa)134 

 

                                                           
133

 Farnell (1971: fig. 29) 
134

 Simon, Erika i Bauchhenss, Gehrard, ‘Artemis, LIMC (1984: vol.II fig.56); Fischer-Hansen (2009:210) 
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7. Àrtemis Bendis. Estatueta de fang. Segle IV aC (Siracusa)135 

 

 

8. Àrtemis Soteira. Estàtua. Segle V aC (Siracusa)136 

 
                                                           
135

 Pelagatte (1973:283) 
136

 Farnell (1971:fig.32) 
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9. Àrtemis Chitonia. Gerro de figures vermelles. Segle VII aC (Siracusa)137 

 

 

 

                                                           
137

 Monterosso (2013) 
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10. Alfeu i Aretusa- Mosaic. Segle III aC (Alexandria)138 

 

 

  

                                                           
138

 Cahn, Herbert, ‘Arethusa’, LIMC (1984: vol.II; fig. 137) 
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 6.3. FONTS NUMISMÀTIQUES
139 

  6.3.1. REVERS AMB ANIMALS AQUÀTICS 

 

1. Sèpia/pop. Segle IV aC (Siracusa) 

 

 

2. Sèpia/pop. Segle V aC (Siracusa) 

 

 

3. Dofí i petxina de peregrí. Segle V aC (Siracusa) 

 

                                                           
139

 https://www.coinarchives.com/a/results.php?search=ARETHUSA&s=0&upcoming=0&results=100 
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4. Dofí i petxina de peregrí. Segle V aC (Siracusa) 

 

   

 

6.3.2. REVERS AMB CAVALLS 

 

1. Cavall davant una palmera. Segle IV aC (Sicília) 

 

 

2. Cavall al costat d’una palmera. Segle IV aC (Sicília) 
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3. Cavall muntat. Segle V aC (Siracusa) 

 

 

 

  6.3.3. REVERS AMB UNA POSSIBLE ÀRTEMIS ANGELOS 

 

1. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa) 

 

 

2. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa) 
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3. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa) 

 

 

 

4. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa) 

 

 

 

5. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa) 
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6. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa)  

 

 

 

7. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa)  

 

 

 

8. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa) 
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9. Àrtemis Angelos sobrevola els cavalls. Segle V aC (Siracusa)  

 

  

 

 

  6.3.4. REVERS AMB REPRESENTACIÓ DE PALMERES 

 

1. Palmera, traces de llegenda. Segle VII aC (Morgantina) 
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