
13. L’ÈPICA: VIRGILI

1. Definició i característiques del gènere

La paraula grega epos significa narració. La poesia èpica és aquella que narra els fets dels
herois històrics o llegendaris. Per això, també rep el nom de «poesia heroica». L’èpica, com a
gènere literari, sorgeix de l’admiració que el poeta sent per personatges importants, a diferència
de la poesia lírica, en que el poeta expressa sentiments propis.

Les característiques principals que identifiquen l’èpica són:

1. Origen.  En la  majoria de les cultures,  l’èpica comença sent  oral  i  cantada,  fet  que no es
produeix en l’èpica llatina, ja que des del principi va ser només escrita.

2. Forma. Sempre està escrita en vers, que en l’èpica grega i romana és l’hexàmetre.

3. Tema. Narra les gestes dels herois d’una civilització (Ulisses, Eneas...).

4. Herois. Representen els valors morals i les actituds socials més valorades.

5. Figures  retòriques.  Com que  l’èpica  és  de  tradició  oral,  s’utilitzaven  unes  fórmules  que
permetien al poeta que les cantava memoritzar el text. Les més importants són els  epítets
(«Atena, la d’ulls blaus»; «Zeus, el que porta el raig»...) i les comparacions («i com un lleó
Aquil·les corre»; «i com un conjunt d’abelles els homes es mouen...»).

2. Evolució del gènere

L’èpica llatina no sorgeix d’una tradició oral pròpia, sinó que es va desenvolupar en l’àmbit
escrit a imitació dels autors grecs. Però va saber adaptar l’èpica grega a les característiques de la
cultura romana creant una èpica pròpiament romana. 

2.1. Època arcaica (ca. 300 a.C. – 75 a.C)

Els primers poetes èpics romans van imitar les estructures de l’èpica grega, adaptant-les
als temes propis del poble romà. Són els següents:

 Livi Andrònic. Va escriure Odussia, el primer poema èpic romà. És una imitació de l’Odissea
d’Homer, que va adaptar a l’àmbit llatí.

 Gneus Nevi. La seva obra Bellum poenicum o Guerra púnica és el primer llibre original de
l’èpica romana. Narra la primera guerra púnica.

 Enni. En els seus Annales o Anals narra la història de Roma des dels seus orígens. Va ser el
poeta nacional romà per excel·lència fins a Virgili.

2.2. Època clàssica (75 a.C. – 14 d.C)

En aquesta època l’èpica llatina arriba al seu màxim esplendor. Els autors són:

 VIRGILI. Va escriure l’Eneida.

 OVIDI. Va escriure les Metamorfosis.

2.3. L'èpica després de Virgili

A més d'un conjunt de poetes que imitaren Virgili,  trobem  Lucà (39 – 65 d.C.),  que, en la
Farsàlia,  tot  prescindint d'elements fantàstics, tracta de les guerres entre Cèsar i  Pompeu,
denunciant, a més, el poder imperial i exaltant l'estat republicà. 



3. L'època augusta
Atès que estudiarem els  quatre  autors  més significatius  de la  literatura llatina  d'època

augusta (Virgili, Horaci, Ovidi i Livi), caldrà que tinguem molt present el context sociopolític, com
a marc que explica les característiques de les produccions d'aquest literats. Adjuntem, doncs, aquí
uns apunts bàsics, ja estudiats el curs passat, però que cal que remembrem i tinguem presents
des d'ara fins a final del temari. 

1. LA INSTAURACIÓ DE L'IMPERI

Un cop vençut Marc Antoni, Gai Juli Cèsar Octavià esdevingué l'únic
senyor de Roma. Després d'un segle de guerrers civils, la república estava a
punt  de conèixer  un llarg  període  de  pau interna  a  costa,  però,  de perdre
definitivament la seva essència: una constitució basada en el govern del Senat,
dels magistrats i del poble (SPQR a canvi de la Pax Augusta). 

La gent, cansada d'un període bèl·lic tan llarg, va acceptar fàcilment el
nou sistema de govern: el règim imperial, que hauria de basar-se en un govern
de caràcter monàrquic, De fet, a més, l'extensió de l'Imperi feia inoperant una
política de majories basades en el govern del Senat i d'uns cònsols anuals.

Amb  tot,  Octavi,  tenint  en  compte  l'experiència  anterior  de  Juli  Cèsar,  respectà  la
constitució vigent, però en va anar  buidant de poder polític les institucions. Paral·lelament, va anar
assumint  el  poder  a  còpia  d'acumular  títols  i  càrrecs.  Va  ser  nomenat  Augustus,  és  a  dir
«venerable», epítet amb el qual ha passat a la història;  Imperator, o sigui, «cap de l'exèrcit» i, a
partir d'aquest moment, sinònim d'emperador entès com a monarca; Princeps Senatus, títol propi
del  senador  més  important,  encarregat  de  presidir  les  sessions;  Tribunus  Plebis  a  perpetuïtat;
Pontifex  Maximus,  per  la  qual  cosa passà a  tenir  el  poder  de nomenar  tots  els  membres  dels
col.legis sacerdotals; i, finalment, Pater Patriae.

1.1. La reforma augusta
Octavi August va reformar l'organització del govern i de les

províncies.  A poc  a  poc,  el  vell  estat  republicà  es  va  duplicar.
Teòricament,  el  Senat  conservava  totes  les  atribucions  del  passat,
però August (amb la col.laboració de la seva segona esposa Lívia)
creà  una  maquinària  administrativa  paral.lela  que  depenia
exclusivament  de  la  persona  de  l'emperador.  El  poder  del  senat
començà a declinar fins a acabar esdevenint imperceptiblement una
mena de consell municipal. 

Octavi  va  recuperar  moltes  característiques  de  la  religió
antiga i posà la primera pedra del que seria el culte a l'emperador i la
seva  família.  A  més,  va
iniciar  un  procés  de
moralització de la societat,
restablint  molts  dels  cos-
tums antics (mores maio-

rum),  inaugurant  una  nova  forma  de  matrimoni,
penalitzant  els  solters,  afavorint  els  matrimonis  amb
fills, etc.

August  va  dur  a  terme una política  urbanística
que  va  consistir,  sobretot,  a  reformar  i  a  restaurar
monuments malmesos i a construir-ne de nous, per tal
que el nou aspecte de Roma servís per a exaltar el seu
poder. A Roma, féu construir l'Ara Pacis Augustae per
tal de rebre culte com a garant i custodi de la pau, la Pax Augusta.



S'envoltà també de col·laboradors que li van fer de consellers, entre els quals cal assenyalar
Agripa, gran general i company de batalla i, més tard, gendre seu; i  Mecenàs, qui creà al seu
voltant tot un cercle d'artistes a qui protegí i a qui, en nom propi o d'August, encarregà obra. No
fou el seu l'únic cercle literari: Marc Valeri Messala en potencià un, aquest allunyat dels ideals
polítics d'August. 

3. Virgili (ca. 70 a.C. – 19 a.C.)

Publi  Virgili  Maró  nasqué  prop  de  Màntua  en  el  si  d'una
família modesta. Des d'allà va anar a estudiar a Cremona i, més
tard, arribà a Roma, on conegué Mecenàs i entrà a formar part del
seu cercle. 

Quan ja havia escrit les Bucòliques (un conjunt de poemes
en  què  els  protagonistes  són  pastors  que,  sovint  de  manera
dialogada,  es plantegen qüestions socials,  polítiques o amoroses
que els preocupen), i les Geòrgiques (un poema didàctic dedicat a
cantar l'agricultura i altres feines del camp), August li encarregà de
celebrar  els  orígens  de  Roma  i  la  seva  nissaga,  la  gens  Júlia.
Dedicà onze anys de la seva vida a aquesta tasca, fruit de la qual va
escriure l'Eneida. 

Tanmateix, Virgili no estava satisfet de la seva obra i va decidir anar a Grècia i a l'Àsia
Menor per conèixer millor els llocs on es desenvolupava el poema. Durant el viatge, emmalaltí i,
mentre tornava cap a Roma amb August,  va morir  a Bríndisi  (Calàbria);  però,  abans reclamà
insistentment que l'Eneida fos cremada, perquè estava inacabada, però August va exigir que l'obra
es publiqués sense retocar res, respectant els versos incomplets. 

Aquí teniu l'epitafi de Virgili, que es diu que va redactar el mateix poeta, per a la seva tomba a
Partènope, nom antic de l'actual Nàpols:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces. 

L'Eneida és un poema en dotze cants, dividit en
dues parts ben diferenciades d'acord amb la temàtica: 

- En els  llibres I-VI, inspirats en les aventures marines
d'Ulisses  que  Homer  narra  en  l'Odissea,  s'explica
l'arribada  d'Enees,  fugitiu  de  Troia,  a  les  costes  de
Cartago, després d'un periple per la Mediterrània que el
porta fins a Sicília,  on mor Anquises,  el  seu pare.  Per
voluntat  de  Juno,  enemiga  dels  troians,  les  naus  són
empeses fins a les ribes d'Àfrica, on Eneas és acollit per
la reina Dido, que li  fa explicar els seus records de la
caiguda de la ciutat, entre els quals Eneas rememora el
famós passatge del cavall de fusta.

“Laocoont,  que la sort havia designat sacerdot de Neptú immolava un toro gegantesc a l’altar  dels
sacrificis consuets. I vet aquí que, des de Tènedos, per la calma de les aigües profundes -m’esborrono de
contar-ho-, dues serpents d’immenses espires s’allargasaren damunt el pèlag i plegades s’avien cap a la
costa; llur pit es deça enmig del corrent i llurs crestes color de sang dominen les ones; la resta de llurs
cossos frega llargament la superfície de l’aigua i llur immensa gropa es desplega en sinuoses anelles.
Xiula i escuma a llur pas el mar; i guanyaven la riba i , injectades les ardents pupil·les de sang i de foc,
llepaven amb les llengües vibrants llurs goles sonores. Fugim de llur vista exsangües. Elles de dret es
dirigeixen a Laocoont; i de primer totes dues serpents s’enllacen i s’entortolliguen als cossos dels seus
dos fills petits i es peixen a mossecs en llurs membres malaurats. Tot seguit, com que el pare els anava
en socors brandint les armes, se n’apoderen i l’estreteixen amb llurs nusos ingents i, després d’haver-lo



enrotllat ja dues vegades per la cintura i dues vegades pel coll amb l’espinada escamosa, el sobrepugen
pel cap i l’enlairada nuca. Ell amb totes dues mans malda per desfer-se de llurs replecs, i les seves
bandes  se  sollen  de  bavalles  i  de  negre  verí;  i  al  mateix  temps  aixeca  cap  als  estels  uns  clams
esglaidors, com els braols d’un toro quan, ferit, s’escapa de l’altar i s’espolsa del bescoll la destral mal
clavada. Però els dos dracs arrosegant-se fugen cap a les altures dels temples i arriben a santuari de la
cruel Tritònida i s’arrupeixen”.

Virgili, Eneida Cant II Versos 200-226 Trad. Miquel Dolç

Dido s'enamora de l'heroi troià i el convenç perquè es quedi
a Cartago durant un any. Ell,  però, alertat per Júpiter que ha de
continuar  la  seva  peregrinació  per  fundar  una  nova  pàtria,
l'abandona. La reina se suïcidarà després d'haver maleït el troià i
tota la seva descendència. 

Camí  d'Itàlia,  les  naus  troianes  tornen  a  desembarcar  a
Sicília  i,  posteriorment,  a  Cumes,  on  Eneas  visita  els  inferns
acompanyat  per la Sibil.la,  una endevina.  Allà  troba,  entre altres
morts, Dido i Anquises, el qual li mostra una rècula de personatges
que el succeiran anys a venir, entre els quals hi ha Cèsar i August. 

Ara gira cap aquí els teus dos ulls, contempla aquesta nissaga i els teus romans.  Aquest és Cèsar, i
tota la descendència de Iulus que un diaapareixerà sota la immensa volta del cel. Sí, aquest és
l'home  que  tantes  vegades  t'has  sentit  prometre,  Cèsar  August,  fill  d'un  déu,  que  instaurarà
novament l'edat d'or al Laci, pels camps on un dia regnà Saturn i estendrà el seu imperi sobre els
garamants i els pobles del'Índia, sobre terres que s'allarguen més enllà dels signes del Zodíac,més
enllà de les rutes de l'any i del sol, allà on Atlant, portador del cel, fa girar damunt les seves
espatlles la volta del firmament tatxonada d'estels ardents.

Virgili, Eneida VI, vv. 756-797  (Ed. Empúries  Trad. Joan Bellès)

Aquest és el moment culminant del poema, ja que Virgili
relaciona  els  dos  cabdills  esmentats  amb  l'existència  d'un  pla
sobrenatural que atorga legitimitat a tota la història de Roma i, en
conseqüència, al poder d'August.

Alguns esculpiran més delicadament,  ja  ho crec,  uns bronzes
que semblen respirar, trauran del marbre rostres plens de vida,
discutiran  millor  les  causes,  amidaran  amb  el  compàs  el
moviment dels cossos celestes i prediran els astres que han de
sorgir;  tu,  romà,  recorda't  de  governar  els  pobles  amb el  teu
imperi, d'imposar les lleis per a la pau, de perdonar els vençuts i
de sotmetre els superbs.

VIRGILI, Eneida, 847-853

-  En els  llibres VII-XII,  inspirats en la  Ilíada d'Homer,  l'argument principal són les lluites dels
nouvinguts, ajudats per alguns indígenes com el rei Llatí, contra la resta, encapçalats per Turn. El
motiu principal és l'oferiment de Llatí a Eneas de la mà de la seva filla Lavínia, la qual estava
promesa amb Turn.

Els rútuls miren al seu voltant de banda a banda. Vet aquí que Nis més impetuós per aquest fet
brandia un altre dard des dalt de l'orella. Mentre els genets tremolen de por, la javelina travessa
brunzint cadascun dels dos polsos de Tagus i es clava tèbia en el cervelll ja traspassat. L'atroç
Volcent  s'enfurisma i  no veu enlloc l'autor  del  tret  ni  contra  qui  pot  llençar-se violdent.  «Tu,



malgrat tot,  em pagaràs amb la teva sang calenta la mort de tot  dos», va dir mentre que amb
l'espasa desembeinada anava contra Euríal. Llavors, però, Nis, aterrit i fora de si, crida i no pot
amagar-se més en eles tenebres ni resistir un dolor tan fort: «A mi, a mi, sóc aquí, sóc jo qui ho ha
fet, dirigiu l'espasa contra mi, rútuls! Tota la culpa és meva, ell no ha gosat res, ni ha pogut; poso
per testimoni el cel i els astres que en són sabedors; solament ha estimat massa l'amic malaurat».
Parlava així, però l'espasa enfonsada amb força travessa les costelles i li trenca el pit encara blanc.
Rod Euríal cap a la mort i ja pels seus membres bells llisca la sang i el seu cap, abatut, es desploma
damunt les espatlles: com quan una flor del color de la porpra tallada per l'arada s'esllangueix en
morir, o les roselles de tija feble abaixen la corol.la amb la pluja, quan de vegades aquesta les
afeixuga. Per la seva banda, Nis es precipita i per entremig de tots es dirigeix solament a Volcent,
solament s'atura davant Volcent. Aplegant-se els enemics al seu voltant el foragiten de prop, ara
aquí, adés allà. Ell amenaça no menys i branda l'espasa resplendent, mentre l'enfonsa cara a cara en
el rostre del rútul que crida i, en morir, arrabassa l'ànima a l'enemic. Aleshores s'inclina clivellat de
ferides damunt el seu amic exànime i allí reposa finalment amb una mort plàcida.

Eneida, 9 416-445 Traduc. Mònica Miró

Júpiter repta Juno, favorable als llatins, i Venus, mare d'Eneas,
que  no  prenguin  part  en  la  lluita.  Després  de  diverses  escenes
heroiques i múltiples combats duals, Eneas venç i mata Turn en una
lluita singular, escena amb la qual acaba el poema. 

L'Eneida és considerat una de les obres èpiques cabdals de la
literatura occidental, juntament amb els dos poemes d'Homer i la Divina
Comèdia de Dant (1265-1321)

 

1. Escriu el nom adequat davant de cada descripció:

a. ______________________: obra de Virgili en la qual els protagonistes són pastors.

b. ______________________: nom de la gens a la qual pertanyia August.

c. ______________________: protector de Virgili i amic d'August.

d. ______________________: ciutat on nasqué Virgili.

e. ______________________: ciutat d'Àfrica on Eneas romangué un any.

f. ______________________: dona endevina del futur que acompanyà Eneas als inferns.

g. ______________________: mare d'Eneas.

h. ______________________: poema didàctic dedicat a cantar l'agricultura.

2. Completa aquestes equacions lèxiques:

a. Apol.lo /Júpiter = Eneas / __________________

b. Lívia / Tiberi = Octàvia / _________________

c. Apol.lo / Letona = Eneas / __________________

d. Príam / Troia = Dido / ________________

e. Homer / Ilíada = Lucà / ________________

f. Juno / favorable als llatins = Venus / favorable als __________________
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