
14.   LA LÍRICA: HORACI

1. Definició i característiques del gènere

Actualment s’entén la poesia lírica com aquella on s’expressen amb emoció els sentiments
col·lectius  o  la  vida  interior  de  l’ànima,  però  la  noció  de  lirisme  a  l’antiguitat  greco-romana
implicava una referència a la música de la lira. Per això, en el camp de la poesia grega i llatina es
reserva l’epítet “líric” a les formes literàries lligades a la música, tal i com van aparèixer a la Grècia
del s. VII a.C. És el primer exemple, des del punt de vista cronològic, del gènere afectiu, la funció
del  qual  és  l’expressió  de  les  passions,  dels  sentiments  i  dels  estats  d’ànim d’un  individu  o
col·lectivitat.

2. Evolució del gènere i autors més importants

L’origen del gènere el trobem a Grècia. Allà es van conèixer dos tipus de modalitat d’aquest
gènere literari: 

a) Lírica monòdica. La formen poemes cantats per una sola veu. Com a exemple, podem citar la
poetessa Safo de Lesbos (S. VII aC).

b) Lírica coral. Poemes cantats per un conjunt de veus que narren els mites.

Al segle I aC, la poesia lírica romana es va començar a desenvolupar gràcies al grup de
poetes anomenats despectivament per Ciceró poetae novi, el més important dels quals fou Catul
(primera meitat del segle I aC), que aconseguí assimilar la poesia alexandrina al llatí, sumant a la
perfecció formal l'espontaneïtat sincera i delicada dels seus sentiments. Malgrat que perfeccionà
tots  els  gèneres,  el  seu reconeixement  li  ve especialment  dels  poemes dedicats a  «Lèsbia»,
considerats dels millors de la poesia eròtica universal. 

Lugete, o Veneres Cupidinesque
et quantum est hominum uenustiorum. 
Passer mortuus est meae puellae,
passer, deliciae meae puellae,
quem plus illa oculis suis amabat,
nam mellitus erat suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem,
nec sese a gremio illius mouebat,
sed circumsiliens modo huc modo illuc
ad solam dominam usque pipiabat. 

CATUL, 3, 1-10

Viuamus, mea Lesbia, atque amemus
rumoresque senum seueriorum
omnes uniius aestimemus assis.
Soles occidere et redire possunt;
nobis, cum semel occidit breuis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mihi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
dein usque altera mille, dein centum,
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus inuidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

CATUL, 5

Imitació d'un poema de Safo
Ille mihi par esse deo uidetur,
ille, si fas est superare diuos,
qui sedens aduersus identidem te
spectat et audit
dulce ridentem, misero quod omnes

L'amiga del malgastador de Fòrmies no es pot
comparar en bellesa a Lèsbia
Salue, nec minimo puella naso,
nec bello pede nece nigris ocellis,
nec longis digitis nec ore sicco,
nec sane nimis elegante lingua,
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eripit sensus mihi, nam simul te, 
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
uocis in ore;
lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte
tintinant aures, gemina teguntur
lumina nocte. 

CATUL, 51

decoctoris amica Formiani.
Ten prouincia narrat esse bellam?
Tecum Lesbia nostra comparatur?
O saeclum insapiens et infacetum!

CATUL, 43

Lloança a Ciceró
Dissertissime Romuli nepotum,
quo sunt quotque fuere, Marce Tulli,
quotque post aliis erunt in annis,
gratias tibi maximas Catullus
agit, pessimus omnium poeta,
tanto pessimus omnium poeta
quanto tu optimus omnium patronum.
                                                      CATUL, 49

Lucreci, contemporani de Catul, Ciceró i Cèsar, és autor del que ha estat qualificat com el
més bell del poemes científics. En efecte, en el gran poema De rerum natura exposa les seves
idees, inspirades directament per Epicur: afirma que la matèria de l'univers, formada per àtoms, no
és creada ni destruïda, que la religió és enemiga de la ciència, que l'ideal de l'ésser humà és la
felicitat aconseguida per la serenitat. Des del punt de vist lingüístic, s'ha de destacar que innovà el
lèxic llatí amb calcs de mots procedents del grec. 

3. Quint HORACI Flac (65 aC-8 dC)

Va néixer a Venúsia, al sud d’Itàlia. Passà la seva primera infància en un ambient camperol
i, als set anys, el seu pare, que era un llibert, el va acompanyar a Roma per estudiar. Quan en
tenia vint, va marxar a Atenes per completar els seus estudis. Allà va formar part de l’exèrcit de
Brut, un dels assassins de Juli Cèsar, però, després de la derrota de Brut, va tornar a Roma.
Aleshores Virgili, l’any 38 aC, el va presentar a Mecenàs, la qual cosa li va permetre d’accedir a
formar part del cercle d’intel·lectuals propers a August.

La seva poesia cal emmarcar-la, per tant, en el context històric de la seva època, ja que, en
formar part del cercle de Mecenàs, els seus ideals polítics, culturals i ètics hagueren de coincidir
amb els de Mecenàs i, per tant, també amb els d’August. A l’època d’August, la poesia no servia
únicament per gaudir. Existia la mentalitat que el poeta havia d’estar al servei de l’Estat, és a dir, al
servei  de  l’Emperador.  A canvi,  se  l’honrava  amb  protecció,  diners  i  honors.  Horaci  encaixa
perfectament amb aquesta ideologia i posa les seves qualitats al servei de l’estat. De fet, la seva
poesia lírica s’ha considerat massa oficial, ja que en ocasions la va utilitzar per alabar August,
Mecenàs i l’època de tranquil·litat i prosperitat que August va portar a Roma.

Horaci va reprendre la poesia personal en el punt en el qual l’havia deixat Catul, però no
volia ser un brillant aficionat com ell, sinó el millor poeta. Volia ser recordat per la posteritat.

Horaci va ser un escriptor molt productiu. Va escriure les següents obres: 

 Sàtires.  Constitueixen 18 poemes escrits en hexàmetres en què l’autor ofereix retalls de la
seva vida i critica els vicis de la societat del seu temps, personalitzant-los en contemporanis de
poca significació.

2



 Èpodes.  Estan formats per 17 poemes, també de to satíric,  però amb un caire més líric.
L'objectiu  de  les  invectives  continuen  sent  personatges  gairebé  anònims  que  esdevenen
models de vicis i de caràcters reprovables -una bruixa, un nou ric, un mal poeta, etc.

 Odes.  El títol original era  Carmina, però la tradició ens els ha llegat amb el títol d’Odes. En
aquesta obra de quatre llibres Horaci va adaptar la lírica grega antiga (Safo, etc.) a la llengua
llatina. Els temes que hi tracta són molt variats i van des de qüestions històriques (celebra la
victòria d’August sobre Marc Antoni i Cleòpatra, p.e.) fins a la seva filosofia de vida (cants a
l’amor, l’amistat, la bona vida, la natura, etc.).

Aquí el poeta implora als déus protecció per al seu amic
Virgili, que està a punt d'embarcar-se cap a Atenes
Tant de bo que la deessa que senyoreja Xipre,
tant de bo que els germans d'Hèlena, astres lluminosos,
et condueixin -i també el pare dels vents,
fermant-los tots, tret de Jàpix-,
a tu, vaixell, que ens deus Virgili,
a qui t'hem confiat; porta'l sa i estalvi
als confins de l'Àtica, t'ho prego,
i protegeix aquesta meitat de la meva ànima. 

Odes, 1, 3, 1-8
 Epístoles.  Es tracta de cartes en vers (hexàmetre) on reflexiona sobre la manera de viure

feliç. 

 Epístola adreçada als Pisons  o  Ars Poetica.  En aquesta carta, de cabdal importància, el
poeta explica la seva concepció de l’obra d’art com un tot unitari.

 Carmen Saeculare.  L’emperador August li va encarregar la composició d’aquest poema per
celebrar i agrair als déus l’entrada en una nova època (saeculum) marcada per la pau que
August va instaurar. Sabem que aquesta obra fou interpretada per un cor infantil de nens i
nenes l’any 17 aC.

ELS TEMES DE LA SEVA POESIA.  L’obra d’Horaci és una barreja de lirisme i de filosofia. El
poeta es mou entre l’epicureisme (doctrina filosòfica que considera l’amistat com la via per obtenir
el plaer i la felicitat) i l’estoïcisme (doctrina filosòfica que defensa que el futur és inexorable i que,
per tant, planteja la necessitat de conformar-se amb la vida que a cadascú li ha tocat viure).

La influència de la poesia d’Horaci rau en el fet que ens ha llegat alguns dels tòpics literaris
més recurrents de la literatura occidental, tots lligats a la seva forma de veure la vida. 

Literàriament un tòpic és aquella expressió o argument encunyat per un escriptor a propòsit
d’una idea i que s’ha mantingut al llarg del temps. 

Els temes o tòpics literaris d’Horaci que s’han convertit en clàssics són els següents:

 L’elogi  i  la  idealització  de  la  tranquil·litat  de  la  vida  del  camp en  contraposició  a  la  vida
atabalada de la ciutat. A la literatura aquest tòpic es coneix amb el nom de beatus ille. (Beatus
ille qui procul negotiis / paterna rura bubus exercet suis)

Feliç l'home que, allunyat dels negocis,
com el llinatge mortal dels temps antics,
conrea els camps heretats del pare amb els seus bous,
lliure del neguit dels venciments,
que no és despertat, a la milícia, per l'esclafit esfereïdor de la trompeta
ni sent l'horror de la mar embravida
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i evita el fòrum i les cases altives
dels ciutadans poderosos. 

Epodes, 2, 1-8

 L’elogi de la moderació o tòpic de l’aurea mediocritas com a forma d’aconseguir la felicitat.
(Auream quisquis mediocritatem diligit, / tutus caret obsoleti sordibus tecti)

Viuràs més assenyadament, Licini, si no vogues
sempre cap a alta mar i si, cautelós per por dels temporals, 
no t'acostes massa
a la riba traïdora.
Tot aquell qui escull la mitjania, tan preciosa com l'or,
viu segur lluny de les sordideses
d'un sostre ruïnós, viu moderadament
lluny d'un palau que suscita enveja. 

Odes, 2, 10, 1-8

 L’al·lusió a la fugacitat del temps i a la presència de la mort que ens iguala tots i que, per tant,
ens ha de fer fugir de les ambicions desmesurades i ens ha de permetre viure el present.
Aquest tòpic és conegut com  tempus fugit.  (Eheu, fugaces, Postume, Postume, / labuntur
anni)

Ai, fugissers, Pòstum, Pòstum,
s'esmunyen els anys, i la devoció als déus
no retardarà pas les arrugues ni la vellesa que ens acuita
ni la mort indomable. [...]
Haurem de deixar la terra, la casa i la muller
estimada, i cap d'aquests arbres que cultives,
llevat dels odiosos xiprers,
no et seguirà a tu, el seu amo fugaç.

Odes, 2, 14, 1-4; 21-24

 Com a conseqüència immediata de l’anterior, davant la inexorabilitat de la mort, cal aprofitar
cadascun dels moments que ens regala la vida. És el tòpic del  carpe diem.  (Carpe diem,
quam minimum credula postero)

Tu, no esbrinis -és sacríleg de saber-ho- quin serà el darrer dia
que a mi, que a tu, Leucònoe, els déus han concedit. [...]
Tant si Júpiter t'ha atorgat de viure més hiverns com si és l'últim
[...] tingues seny: filtra els teus vins i, ja que la vida és breu,
no tinguis esperances llargues. Mentre parlem, haurà fugit
envejós el temps: aprofita el dia d'avui i no confiïs gens en el de demà. 

Odes, 1, 11

 Frugaliter. L’elogi de la frugalitat que també comporta la lloança dels plaers senzills de la vida:
beure, estimar, menjar,  dormir,  etc.  (Persicos odi, puer,  apparatus, /displicent nexae philyra
coronae)
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Detesto, noi, la sumptuositat dels perses
i em desplauen les corones entreteixides amb escorça de til·ler.
Deixa de cercar en quin indret s'entreté
la rosa tardana.
Procuro que no t'afanyis, sol.lícit,
a afegir res a la simple murtra. La murtra no desdiu
ni de tu que m'aboques el vi ni de mi que me'l bec
sota la parra ufanosa.

Odes, 1, 38

 Monumentum aere perennius. El tòpic de la immortalitat de l’artista. L’escriptor és conscient
que la seva obra el farà esdevenir immortal. (Exegi monumentum aere perennius / regalique
situ pyramidum altius)

He donat fi a un monument més perenne que el bronze
i més alt que la decrèpita antigor de les piràmides reials,
que la pluja voraç no podrà destruir [...].
No moriré pas tot jo; una gran part de mi
evitarà Libitina [deessa de la mort]

Odes, 3, 30, 1-7

1. Escriu els mots següents al costat de la definició corresponent:

noui Carmen saeculare tòpic epode     oda     epicureisme     epístola epigrama

a. Poema breu escrit en una combinació mètrica formada per un vers llarg i un altre de curt. Es
caracteritza per un ritme viu, molt adequat per a la sàtira. _________________________

b. Composició poètica d'una certa extensió, en la qual l'autor es dirigeix a una persona real o
imaginària, per instruir, moralitzar o blasmar algun vici. ______________________

c. Mot que en grec significava «cant» i que més tard servia per anomenar la composició poètica de
contingut amorós o eticocivil. ________________________

d. Composició poètica breu, en la qual amb precisió i agudesa s'expressa un pensament festiu i
satíric. ______________________

e. Adjectiu que significa «modern», aplicat als poetes romans que imitaven la poesia alexandrina.
______________________

f. Lloc comú o argument general que s'aplica a tots els casos anàlegs. ____________________

g. Himne cantat  a Roma en els  Ludi  saeculares,  celebrats per marcar el  final  d'un segle i  el
començament d'un altre. ________________________

h. Doctrina filosòfica que exalça l'amistat com a via per obtenir el plaer i la felicitat. ____________
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2. Rellegeix els arguments de les obres d'Horaci i digues, tot justificant la teva resposta, a quina
pertany cadascun dels fragments següents:

Ara cal beure, ara amb el peu alliberat
cal picar la terra [...]
Abans d'ara hauria estat un sacrilegi treure el vi Cècub
dels cellers dels avis, llavors que una reina
preparava la ruïna insensata del Capitoli
i la fi de l'Imperi. 
_______________________

Quan l'infant [...]
restà allí despullat de les seves insígnies
-cos impúber de qui s'hauria compadit
el cor impietós d'un traci-, 
Canídia, entortolligats els cabells
amb petits escurçons i amb els cabells embullats,
mana que es cremin figueres bordes arrencades dels sepulcres
i xiprers funeraris
i plomes i ous de duc, l'ocellot nocturn,
untats amb la sang d'un repugnant gripau,
[...]
i ossos arrabassats de la gola d'una gossa famolenca.
_______________________

Si un pintor volgués unir el coll d'un cavall a un cap humà
i vestir-lo de plomes variades i de membres aplegats de tot arreu,
de forma tal que el que va començar essent una dona bella
acabés lletjament essent un peix monstruós [...],
us estaríeu de riure, amics?
Creieu-me, Pisons: aquesta pintura s'assemblaria molt al llibre [...]
del qual ni els peus ni el cap responen a una mateixa forma. 
_____________________
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3.  Analitza  i  tradueix  els  següents  dos  textos  de  Catul;  en  el  primer,  saluda
Ciceró, mentre que en el segon convida el seu amic Fabul a sopar: 

Disertissime Romuli nepotum,

quot sunt quotque fuerunt, Marce Tulli,

quotque post aliis erunt in annis,

gratias tibi maximas Catullus agit,

pessimus omnium poeta,

tanto pessimus omnium poeta

quanto tu optimus omnium patronus.

Catul, 49
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Cenabis bene, mi Fabulle, apud me

 

paucis, si tibi di fauent, diebus,

si tecum attuleris bonam atque magnam

cenam, non sine candida puella

et uino et sale et omnibus cachinis.

Haec si, inquam, attuleris, uenuste noster,

cenabis bene; nam tui Catulli

plenus sacculus est aranearum.

Sed contra accipies meros amores

seu quid suauius elegantiusque est;

nam unguentum dabo, quod meae puellae
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donauerunt Veneres Cupidinesque,

quod tu, cum olfacies, deos rogabis

totum ut te faciant, Fabulle, nasum.

Catul, 13
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