
16.   L'ELEGIA. OVIDI

1. L'elegia

Actualment s’anomena elegia un poema líric extens que expressa sentiments de dolor davant una
desgràcia individual o col·lectiva. Antigament, però, a Grècia, on va néixer aquest gènere poètic,
una elegia era tota composició poètica escrita en dístics elegíacs (grup de dos versos: hexàmetre i
pentàmetre) de tema variat, que era recitada als sons d’una flauta.

Les característiques d’aquest gènere són les següents:

a) Característiques formals.  El gènere elegíac, segons els autors de l’Antiguitat, és inferior a
l’èpic: mentre l’elegia pertany al  genus humile, l’èpica és prototip del  genus superbum.  Per
tant, l’escriptor elegíac sap que els seus poemes són  nugae (“foteses, bagatel·les”) i que el
llibre tan sols mereixerà el qualificatiu de mollis (“tou, tendre”). Això també implica la utilització
d’un  llenguatge  diferent  de  l’emprat  en  l’èpica  (sense  ornaments  solemnes,  etc.)  i  d’una
mètrica irrenunciable: el dístic elegíac. 

b) Temàtica.  Lirisme (en el sentit modern del terme, és a dir, expressió dels sentiments íntims
que el poeta intenta compartir amb el lector) i tristesa o, almenys, malenconia, són els dos
trets fonamentals que caracteritzen l’elegia.  No es canta l’amor feliç,  sinó l’amor-sofriment,
l’amor sense pau, que provoca angoixa i dolor, la qual cosa esdevé per al poeta l’única raó de
viure fins al punt que és incapaç d’experimentar altres sentiments. 

A Roma els poetes del cercle de Catul (primera meitat del segle I aC) introdueixen a Roma l’elegia
grega, però el gènere no arriba a la màxima esplendor fins a l’època d’August (27 aC-14 dC).

Els  autors  llatins  que  van  cultivar  el  gènere de  l’elegia  van  ser:  Catul,  el  precursor;  Gal,  el
fundador del gènere; Tibul, Properci i Ovidi. 

2. Ovidi (43 aC-18 dC)

Publius Ovidius Naso, les dades biogràfiques del qual es poden extreure dels seus propis poemes,
sobretot les  Tristia, va néixer l’any 43 aC a Sulmona, una ciutat del centre d'Itàlia,  al cor dels
Apennins. La seva família era de bona posició social i fou educat a Roma. Per desig del seu pare,
estudià retòrica amb la idea d’exercir l’advocacia, però el seu gust per la poesia l’acabà apartant
del dret. Formava part del cercle de Messala, però sembla que va tenir amistat amb poetes en el
cercle de Mecenàs (Properci, Horaci, entre d'altres). 
L'any 8 dC, August personalment condemna Ovidi a l'exili i l'envia a Tomis, una ciutat de la costa
occidental  del  mar  Negre  (l'actual  Constança,  a  Romania),  a  l'últim  confí  de  l'Imperi  i  de  la
civilització. Ovidi, en els seus poemes, n'explica les raons amb dos mots: carmen et error. 

Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error,
alterius facti culpa silenda mihi. 

OVIDI, Tristes, 2, 207-8

Els estudiosos actuals estan d'acord que el poema va ser l'Art Amatòria, clarament contradictori
amb els  valors  morals  propugnats  per  l'emperador;  però  sobre  l'error comès pel  poeta  s'han
formulat multitud d'hipòtesis, una d'elles que el poeta fos còmplice d'un adulteri escandalós de
Júlia, la néta d'August. 

Cur aliquid uidi? Cur noxia lumina feci?
Cur imprudenti cognita culpa mihi?

OVIDI, Tristes, 2, 103-4

El fet és que l'emperador tria un càstig cruel en apartar el poeta de tot allò que és el més important
per a ell: la vida de societat i cultural, els llibres, la mateixa llengua llatina. No és estrany, doncs,



que li costés molt adaptar-se a viure a Tomis tot sol, sense cap amic ni la seva muller, que es
quedà a Roma per tenir cura dels seus interessos. Malgrat els incessants precs del poeta, no va
ser perdonat ni per August ni per Tiberi, el seu successor. Ovidi va morir a Tomis l'any 17 dC.

Les obres d'Ovidi es poden dividir en tres grans grups, segons l'època i la temàtica. Durant la
primera època, que comprèn l'últim quart del segle I aC, va escriure: 

Heroïdes.  Col·lecció  de  vint-i-una  epístoles  poètiques  imaginàries  que  dirigeixen  les  més
famoses enamorades de la mitologia als seus respectius marits o amants absents: Penèlope a
Ulisses, Dido a Eneas, Hel·lena a Paris, etc. 

Amors. Cinc llibres d’elegies eròtiques destinats a celebrar la seva passió per Corinna, nom
fictici d’una estimada que només existia en la seva fantasia. 

Art d’estimar (o amatòria) . Consta de tres llibres, organitzats de la manera següent: els dos
primers estan destinats a donar consells als homes sobre com seduir les dones i mantenir la
relació; el tercer tracta de la mateixa matèria, però els consells van dirigits a les dones. 

Receptes de bellesa. Petit tractat sobre cosmètica femenina.

Remeis contra l’amor.  Com a resposta i  complement  de l’Art  d’estimar,  dóna consells  a
homes i dones sobre com alliberar-se dels mals d'amor, fins a eliminar definitivament la passió
amorosa.

A partir de l'any 1 aC fins al 8 dC, Ovidi es va dedicar a confegir dos grans  poemes didàctics,
totalment diferents del que havia escrit fins aleshores:

Metamorfosis. és un recull en quinze llibres de tota la mitologia grega i romana popular de
l'època d'Ovidi. Constitueixen unes dues-centes cinquanta històries, que convergeixen una sobre
l'altra, de manera que, expressament, no queda clar on acaba una i on comença la següent. Per
definició del títol,  els canvis donen la unitat.  Tot canvia: la història,  l'estil,  els personatges, els
llocs... Aquesta obra conté algunes de les històries més conegudes de la mitologia grecoromana,
com ara el cicle de transformacions lligades a Perseu, Teseu, Hèrcules i Orfeu, o bé els relats
puntuals de Dafne, Aracne, Medea, Píram i Tisbe, etc.

Atenent a la seva estructura global,  Les Metamorfosis estan emmarcades entre un pròleg i un
epíleg. Després de la creació i del  diluvi (I,5 - I,451) que inicien el primer llibre, hi ha tres parts
d’extensió semblant:

1. La primera tracta sobre els déus (I,452 - VI,420). 
2. Després llegim contes d’herois i heroïnes (VI,421 - XI,193).
3. Finalment apareixen relats del cicle troià (XI,194 - XV,879). 

Segons les normes tradicionals, Les Metamorfosis hauria de ser un poema èpic, ja que està escrit
en hexàmetres dactílics (el vers de l’èpica). De fet no està lluny de les normes mínimes de l’èpica,
ja que és un poema narratiu, llarg, escrit en hexàmetres dactílics i presentat en forma de llibres.
Però l’obra d’Ovidi no és només això. És evident que la base són els elements mitològics i la
intenció de l’autor és narrar les transformacions (normalment en animals o plantes) amb un to
didàctic innegable, però també té ribets lírics. 
Malgrat que gran part de les obres clàssiques tenen un component mitològic, Les Metamorfosis no
simplement depenen de les mitografies de la seva època, sinó que són una important enciclopèdia
mitològica que ha inspirat els escriptors i els pintors, els escultors i els músics de tots els temps,
pràcticament fins avui. En aquesta enorme influència rau la seva importància com a obra cabdal
de la literatura occidental.

Fastos.  És  un  poema  inacabat,  escrit  en  versos  elegíacs,  que  explica  l'origen  i  la
successió de festes religioses que configuraven el calendari  romà. El relat segueix un estricte
ordre cronològic; això explica que tinguem només la part corresponent als mesos de gener i juny,
a causa de l'exili, que li impedí acabar l'obra.

L'última part de la seva producció literària coincidí amb els anys d'exili i conté una sèrie d'obres de
tema totalment diferent. L'amor i la religió deixen pas a poemes planyívols i suplicants adreçats a
amics i coneguts perquè intentin entendrir el cor d'August, i després el de Tiberi. Són els següents:



Tristes. Cinc llibres d’elegies, en què el poeta insinua enigmàticament les causes del seu exili;
recorda, entristit i enyorat, el seu comiat de Roma i les dificultats del viatge a Tomis; es queixa
de les incomoditats i de la incultura del lloc on es veu obligat a viure. 

Pòntiques. Molt similar a l'anterior, Ovidi demana a la seva esposa Fàbia i als seus amics que
intercedeixin davant d’August per tal que li deixi tornar a Roma i que el mantinguin informat
dels esdeveniments de la capital. 

3. Altres poetes de l'elegia de l'amor

A més d'Ovidi, cal esmentar dos poetes més que cultivaren l'elegia de l'amor en l'època d'August:
Tibul i Properci.

Albi  Tibul, com Ovidi, membre del cercle de Messala, és autor de dos llibres d'elegies en què
parla  de  Dèlia,  pseudònim grec  de  la  seva  estimada,  i  de  Nèmesis,  nom grec  que  significa
'venjança' i que potser fa referència a una nova passió del poeta per una altra dona en substitució
de la primera, que el va abandonar per estimar-se més un home gran i adinerat. En la seva obra,
caracteritzada  per  un  to  malencònic,  efusiu  i  harmoniós,  trobem  la  veracitat  d'un  seguit
d'experiències viscudes per l'autor.

Sext Aureli Properci, protegit per Mecenàs i August. Cantà el seu amor per Cíntia en quatre llibres
de les seves Elegies. També en el darrer llibre trobem les anomenades elegies romanes, en les
quals canta els ideals de la política d'August. Els altres temes de Properci són variats:  elogis,
llegendes  i  lamentacions  fúnebres.  Influït  pels  poetes  grecs  alexandrins,  la  seva  poesia  és
refinada, preciosista i plena de referències mitològiques. És considerat un dels elegíacs llatins més
elegants. 

1. Relaciona cadascun dels fragments següents amb una de les obres d'Ovidi que hem estudiat:

Ell, irritat contra els vicis nombrosíssims que la natura havia donat a l'ànima femenina, vivia sol, sense
esposa. Mentrestant havia esculpit amb una habilitat admirable una fantàstica estàtua de vori blanc com la
neu i li havia donat una bellesa com no pot tenir cap dona nascuda; va enamorar-se de la seva obra.  Va
arribar el dia en què tot Xipre celebra amb gran concurrència la festa de Venus. Aleshores, ell, després
d'haver fet la seva ofrena, va col·locar-se vora l'altar i va dir tímidament: "Si els déus teniu poder per
atorgar-ho tot, feu que sigui la meva esposa, ho desitjo, una dona semblant a la meva noia de vori". L'àuria
Venus, que assistia personalment a la seva festa, va comprendre què volia dir amb aquella súplica i, com a
auguri de la bona voluntat de la deessa, la flama es va encendre tres vegades. Quan ell va arribar de tornada
a casa, va anar a veure l'estàtua de la seva noia i li va fer un petó. Li va semblar sentir que el seu cos era
tebi. Hi va apropar els llavis per segona vegada i també va tocar-li el pit amb les mans; el vori, en ser tocat,
es va tornar tou i es va enfonsar com la cera. S'havia transformat en un cos; sentia les venes bategar en
contacte amb el seu polze. 

Adaptat d'una traducció de F. Aguilera

No m'adreço a tu perquè esperi  que el  meu prec et  pugui  commoure...  Ja  ets  ben resolt  a marxar i  a
abandonar la malaurada reina? Ets ben resolt a deslligar les naus i a cercar els reialmes d'Itàlia, que no saps
on són? I no et commouen ni la nova Cartago ni les muralles creixents ni el poder lliurat el teu ceptre?
Fuges d'allò que és acomplert, i persegueixes allò que és per acomplir: vas guanyar una terra i ara n'has de
cercar una altra per tot el món. 

Traducció d'A. Trepat i M. de Saavedra



Els teatres també amaguen perills per a les dones boniques. Seu, si ningú no t'ho impedeix, vora la teva
estimada; atansa el teu costat al seu fins allà on puguis. Llavors busca un motiu de conversa amistosa, que
unes paraules trivials facin sortir els primers sons: afanya't a preguntar-li amb interès de qui són els cavalls
que vénen, i de seguida vés a favor d'aquell del qual ella vagi a favor, sigui quin sigui. I, tal com sol passar,
si per casualitat caigués una mica de pols a la falda de la noia, la hi has de treure amb els dits; encara que no
n'hi hagués gens, treu-li la que no hi ha.

Traducció de T. Puig

Quan em ve al cap la tristíssima imatge d'aquella nit en què vaig passar els últims moments a Roma; quan
recordo la nit en què vaig deixar enrere tants coses estimades, encara ara em cau dels ulls una llàgrima. Ja
s'apropava l'alba del dia en què el Cèsar m'havia manat d'abandonar les fronteres d'Ausònia (= Itàlia). Ni el
temps ni la meva ment no havien estat prou escaients per preparar-me: el meu cor s'havia esbalaït per la
llarga espera. 

Traducció de J. Carbonell

2. Relaciona cadascuna de les heroïnes de l'esquerra amb el marit o amant corresponent de la
dreta:

a. Medea 1. Paris
b. Penèlope 2. Teseu
c. Fedra 3. Hèrcules
d. Dido 4. Jàson
e. Hèlena 5. Ulisses
f. Deianira 6. Hipòlit
g. Ariadna 7. Eneas

a - b - c - d - e - f - g -

3. Relaciona els personatges de l'esquerra, que apareixen a  Les Metamorfosis, amb l'animal, la
planta o la constel·lació en què es converteixen:

a. Dafne 1. xiprer
b. Cal.listo 2. aranya
c. Narcís 3. rossinyol i oreneta
d. Aracne 4. l'Óssa major
e. Procne i Filomela 5. anemone
f. Filèmon i Baucis 6. mena de lliri
g. Ciparisos 7. flor de narcís
h. Jacint 8. llorer
i. Adonis 9. alzina i til.ler

a - b - c - d - e -
f - g - h - i -

4. Escriu el nom d'allò que es descriu:

a. ___________________________: sèrie indefinida de dístics, formats per un hexàmetre i un  

pentàmetre.

b. ___________________________: conseller d'August i protector de les arts i de les lletres, de 

Virgili, Horaci i Properci, entre d'altres.

c. ___________________________: lloc del centre d'Itàlia on nasqué Ovidi.



d. ___________________________: ciutat on morí Ovidi.

e. ___________________________: serralada que s'estén del nord al sud d'Itàlia.

f. ___________________________: recull imaginari de cartes escrites en versos elegíacs per 

heroïnes mitològiques.

g. ___________________________: recull de relats mitològics en quinze llibres escrits per Ovidi. 

5. Subratlla, en cada sèrie, el nom que no es correspon amb els altres; a continuació, justifica la
teva tria:

a. Eneida, Fastos, Bucòliques, Geòrgiques

b. Fastos, Tristes, Metamorfosis, Sàtires

c. Heroides, Amors, Pòntiques, Odes

d. Amors, Clòdia, Art Amatòria, Remeis d'Amor

e. Tibul, Properci, Ciceró, Ovidi

f. Sal.lusti, Tit Livi, Ovidi, Tàcit

g. Dido, Corinna, Dèlia, Cíntia

h. August, Octavi, Tiberi, espòs de Lívia

6. Ovidi és un dels grans poetes de l'amor i autor d'algunes de les formulacions amoroses més
famoses que s'han conservat en l'imaginari cultural d'Occident. A continuació, pots llegir una sèrie
de màximes ovidianes i, a sota, un fragment de cadascuna de les traduccions. Fes correspondre
cada traducció amb l'expressió original i, tot seguit, acaba de traduir la frase en l'espai en blanc
que t'hi hem ofert:

a. Qui nimium multis «non amo» dicit, amat.
b. Semper tibi pendeat hamus: quod minime credis gurgite, piscis erit.
c. Qui nolet fieri desidiosus, amet. 
d. Litore quot conchae, tot sunt in amore dolores.
e. Res est solliciti plena timoris amor. 
f. Omnia leuia sunt amanti.
g. Amore nihil mollius, nihil uiolentius.
h. Non ueniunt in idem pudor et amor.
i. Sic ego non sine te, nec tecum uiuere possum.
j. Credula res amor est.

1. Com petxines hi ha a la platja ___________________________

2. Qui diu massa vegades ___________________________

3. Cosa crèdula ___________________________

4. ___________________________ per a qui estima.

5. Així jo no puc viure ___________________________

6. ___________________________ no són conceptes convergents.

7. Res no és més dolç_____________________, res _______________________

8. Qui no vulgui ___________________________

9. Sempre tingués l'ham tirat; en el gorg que ___________________________

10. L'amor és cosa plena ___________________________
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