
17.   La sàtira, l'epigrama, la novel.la
i la faula 

1. La sàtira

La sàtira constitueix el gènere literari típicament romà. Per això, Quintilià afirmà amb orgull: Satira
tota nostra est. No obstant això, en trobem antecedents en la literatura grega, en la maledicència
de la poesia iàmbica arcaica, com la del poeta Arquíloc, en la comèdia d'Aristòfanes, i en la critica
mofeta dels filòsofs cínics i escèptics.
Fou Lucili (180? - 102 aC), autor de trenta llibres de Saturae, el creador del gènere en el sentit
que  encara  té  a  l'actualitat.  En parlar  d'Horaci,  ja  hem vist  que  amb ell  la  sàtira  arribà  a  la
perfecció.
Els hereus de la sàtira en hexàmetres foren els poetes de l'època imperial Persi i Juvenal.

Aulus  Persi Flac (34-62 dC) va escriure sis  Sàtires, en què s'inspirà en la filosofia estoics per
condemnar els vicis humans del seu temps amb un moralisme intransigent i amb una vivacitat
impressionant. L'obra fou molt llegida i comentada en l'edat mitjana pel seu contingut moralitzador
i didàctic. 

Dècim Juni Juvenal (65?-128 dC), amic de Marcial, fou autor de setze Sàtires, en què denuncià
amb un estil depurat els vicis de la seva època i les virtuts romanes tradicionals. Retratà amb
duresa els defectes de la societat en la qual vivia i potser per això, més tard, fou un autor molt
admirat pels cristians.

2. L'epigrama

Epigrama és  un mot  d'origen  grec  que,  inicialment,  significava  'breu  descripció  que,  gravada
damunt d'una làpida d'un tomba, recordava les gestes i la vida d'alguna persona'. Més endavant,
tant a Grècia com a Roma, s'anomenava  epigrama una composició poètica breu de contingut
divers. Amb tot,  gràcies a l'ús genial  que en féu Marcial,  aquest mot té el significat actual de
composició poètica breu en què, amb precisió i agudesa, s'expressa un pensament festiu, burlesc,
irònic o satíric.

Marc Valeri  Marcial (Bílbilis,  Calataiud, 40-104 dC) va viure molts anys a Roma. En els seus
quinze  llibres  d'Epigrames fixà  el  gènere  com  a  sinònim  de  nota  mordaç  en  vers.  Fou  un
observador agut dels costums del seu temps, que caricaturà d'una manera jocosa i subtil. No es
pot dir que la seva obra pertany al gènere satíric perquè mai no fa un judici moral, sinó que tan
sols desitja que els seus lectors es divertissin parlant dels defectes humans i socials d'una manera
viva i acolorida. Un gran admirador i versionador de Marcial fou el poeta castellà Francisco de
Quevedo. 

DE THAIDE ET LAECANIA
Thais habet nigros, niueos Laecania dentes.
Quae ratio est? Emptos haec habet, illa suos. 

******
Nuper erat medicus, nunc est uispillo
Diaulus: quod uispillo facit,
fecerat et medicus.
[Fa poc Diaule era metge, ara és enterramorts:
el que fa com a enterramorts, també ho havia fet 
de metge.]

A DOÑA JUANA Y DOÑA ANA
Tiene los dientes de nieve
sobre cincuenta años Ana.
Tiénelos más  negros Juana
y aún no ha entrado en diecinueve.
¿Qué razón habrá que pruebe
los efectos evidentes
siendo igualmente tratados?
Ser los de Ana comprados
y los de Juana sus dientes.



AD CAECILIANVM
Nullus in urbe fuit tota qui tangere uellet
uxorem gratis, Caeciliane, tuam
dum licuit; sed nunc positis custodibus ingens
turba fututorum est: ingeniosus homo es.

A J.V.
No hubo en toda la ciudad
quien de balde a tu mujer
la quisiese pretender
mientras hubo libertad.
Pero tu curiosidad
de poner a su reposo
guardas, y hacerte celoso,
Vernegal, ha despertado
más de mil que la han gozado:
eren hombre ingenioso.

********

Laeuia sex cytathis, septem Iustina bibatur,
quinque Lycas, Lyde quattuor, Ida tribus.
Omnis ab infuso numeretur amica Falerno,
et quia nulla uenit, tu mihi, Somne, ueni. 
[Beguem sis copes a la salut de Laevia, set a la de
Justina, cinc a la de Licas, a la de Lida quatre, tres
a la d'Ida. Que el nom de cada amiga sigui comptat
segons les copes de Falern abocat. I, com que no 
en ve cap, vine tu, Somni.]

Tenint en compte que les meretrius i les dones 
adúlteres solien vestir toga (peça pròpia dels 
homes) en lloc d'estola...
Coccina famosae donas et ianthina moechae:
uis dare quae meruit munera? Mitte togam. 
[Regales vestits escarlata i de color violeta a una 
adúltera famosa. Vols donar-li els obsequis que s'ha
merescut? Envia-li una toga.]

COMENCEN LES VACANCES D'ESTIU
Ludi magister, parce simplici turbae,
ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum,
cessent et Idus dormiant in Octobres:
aestate pueri si ualent, satis discunt.

*********
Quid mihi reddat ager quaeris, Line, Nomentanus?
Hoc mihi reddit ager: te, Line, non uideo.

*********

 TU ETS L'ÚNIC QUE TENS COSES BONES,
PERÒ EN COMPARTEIXES UNA AMB TOT 
EL POBLE
Praedia solus habes et solus, Candide, nummos,
aurea solus habes, murrina solus habes,
Massica solus habes et Opimi Caecuba solus,
et cor solus habes, solus et ingenium.
Omnia solus habes -nec me puta uelle negare-,
uxorem sed habes, Candide, cum populo.

Nubere uis Prisco. Non miror, Paula, sapisti.
Ducere non uult Priscus, et ille sapit. 
[Vols casar-te amb en Prisc. No m'estranya, Paula, has 
tingut bon gust. En Prisc no es vol casar, ell també té 
bon gust.]

Difficilis facilis, iucundus acerbus es idem:
nec tecum possum uiuere nec sine te.

3. La novel.la

Es  conserven  molt  poques  obres  d'aquest  gènere  literari  d'aparició  tardana;  per  això  només
considerarem les figures de Petroni i Apuleu.

Gai  Petroni (? - 65 dC) és el suposat autor de la novel.la el  Satiricó. Sol ser identificat amb un
aristòcrata que Tàcit va citar i se li atribueix el sobrenom d'Àrbitre, suposadament, per la fama
d'àrbitre de l'elegància (arbiter elegantiae) que tingué a la cort de Neró. Tanmateix, condemnat per
ordre de l'emperador per haver participat en la conjura de Pisó, se suïcidà obrint-se les venes. 

El Satiricó, conservat en part, té un to realista i satíric. Protagonitzat per Encolpi, un jove dissolut, i
els seus amics, narra diverses aventures, com ara els episodis de la vídua d'Efes i el sopar de
Trimalció. Tot plegat constitueix un quadre vivíssim de la societat corrupta que envoltava Neró. 



Encara no havia acabat de vomitar tot això quan van portar una plata amb un porc enorme
que va ocupar tota la taula. Sorpresos per la rapidesa, vam jurar que en tan poc temps no podia
quedar ben rostit ni un pollastre, sobretot si tenim en compte que aquell verro ens semblava molt
més gran que el que ens havien ensenyat poc abans. Trimalquió se’l mirava i se’l mirava, i al final
va dir:

–«Com? Com? No l’han buidat, aquest porc? No, per Hèrcules, no ho han fet! Que vingui el
cuiner ara mateix; crida’l, crida’l».

El cuiner es va quedar prop de la taula i va dir que s’havia oblidat de buidar-lo.
–«Que te n’has oblidat? Qualsevol diria que has deixat de posar-hi el pebre o el julivert!

Despulla’t».
El cuiner no s’ho fa dir dos cops, es despulla i es col·loca, resignat, entre dos torturadors.

Llavors, però, tothom es posa a demanar indulgència al patró:
–«Són coses que passen, home, deixa’l estar. Si hi torna, cap de nosaltres no mourà un dit

per ell».
Jo,  amb  implacable  severitat,  no  vaig  poder  aguantar-me  més  i,  inclinant-me  cap  a

Agamenó, li vaig dir a cau d’orella:
–«Realment aquest esclau és un inútil; mira que oblidar-se de buidar el porc! Per Hèrcules,

jo no el perdonaria ni que s’hagués oblidat de netejar un peix.
Però vet aquí que Trimalquió, amb cara riallera, va dir:
–«Bé, ja que ets tan desmemoriat, buida’l ara davant nostre».
El cuiner es va posar el davantal i amb un ganivet va tallar per diversos llocs el ventre del

porc; la mà li tremolava. Immediatament van començar a sortir salsitxes i botifarres a preu fet, per
la pressió que exercia el farcit sobre els talls.

Tot el servei va aplaudir el prodigi cridant com un sol home:
–«Visca en Gai!».

(Petroni, Satiricó, 49, traducció: Albert Berrio i Romà Giró)
 

Luci Apuleu (125-180 dC), del qual es desconeix el cognom, va escriure l'única veritable novel.la
llatina que ens ha arribat  sencera,  Les Metamorfosis  o  L'ase d'or,  una obra satírica i  mística
alhora. El protagonista, transformat en ase per haver volgut experimentar la màgia, busca la rosa
que li permetrà tornar a ser un home i es consagra als misteris d'Isis. Dins d'aquesta novel.la hi ha
el famós conte de Psique i Cupido. També se'n conserva l'Apologia, una defensa d'una acusació
de màgia.

4. La faula

La  faula  és  un  relat  breu  d'una  acció  duta  a  terme,  generalment,  per  animals  que  conté  un
ensenyament moral. Aquest gènere popular, que apareix en totes les literatures del món i que té
una especial acceptació entre els estrats més humils de la societat, arribà a Roma a través de
l'obra atribuïda al fabulista grec Isop.

Gai Juli Fedre (15? aC – 50? dC), d'origen grec, fou conduït a Roma com a esclau d'August, que
el convertí en llibert. Les Faules de Fedre, que en gran part són una adaptació de les del fabulista
grec Isop, amaguen una sàtira contra els poderosos que abusen del seu poder, contra els superbs
i els malvats. Fedre és considerat el poeta de les classes humils i el defensor dels febles. Sembla
que va patir la persecució de Sejà, el poderós ministre corrupte de l'emperador Tiberi, ja que va
percebre la crítica cap a al seva persona en faules com Les granotes demanaren un rei o La gralla
superba i el paó reial.



A casa nostra, les faules de Fedre i d'Isop, anomenades isopets, formaren un conjunt de rondalles,
algunes de les quals foren recollides per Joan Amades. També s'han inspirat en les faules gregues
i llatines els fabulistes castellans Iriarte i Samaniego, i el fabulista francès La Fontaine. 

CALVVS ET QVIDAM AEQVE PILIS DEFECTVS
Inuenit caluus forte in triuio pectinem.
Accessit alter, aeque defectus pilis.
«Heia!» inquit «in commune quodcumque est lucri».
Ostedit ille praedam et adiecit simul,
«Superum uoluntas fauit; sed fato inuido carbonem,
ut aiunt, pro thesauro inuenimus.»
Quem spes delusit, huic querela conuenit. 

FEDRE, 5, 6

GRACVLVS SVPERBVS ET PAVO
Ne gloriari libeat alienis bonis
suoque potius habitu uitam degere,
Aesopus nobis hoc exemplum prodidit.
Tumens inani graculus superbia
pennas, pauoni quas deciderant, sustulit
seque exornauit. Deinde contemnens suos
se inmiscuit pennas eripiunt aui
fugantque rostris. Male mulcatus graculus
redire maerens coepit ad propium genus;
a quo repulsus tristem sustinuit notam.
Tum quidam ex illis, quos prius despexerat.
«Contentus nostris si fuisses sedibus
et, quod natura dederat, uoluisses pati,
nec illam expertus esses contumeliam
nec hanc repulsam tua sentiret calamitas».

FEDRE, Faules, 1, 3

VVLPES ET CICONIA
Vulpes ad cenam ciconiam prior inuitauit. Vulpes ciconiae in patina liquidam sorbitionem posuit. 
Illam ciconia esuriens nullo modo gustare potuit. Ciconia uulpem reuocauit et intrito cibo plenam 
lagonam posuit. Ipsa inserens rostrum lagonae satiatur et torquet conuiuam fame. Vulpes lagonae 
collum frustra lambit. Volucris peregrina sic locuta est: Quisque sua exempla debet aequo animo 
pati. 

FEDRE, 1, 26

Subratlla, en cada sèrie, el mot intrús; a continuació, justifica la teva tria.

a. Horaci, Virgili, Persi, Juvenal

b. Lucili, Ovidi, Properci, Tibul

c. Sàtires, Odes, Bucòliques, Epodes

d. Fedre, Lucili, Persi, Juvenal

e. Tiberi, Petroni, Claudi, Neró
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