
 

 

 
Text 1:  
 

Tot el litoral des de les Columnes d’Hèracles fins a Tarragona és pobre en ports. 

N’hi ha molts, en canvi, a partir d’allí, en el ric país dels leetans, dels lartoleetes i 

d’altres pobles semblants fins a Empúries, ciutat fundada pels massaliotes, que 

dista uns quaranta estadis dels Pirineus i de la frontera que separa la Ibèria de la 

Cèltica. Aquesta ciutat és pròspera en tots els aspectes i disposa d’un bon port. 

Allí es troba també la petita ciutat de Roses, els habitants de la qual provenen 

d’Empúries, per bé que altres asseguren que és una fundació ròdia. En aquesta 

ciutat, com a Empúries, hom venera Àrtemis d’Efès, per una raó de la qual 

parlarem en el nostre capítol sobre Massàlia. Els emporitans, en un primer 

moment, habitaven una petita illa situada davant per davant d’Empúries, que avui 

dia és anomenada ciutat antiga, però actualment viuen en el continent. A la ciutat, 

dividida en dues parts separades per un mur, trobaven refugi en altre temps 

alguns indigetes veïns, els quals, tot i constituir una comunitat política 

diferenciada, volien tenir, per raons de seguretat, un recinte comú amb els grecs 

—un recinte doble separat per un mur mitger. Amb el pas del temps, però, 

ambdues comunitats s’aplegaren en una mateixa unitat política en la qual es 

barrejaven les lleis bàrbares i les gregues, tal com s’esdevingué també en molts 

altres indrets. 

 Prop d’allí passa un riu que té les seves fonts al Pirineu, la desembocadura 

del qual serveix de port als emporitans, que són hàbils a teixir el lli. 

 El rerepaís està constituït, d’una banda, per terres bones i, de l’altra, per 

terrenys —anomenats Plana dels Joncs— que produeixen la varietat de jonc 

menys útil d’entre els joncs d’aiguamoll. Alguns emporitans ocupen també 

l’extrem del Pirineu fins al Trofeu de Pompeu, per on es passa quan, venint 

d’Itàlia, hom es dirigeix vers la Ibèria dita Ulterior i principalment vers la Bètica. 

 

(Estrabó, Geografia, III, 4, 8-9) 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

Text 2:  

 

Ja aleshores Empúries comprenia dues ciutats separades per una muralla. Una 

l’habitaven els grecs, oriünds de Focea, com els massaliotes, i l’altra els hispans. 

La ciutat grega, exposada tota ella al mar, tenia una muralla que s’estenia menys 

de quatre-centes passes, mentre que la de la ciutat hispana, més allunyada de la 

costa, presentava un perímetre de tres mil passes. 

 El tercer tipus d’habitants eren els colons romans que hi establí el diví 

Cèsar després de vèncer els fills de Pompeu. Actualment aquests tres pobles 

conformen un únic cos cívic, després d’haver estat admesos en la ciutadania 

romana, primer, els hispans i, després, els grecs. 

 Qui els veiés es preguntaria, astorat, què és el que assegura la salvaguarda 

dels grecs, exposats, d’una banda, al mar obert i, de l’altra, als hispans, poble tan 

ferotge i bel·licós. Però precisament la protecció de llur debilitat raïa en la 

disciplina que la por de pobles més poderosos obliga a mantenir. La secció de la 

muralla que mirava als camps, ben fortificada, tenia una sola porta vigilada 

permanentment per un magistrat. De nit, una tercera part dels ciutadans muntava 

guàrdia damunt de la muralla, i no ho feien pas per rutina o per obediència a la 

llei, sinó que s’hi apostaven com a sentinelles i feien les rondes amb la mateixa 

cura que haurien tingut si l’enemic hagués estat a les portes. 

 Cap hispà no era admès dins de la ciutat, de la qual llurs habitants no 

sortien tampoc sense prendre precaucions. Només per la banda de mar les portes 

eren obertes de bat a bat. Per la porta encarada a la ciutat hispana no en sortien si 

no era en colla i, normalment, els que ho feien eren el terç que havia realitzat la 

guàrdia a la muralla la nit precedent. La causa de la seva eixida no era altra que 

els profitosos intercanvis que els hispans, que no tenien experiència marítima, 

practicaven amb ells, desitjosos com estaven de comerciar-hi, comprant les 

mercaderies estrangeres que llurs veïns importaven en les seves naus i exportant 

ells els productes de llurs camps. Aquest interès recíproc obria la ciutat hispana 

als grecs, els quals, alhora, veien un motiu més de seguretat en l’amistat tutelar 

amb Roma, que ells cultivaven amb menys recursos que els massaliotes, per bé 

que amb la mateixa devoció. 
 

(Titus Livi, Història de Roma, XXXIV, 9, 1-10) 
 

 
 
   



 

 

Text 3: 

 

És el meu pare, aquell vellet tan bo, 

que em va mirar amb el mateix amor sempre, 

és el meu pare, aquell vellet tan bo, que ploro: 

ha mort, despús-ahir, poc abans de trenc d'alba. 

 

Senyor meu Jesucrist, dins els preceptes 

de la teva santíssima Església mantenir-me 

en cada acció meva, en cada mot, 

en cada pensament, és tot el meu afany 

de cada dia. I tots aquells que et neguen, 

jo els abomino. – Però ara ploro: 

em lamento i em dolc, Crist, pel meu pare, 

amb tot i que era —esgarrifa de dir-ho— 

un sacerdot del temple maleït de Serapis. 

 

 

(K. P. Kavafis «Sacerdot del temple de Serapis», 1926) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Text 4: 

 

A molts féu tornar de l’Hades —a Orió, al Tindàrida, al bell Hipòlit,  

        que havia caigut del carro. La gent es meravellava: 

        savi o mag, home o déu? Es multiplicaven les ofrenes d’or, 

        tota la vall, als peus de l’Aracneu, era un jardí famós: 

        estàtues, altars i capelles, un estadi, el teatre de Policlet, 

        esteles de marbre que proclamen els seus miracles, i una excelsa  

         estàtua seva, criselefantina, obra de  Trasimedes de Paros. 

El seu culte 

        ben aviat s’estengué a Cos, a Paros, a Tègea, a Megalòpolis, 

        a Corint, a Atenes, a Mantinea i fins a Pèrgam. Els déus  

 el van envejar molt, sobretot Hades (arrabassar-li 

        el botí de la cacera!), i no li ho van perdonar. Davant dels propileus 

 del seu temple, va ser fulminat una nit. 

Ara ens queden, 

        orals o escrites, les seves prescripcions, les seves herbes secretes,  

el morter; 

        però, per damunt de tot, aquell record de la mort en altre temps vençuda, 

i un enorme ofidi de marbre entre les ortigues de l’antiga Epidaure. 

 

(Iannis Ritsos, «Asclepi», 9.V.1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text 5: 

 

 

       Bevem ja. Per què esperar que arribi l’alba? 

 Ben poc falta ja perquè es faci de dia. 

 Porta les copes grans, decorades amb dibuixos. 

 

 El fill de Sèmele i de Zeus 

 ha ofert als homes el vi, perquè oblidin 

 la seva tristesa. Aboca una mesura 

 

 d’aigua per dues de vi, fins al vorell, 

 i que una copa n’empenyi una altra. 

 

 

(Alceu, fr. 346 L-P) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text 6:  

 

El ram que per suplicar-te poso als teus genolls 

és el meu cos, sí, el que Clitemnestra va infantar per tu. 

No em facis morir tan d’hora! Pels meus ulls la llum 

és dolça: no m’obliguis a veure el que és colgat! 

Vaig ser la primera a dir-te pare, i tu filla a mi; 

vaig ser la primera que, abandonant-me als teus genolls, 

vaig fer-te festes i que en vaig tenir de tu. 

I el teu llenguatge era aquest: «¿És que et veuré 

mai, filla meva, alegre a casa d’un marit, 

vivent i amb una ufana digna del que sóc?». 

I jo, penjada al teu mentó, aquest mentó 

a què m’agafo ara, responia així: 

«¿I què et diré jo, pare? Quan seràs un vell, 

podré oferir-te el dolç acull del meu palau, 

pagant-te la criança i tots els seus enuigs?». 

De tot això que ens dèiem, jo bé en tinc record; 

i tu, en canvi, ho has oblidat i em vols matar. 

 

 

(Eurípides, Ifigènia a Àulide, versos 1216-1232) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text 7: 

 

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) 

 

 

 

 

 



 

Text 8:  

 

Així em mori, si el silenci és tan necessari com sembla a l’home retirat als 

estudis. Vet-me ací tot voltat d’una cridòria bigarrada: habito damunt d’uns 

banys. Figura’t ara totes les menes de crits que poden repugnar a les orelles: 

quan els atletes més forts fan exercici i bracegen amb les mans carregades 

de plom, quan es fatiguen o fan el fatigat, sento gemecs; cada vegada que 

treuen l’alè contingut, sento xiulets i respiracions turmentades; quan 

m’escaic amb un minyó mandrós que es limita a l’untament plebeu, sento 

l’espetec de la mà damunt les espatlles, que fa un so diferent, segons que 

pegui de palmell o de clot. I si s’hi afegeix un jugador de pilota i es posa a 

comptar els punts, ja has fet a tots. Afegeix-hi encara el cerca-raons, i el 

lladre sorprès sobre el delicte, i el cantaire que troba que dins el bany la seva 

veu és millor; afegeix-hi aquells que salten a la piscina amb gran terrabastall 

de l’aigua remenada. Fora d’aquests, els quals, si més no, treuen la veu 

natural, figura’t el depilador, que fa sovint una veu prima i estrident, per fer-

se més notador, i que no calla mai, llevat de quan depila les aixelles, i en lloc 

d’ell, fa cridar a un altre, figura’t encara el pastisser, i el salsitxaire, i el 

confiter, i tots els proveïdors de tavernes que venen les mercaderies amb 

llur cantarella característica. 

 

(Sèneca, Cartes a Lucili, LVI, 1-2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text 9: 

 

Fins a quan abusaràs, Catilina, de la paciència nostra? Quant de temps 

encara aquesta furor teva jugarà amb nosaltres? Fins a quin extrem es 

llençarà aquesta audàcia sense fre? És que ni la guarda nocturna del Palatí, 

ni les vetlles de la ciutat, ni l’esglai del poble, ni el concurs de tota la gent de 

bé, ni aquest lloc seguríssim on s’aplegava el Senat, ni la cara i la presència 

dels senadors no et desconcerten mica? No sents que els teus plans són 

palesos? No veus que la teva conjuració està ja encadenada per la 

coneixença de tots aquests? Qui de nosaltres judiques que ignora el que 

feres la passada nit, i què la precedent, on anares, a qui convocares, quina 

resolució prengueres? 

Oh temps! Oh costums! El Senat ho sap, el cònsol ho veu: aquest tota 

vegada viu. Viu? Encara més, se’n ve al Senat, pren part en el públic consell; 

tria i assenyala amb els ulls cadascun de nosaltres a l’homei. I nosaltres, 

barons forts, ens sembla fer prou per la república si esquivem la fúria i les 

armes d’aquest home. Calia ja fa molt de temps, Catilina, enviar-te a la mort 

per manament del cònsol, tombar sobre teu aquesta ruïna, que tu maquines 

llargament contra nosaltres. 

 

 

(Ciceró, Catilinàries, I, 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text 10: 

 

Allargava indefinidament el combat Prisc, l’allargava també Ver, i, després 

de llarga estona, persistia equilibrat llur ardor combatiu: a grans crits 

demanava la gràcia, per ambdós, la multitud. Cèsar, però, volgué obeir la llei 

que ell mateix havia promulgat: seguir la lluita fins que un dels dos, deposat 

l’escut a terra, aixequés el dit. Moltes vegades els havia concedit, d’acord 

amb el seu dret, safates i objectes d’argent. A l’últim, però, arribà a la seva fi 

la indecisa contesa: lluitaren com iguals i com iguals caigueren. A l’un i a 

l’altre llavors féu trametre César la vara de la treva, a l’un i a l’altre la palma 

del triomf: aquest fou el guardó de llur valor i llur habilitat. Sota cap altre 

príncep, Cèsar, no s’ha produït aquest fet: Que dos gladiadors lluitessin i que 

ambdós fossin declarats vencedors. 

 

             *  * * 

 

Tingueu per segur que Pasífae es va unir al brau del mont Dicte: ho hem vist, 

el vell mite ha rebut confirmació. Que no s’admiri, Cèsar, la llunyana 

antiguitat. Tot el que la tradició celebra, t’ho mostra l’arena. 

 

 

(Marcial, Llibre d’espectacles, 27 i 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


