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Θεόκριτος: un estudi dels seus epigrames 

Antonio Martínez Molina 

Universitat de Barcelona, estudiant 

 

Resum: Ànite de Tegea (s. III aC) és una epigramàtica d’època hel·lenística i, segons 

Antípatre de Tessalònica (s. I aC – s. I dC), una de les nou musses terrenals que 

confegeixen el cànon femení de l’Antiga Grècia. La seva producció literària està recollida 

a l’Antologia Palatina, a excepció d’un dels seus poemes, transmès pel gramàtic Juli 

Pòl·lux (s. II dC). L’objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi dels vint-i-un 

epigrames atribuïts a l’autora des d’un vessant morfosintàctic, dialectal, estilístic, 

prosòdico-mètric i literari per tal d’observar els diferents paral·lels establerts entre Ànite 

i altres autors de gèneres diversos. En particular, hem posat èmfasi en les relacions 

literàries existents amb Homer, model essencial d’Ànite, i amb Teòcrit, autor influït per 

la poetessa arcàdia, pionera en el gènere bucòlic, per l’elaboració dels seus Idil·lis. 

Paraules clau: Ànite de Tegea, epigramàtica, època hel·lenística, poesia bucòlica, 

Homer. 

 

Abstract: Anyte of Tegea (3rd century BC) is an epigrammatic poet from the Hellenistic 

period and, according to Antipater of Tessalonica (1st century BC – 1st century AC), one 

of the nine terrestrial muses that set the female canon from Ancient Greece. Her literary 

production is included in the Palatine Anthology, except one of her epigrams, conveyed 

by the grammarian Iulius Pollux (2nd century AC). The aim of this paper is making a study 

of the twenty-one poems attributed to the author from a morphosyntactic, dialectal, 

stylistic, prosodic-metric, and literary perspective in order to observe the different 

parallelisms established between Anyte and other authors of different genres. Particularly, 

we put special emphasis on the existing literary relationships with Homer, Anyte’s 

essential model, and Theocritus, author who is influenced by the Arcadian poet, pioneer 

within the bucolic genre, due to the production of his Idyls. 

Keywords: Anyte of Tegea, epigrammatic, Hellenistic period, bucolic poetry, Homer. 
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«μνάσασθαί τινά φαιμι †καὶ ἕτερον† ἀμμέων» 

―Safo (Lobel-Page fr. 147) 

 

«ἀκούσατε τῶν παρ' Ἕλλησι πραγμάτων τὸν λῆρον. Ληραίνει γὰρ μᾶλλον 

διὰ δόξης πολλῆς τῶν παρ' ὑμῖν ἐθῶν τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ διὰ τῆς 

γυναικωνίτιδος ἀσχημονεῖ. Πράξιλλαν μὲν γὰρ Λύσιππος ἐχαλκούργησεν 

μηδὲν εἰποῦσαν διὰ τῶν ποιημάτων χρήσιμον, Λεαρχίδα δὲ Μενέστρατος, 

Σιλανίων δὲ Σαπφὼ τὴν ἑταίραν, Ἤρινναν τὴν Λεσβίαν Ναυκύδης, 

Βοΐσκος Μυρτίδα, Μυρὼ τὴν Βυζαντίαν Κηφισόδοτος, Γόμφος 

Πραξαγορίδα καὶ Ἀμφίστρατος Κλειτώ. Τί γάρ μοι περὶ Ἀνύτης λέγειν 

Τελεσίλλης τε καὶ Νοσσίδος; Τῆς μὲν γὰρ Εὐθυκράτης τε καὶ 

Κηφισόδοτος, τῆς δὲ Νικήρατος, τῆς δὲ Ἀριστόδοτός εἰσιν οἱ δημιουργοί· 

Μνησαρχίδος τῆς Ἐφεσίας Εὐθυκράτης, Κορίννης Σιλανίων, Θαλιαρχίδος 

τῆς Ἀργείας Εὐθυκράτης. Ταύτας δὲ εἰπεῖν προὐθυμήθην, ἵνα μηδὲ παρ' 

ἡμῖν ξένον τι πράττεσθαι νομίζητε καὶ συγκρίναντες τὰ ὑπ' ὄψιν 

ἐπιτηδεύματα μὴ χλευάζητε τὰς πάρ' ἡμῖν φιλοσοφούσας. Καὶ ἡ μὲν 

Σαπφὼ γύναιον πορνικὸν ἐρωτομανές, καὶ τὴν ἑαυτῆς ἀσέλγειαν ᾄδει· 

πᾶσαι δὲ αἱ παρ' ἡμῖν σωφρονοῦσιν, καὶ περὶ τὰς ἠλακάτας αἱ παρθένοι τὰ 

κατὰ θεὸν λαλοῦσιν ἐκφωνήματα σπουδαιότερον τῆς παρ' ὑμῖν παιδός.» 

―Tacià (Oratio ad Graecos, 33) 
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1. Introducció 

La història de la literatura, segons la coneixem, ha estat escrita i transmesa d’acord amb 

uns interessos socio-econòmics i culturals dels quals encara avui dia som hereus. La 

poesia de l’Antiguitat, doncs, no és cap excepció i, d’aquesta manera, s’ha establert un 

cànon format, únicament, per escriptors -en masculí, en aquest cas, no genèric- que, a 

causa  d’uns o altres motius, s’han considerat imprescindibles pares d’aquesta nostra 

societat i tradició literària. Tan és així que, a tots els plans d’estudis d’un grau com 

Filologia Clàssica, i, en concret, a la Universitat de Barcelona, són tractats els més 

extraordinaris poetes: Homer, Virgili, Plató, Ciceró, Tucídides, Tàcit, Alceu, Alcman, 

Teognis, Catul, Horaci, Èsquil, Sòfocles, Eurípides, Acci, Pacuvi, Aristòfanes, Plaute, 

Terenci... Però on queden elles? Per descomptat, i per sort, s’hi estudia la cèlebre Safo, 

poetessa lèsbia, referent de la lírica grega i coneguda, fins i tot, més enllà dels murs 

universitaris. Nosaltres, però, amb aquest treball, no ens proposem anar en contra d’un 

cànon que compta d’una estabilitat mil·lenària; seria massa agosarat per la nostra part, ni 

tan sols, atrevir-nos a qüestionar-lo. Senzillament, hem considerat oportuna una ocasió 

com aquesta per tal d’aprofundir en uns textos que, per limitació de temps i contingut, no 

hem pogut tractar en aquests quatre anys de carrera universitària. 

Moguts per l’actual efervescent auge de l’interès de la dona al context literari 

grecoromà (uid. SNYDER 1989, GREENE 2005 i LUQUE 2020), hem decidit centrar-nos en 

la producció poètica d’una autora grega que no fos Safo, per motius obvis: és una autora 

que ha sigut àmpliament estudiada per hel·lenistes al llarg de tota la història i, a més, 

se’ns ha conservat una ingent, en comparació amb la resta, quantitat de fragments que, 

per motius de temps i espai, ens resultaria inabordable. Així, cercant un possible corpus 

d’una època de la literatura grega que no ha estat gaire considerat pel currículum de 

Filologia Grega del nostre grau, és a dir, d’època hel·lenísitca, ens vam topar amb 

l’epigrama d’Antípatre de Tessaalònica (AP IX, 2691), conegut com el primer cànon 

femení de tota la història de la literatura. Aquest ens va il·luminar amb diversos noms 

d’entre els quals, de seguida, ens vam fixar en el d’Ànite, car és comparada amb el venerat 

poeta èpic Homer. A ella, epigramàtica, se li atribueixen les vint-i-una composicions que 

són el nucli d’aquest treball, conservades a l’Antologia Palatina (AP) a excepció d’una 

(uid. Poll. V, 48), tot i que hi ha estudiosos que en consideren altres que, possiblement, 

 
1 uid. T5 a 2. τίς Ἀνύτης; 
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també han estat composats per Ànite (uid. 6. Annex). Com a objectius, doncs, ens vam 

proposar l’estudi d’aquests poemes, abordant-los des de diferents perspectives 

(morfosintàctica, dialectal, literària, estilística i prosòdico-mètrica), atenent, en especial, 

a les particularitats d’Ànite. A més, hem volgut comprovar la condició del panorama 

literari i, en concret, de l’epigramàtica de la sempre menystinguda època hel·lenística, car 

aquesta és titllada d’una absència total de creativitat, tot limitant-se a reproduir models 

inventats en època arcaica o clàssica. 

Quant al procediment del treball, en un primer lloc, hem considerat convenient 

redactar, a manera de contextualització, una breu introducció sobre qui va ser Ànite; 

sempre a través dels pocs testimonis conservats sobre la poetessa, dels quals presentem 

una traducció personal i el corresponent comentari a cadascun d’ells. A continuació, hi 

ha l’estudi dels epigrames que contemplem com a genuïns d’Ànite. L’estructura seguida 

ha estat sempre la mateixa: primer s’aporta un quadre en què hi apareix el nom de l’autora, 

el lemma, en cas que n’hi hagi, la corresponent referència a l’Antologia Palatina o al 

fragment de Pòl·lux, en el cas de l’epigrama 21 (Poll. V, 48), i el text en grec juntament 

amb una traducció, en prosa, personal, respectant el més possible la llengua original, i la 

disposició dels versos. Després, hem redactat el comentari de cada epigrama, incidint en 

aspectes morfosintàctics, dialectals, literaris, estilístics i prosòdico-mètrics. Per treballar 

aquesta part hem consultat diversos comentaris, d’entre els quals voldria destacar 

Geoghegan 1979, i articles d’interès essencial en el tema proposat (uid. 7. Bibliografia). 

Pel que fa a les edicions consultades, han estat l’edició de Waltz per a Les Belles Lettres 

dins de la col·lecció Budé i la de Stadtmüller per a Bibliotheca Teubneriana, la qual 

presenta un aparat crític més extens que la primera i ens ha permès tenir en compte les 

diferents lectures aportades pels manuscrits P, Pl, L, C, A i B. També ens agradaria 

destacar la utilitat de la base de dades Thesaurus Linguae Graecae, imprescindible per 

trobar els paral·lels literaris amb altres autors. Per acabar aquest estudi d’Ànite, hi ha un 

succint comentari estrictament sobre els temes i motius literaris que apareixen als 

epigrames tractats i que han estat presos d’Homer, referent per qualsevol escriptor del 

món hel·lènic i, també aquells que, al seu torn, han estat presos per Teòcrit com a 

inspiració per a la composició dels seus Idil·lis. En aquest sentit, doncs, Ànite va jugar un 

paper particular en la literatura grega com  frontissa entre el món de l’èpica i el de la 

poesia bucòlica. Per tal de clausurar aquest treball, hem afegit les conclusions extretes de 



 

P à g i n a  8 | 122 

 

l’estudi i un annex en què hem traduït els diferents epigrames que alguns estudiosos li 

atribueixen a Ànite. 

Talment hem abordat aquest modest apropament a l’autora hel·lenística, tot sent 

conscients que la bibliografia existent sobre la seva producció literària és escassa i que, 

sovint, els propis lematistes han maldat per esborrar el seu nom de l’Antologia, atribuint 

poemes genuïns d’Ànite a altres autors masculins, com Leònides, considerats, per ells, de 

major vàlua, potser, pel fet de ser homes. En definitiva, és complex bastir un estudi 

d’aquestes característiques en el context d’una assignatura de, només, sis crèdits, on el 

temps i també l’espai són limitats, sense parlar del nostre encara escàs bagatge filològic 

que, altrament, acaba d’encetar el seu propi creixement amb l’elaboració d’aquest mateix 

treball de fi de grau. 
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2. τίς Ἀνύτης; 

No són gaires els testimonis que conservem sobre la vida i obra d’Ànite. No obstant això, 

sembla haver-hi un consens en considerar que la pàtria de la poetessa és Tegea, la capital 

de l’Arcàdia, tot i que, en haver referències a altres ciutats gregues als seus epigrames, es 

va estendre el dubte si també la seva ciutat d’origen era Clítor o Locres: Κλειτόριος 

epigrama 2; Λόκρι epigrama 21 (uid. Pòl·lux V, 48; Esteve de Bizanci, sv. Τεγέα). 

 

Pòl·lux V, 48 (T1) 

καὶ γὰρ ἡ Τεγεᾶτις Ἀνύτη Λοκρίδα δόξης 

ἐμπέπληκεν ἐφ' ἧς τῷ τάφω φέρουσα 

ἐπέγραψεν ῎Ωλεο κ.τ.λ. (uid. epigrama 

21) 

I, doncs, Ànite de Tegea s’ha cregut que 

era lòcria perquè a una tomba hi va 

inscriure: Vas morir… 

 

Esteve de Bizanci, sv. Τεγέα (T2) 

ἦν δὲ καὶ μελοποιὸς Ἀνύτη Τεγεᾶτις. Doncs, també hi havia la poetessa lírica 

Ànite de Tegea. 

 

Quant a la cronologia, els estudiosos moderns2 situen la seva vida en època 

hel·lenística, seguint un testimoni dels antics. Tacià (s. II dC) refereix que s’erigí una 

estàtua en honor d’Ànite feta per l’escultor Cefisòdot (uid. Tacià Or. ad Graecos 33), i el 

floruit d’aquest artista es situa al voltant de l’any 290 aC. Si en aquesta època l’autora ja 

era coneguda i celebrada, la seva producció, doncs, ha de concentrar-se cap a finals del s. 

IV o principis del s. III aC3. 

 

Tacià, Or. ad Graecos 33 (T3) 

τί γάρ μοι περὶ Ἀνύτης λέγειν Τελεσίλλης 

τε καὶ Νοσσίδος; τῆς μὲν γὰρ Εὐθυκράτης 

Què he de dir sobre Ànite, Telesil·la i 

Nossis? De l’una, Eúcrates i Cefisòdot en 

 
2 HIGET 1954, 259; FERNÁNDEZ GALIANO 1978, 49. 
3 LUQUE 2020, 151. 
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τε καὶ Κηφισόδοτος, τῆς δὲ Νικήρατος, 

τῆς δὲ Ἀριστόδοτος εἰσιν οἱ δημιουργοί. 

són els artesans, de l’altra, n’és Nicerat i 

de la tercera, Aristòdot. 

 

Pel que fa a les lloances que rep Ànite per part dels seus successors també cal tenir 

en compte l’epigrama d’Antípatre de Tessalònica (uid. AP IX, 26), en el qual l’autor fa 

un catàleg de poetesses, anomenant-les les “nou Muses terrenals” i compara la nostra 

poetessa amb Homer, tot i que, en paraules de Yourcenar4, c’est beaucoup dire. També 

altres epigrames de l’Antologia Palatina donen testimoni d’Ànite, com Meleagre (uid. IV, 

1), que l’esmenta juntament amb Meros i Safo, conegudes poetesses. 

 

AP IV, 1 v. 1-6 (Meleagre) (T4) 

Μοῦσα φίλα, τίνι τάνδε φέρεις πάγκαρπον ἀοιδάν; 

ἢ τίς ὁ καὶ τεύξας ὑμνοθετᾶν στέφανον; 

ἄνυσε μὲν Μελέαγρος, ἀριζάλῳ δὲ Διοκλεῖ 

μναμόσυνον ταύταν ἐξεπόνησε χάριν, 

πολλὰ μὲν ἐμπλέξας Ἀνύτης κρίνα, πολλὰ δὲ Μοιροῦς 

λείρια, καὶ Σαπφοῦς βαιὰ μέν, ἀλλὰ ῥόδα· 

 

 

Estimada Musa, a qui dediques aquest fèrtil cant? 

O, qui és el qui va trenar una corona compositora d’himnes? 

La va acomplir Meleagre, i per a l’il·lustre Diocles 

 va constituir aquesta memorable gràcia, 

trenant molts lliris blancs d’Ànite, i molts de Meros, 

lliris, i unes de petites de Safo, però roses. 

 

AP IX, 26 (Antípatre de Tessalònica) (T5) 

τάσδε θεογλώσσους Ἑλικὼν ἔθρεψε γυναῖκας 

ὕμνοις, καὶ Μακεδὼν Πιερίας σκόπελος, 

Πρήξιλλαν, Μοιρώ, Ἀνύτης στόμα, θῆλυν Ὅμηρον, 

Λεσβιάδων Σαπφὼ κόσμον ἐυπλοκάμων, 

 
4 YOURCENAR 1979, 289. 
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Ἤρινναν, Τελέσιλλαν ἀγακλέα, καὶ σέ, Κόριννα, 

θοῦριν Ἀθηναίης ἀσπίδα μελψαμέναν, 

Νοσσίδα θηλύγλωσσον, ἰδὲ γλυκυαχέα Μύρτιν, 

πάσας ἀενάων ἐργάτιδας σελίδων. 

ἐννέα μὲν Μούσας μέγας Οὐρανός, ἐννέα δ᾽ αὐτὰς 

Γαῖα τέκεν, θνατοῖς ἄφθιτον εὐφροσύναν. 

 

 

L’Helicó va nodrir aquestes dones de divina veu 

amb himnes, i el macedoni promontori de Pièria, 

Praxil·la, Mero, la boca d’Ànite, Homer en dona, 

Safo, glòria de les lesbies de bells rínxols, 

Erinna, molt il·lustre tessàlia, i a tu, Corinna, 

que vas cantar l’impetuós escut d’Atena, 

Nossis de veu femenina, i Mirtis de dolç ressò, 

totes productores de versos eterns. 

Nou muses el gran Urà, però aquestes nou 

va parir Gea, goig imperible per als mortals. 

 

Finalment, a Pausànies (uid. X 38.13) trobem una història, que es podria qualificar 

com a mirabilia, en què ens explica com Ànite somia amb el déu Asclepi; aquest li diu 

que ha de viatjar fins Naupacte, on té una intervenció miraculosa en relació amb un tal 

Falisi, que s’havia quedat cec5. 

 

Pausànies X, 38.13 (T6) 

τοῦ δὲ Ἀσκληπιοῦ τὸ ἱερὸν ἐρείπια ἦν, ἐξ 

ἀρχῆς δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτὸ ἀνὴρ ἰδιώτης 

Φαλύσιος. νοσήσαντι γάρ οἱ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς καὶ οὐ πολὺ ἀποδέον τυφλῷ ὁ 

ἐν Ἐπιδαύρῳ πέμπει θεὸς Ἀνύτην τὴν 

ποιήσασαν τὰ ἔπη φέρουσαν 

σεσημασμένην δέλτον. τοῦτο ἐφάνη τῇ 

El santuari d’Asclepi estava en ruïnes, i 

des de l’inici el va construir un particular, 

Falisi. Com que estava malalt dels ulls i 

no li mancava molt per encegar, el déu, a 

Epidaure, va enviar-li Ànite, la escriptora 

de versos, amb una carta segellada. Això 

li semblà a la dona una visió onírica, però, 

 
5 FERNÁNDEZ GALIANO 1978, 49; LUQUE 2020, 152. 
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γυναικὶ ὄψις ὀνείρατος, ὕπαρ μέντοι ἦν 

αὐτίκα: καὶ εὗρέ τε ἐν ταῖς χερσὶ ταῖς 

αὑτῆς σεσημασμένην δέλτον καὶ 

πλεύσασα ἐς τὴν Ναύπακτον ἐκέλευσεν 

ἀφελόντα τὴν σφραγῖδα Φαλύσιον 

ἐπιλέγεσθαι τὰ γεγραμμένα. τῷ δὲ ἄλλως 

μὲν οὐ δυνατὰ ἐφαίνετο ἰδεῖν τὰ 

γράμματα ἔχοντι οὕτω τῶν ὀφθαλμῶν: 

ἐλπίζων δέ τι ἐκ τοῦ Ἀσκληπιοῦ χρηστὸν 

ἀφαιρεῖ τὴν σφραγῖδα, καὶ ἰδὼν ἐς τὸν 

κηρὸν ὑγιής τε ἦν καὶ δίδωσι τῇ Ἀνύτῃ τὸ 

ἐν τῇ δέλτῳ γεγραμμένον, στατῆρας 

δισχιλίους χρυσοῦ. 

certament, era una visió real: va trobar a 

les seves mans la carta segellada i, en 

navegar cap a Naupacte, va ordenar a 

Falisi que li tragués el segell per llegir allò 

que hi havia escrit. A ell de cap manera li 

era possible veure què hi havia escrit, 

perquè es tenia en tal condició els ulls; 

desitjant, però, algun favor d’Asclepi, va 

treure el segell, i, mirant la cera, va 

recuperar la vista i li va donar a Ànite allò 

que hi havia escrit a la carta, dues mil 

estateres d’or. 

 

D’aquesta manera, podem acceptar, tot i no tenir una gran quantitat de testimonis 

sobre Ànite, que era nascuda a Tegea, ciutat del Peloponès a principis de l’època 

hel·lenística, essent ja considerada en el seu temps una gran escriptora, perquè se la 

compara amb Homer, i apareix involucrada en fets extraordinaris (mirabilia), com 

s’acostuma a fer a escriptors reconeguts de tota l’Antiguitat. 
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3. Corpus epigrammaton 

3.1. Constitució del corpus 

Per a l’elaboració del present treball s’han contemplat tots els epigrames atribuïts a Ànite. 

Tanmateix, finalment, hem decidir tractar els epigrames que, la majoria d’estudiosos 

contemplen com a genuïns de l’autora, que són, doncs, els que aquí exposem. D’aquesta 

manera, han quedat sense incloure els epigrames següents: AP VII, 189; 236; 492; 538 

(uid. Anex). L’edició consultada, en primer lloc, és la de Waltz (1960) a Éditions Les 

Belles Lettres, en la lectura de la qual ens hem basat per treballar els diversos poemes; 

contrastada, però, amb l’edició de Stadtmüller a Bibliotheca Teubneriana (1894-1906). 

Quant els lemmata, només els aporta aquesta última edició, a excepció dels epigrames 

següents: AP IX, 745; XVI, 228; XVI, 231; 291. Aquests, doncs, els hem consultat 

directament als manuscrits i hem anotat allò que proporcionaven, tot i que no en tots 

n’hem trobat (uid. epigrama 18)6. 

 La producció literària de la nostra poetessa apareix repartida en quatre llibres de 

l’Antologia Palatina i encara un altre, transmès per Pòl·lux, com es resumeix a la taula 

següent. 

Llibre VI 
Objectes 123; 153 

Animal 312 

Llibre VII 

Mort d’animals 

Saltamartí 

 
190 (i cigala); 202 

Cavall 208 

Pedra parlant 215 (també mort d’animal); 232; 724 

Mort de donzelles 486; 490; 646; 649 

Llibre IX 
Motiu “mariner” 144 

Motius “bucòlics” 313; 314; 745 

Llibre XVI Motius “bucòlics” 228; 231; 291 

Pòl·lux V Mort d’animal Gossa 48 

 
6 Voldria agrair especialment el Dr. Matías Fernández Robbio, veu ultramarina experta en l’epigramàtica 

hel·lenística que, amb cordial disposició, m’ha facilitat l’àrdua feina de consulta de manuscrits, entre 

d’altres possibles qüestions que m’hagin pogut sorgir. Gràcies de tot cor. 
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Hem considerat oportú distribuir els epigrames segons la seva temàtica i, per tant, 

segons els llibres en què apareixen. Dins d’aquesta, els hem disposat en el mateix ordre 

en què apareixen a l’Antologia. D’aquesta manera, el llibre VI, al qual pertanyen els 

primers epigrames que tractem, és un recull de poemes que imiten les inscripcions 

votives. El llibre VII, al seu torn, recrea epitafis dedicats a animals i donzelles; també, 

però, hem volgut destacar el fet que als epigrames AP VII 215; 232 i 724 és la mateixa 

suposada pedra la qual es dirigeix al lector, i no pas l’autora, tal com sol succeir als 

epigrames. Al llibre IX s’apleguen els epigrames retòrics, és a dir, epidíctics o, el que és 

el mateix, aquells que serveixen a l’autor (en aquest cas a Ànite) per tal que, en qualitat 

de poeta, pugui demostrar els seus dots retòrics; per tant, els temes són variats: motius 

mariners i, sobre tot, bucòlics. Aquests últims es recullen també al llibre XVI, que és la 

Planudea, una altra antologia en sí mateixa7. Per últim, però, hem decidit incloure 

l’epigrama transmès pel gramàtic Pòl·lux, tot i que, temàticament, correspon a un epitafi 

dedicat a un animal, a una gosseta morta per una serp. 

Pel que fa al comentari, hem seguit sempre una mateixa estructura. Hi ha una taula 

que presenta l’autoria del poema i el lemma, en cas que n’hi hagi; l’epigrama en grec i 

una traducció pròpia. Tot seguit hem confegit un primer comentari en què hem volgut 

destacar els aspectes sintàctics, estilístics, dialectals i, també, hem volgut assenyalar els 

paral·lels literaris de cada composició. Per al comentari sintàctic ens hem adherit a la 

nomenclatura proposada per Gramática funcional-cognitiva del griego antiguo I: sintaxis 

y semántica de la predicación (1999) i The Cambridge Grammar of Classical Greek 

(2019). Seguidament, i per acabar, presentem una possible escansió de cada epigrama i 

un comentari mètric i prosòdic, pel qual hem seguit els manuals Greek metre (1982) i 

Metrica e ritmica: Storia delle forme poetiche nella Grecia antica (2003), servint-nos 

sempre com a base dels coneixements adquirits a l’assignatura “Prosodia y métrica 

griegas” que vaig tenir el plaer de cursar a la Universidad de Sevilla durant el curs 

acadèmic 2021/2022, en el context d’una estada a la ciutat d’Hispalis amb el programa 

de mobilitat SICUE. 

  

 
7 L’Antologia de Planudes es tracta d’una compilació d’època bizantina del s. XIII d’uns dos mil quatre-

cents epigrames, recollits pel monjo Maximus Planudes. Modernament, s’edita com el llibre XVI, a manera 

d’apèndix, de l’Antologia Palatina. 
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3.2. Anàlisi i comentari dels epigrames 

Epigrama 1 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 

AP VI, 123 

Al mateix 

Εἰς τὸ αὐτό 

Ἕσταθι τᾷδε, κράνεια βροτοκτόνε, μηδ' ἔτι λυγρὸν 

χάλκεον ἀμφ' ὄνυχα στάζε φόνoν δαΐων, 

ἀλλ' ἀνὰ μαρμαρέον δόμον εἱμένα αἰπὺν Ἀθάνας, 

ἄγγελλ' ἀνορέαν Κρητὸς Ἐχεκρατίδα. 

Roman aquí, llança homicida, i ja no, 

al voltant dels teus talons de bronze, facis vessar funesta sang enemiga, 

sinó jeu recolzada dalt del temple de marbre d’Atena i 

anuncia el valor del cretenc Equecràtides. 

 

 Aquest epigrama és la dedicació que fa Equecràtides d’una llança al temple 

d’Atena. S’han conservat moltes evidències de guerrers grecs entregant com a vots llances 

per als seus déus8. L’epigrama està constituït al voltant de tres imperatius: ἕσταθι, στάζε 

i ἄγγελλ'; encara que també, entenem que ἡμένα actua com un imperatiu (uid. infr.). 

L’interlocutor, però, ens resulta desconegut, encara que potser és el propi Equecràtides 

que parla d’ell mateix en tercera persona (cf. v. 4). En la pròpia Antologia hi ha certs 

paral·lels d’aquesta composició, sempre sota un context militar: μελία ... | ἧσο, ... Ζηνὶ 

μένουσ᾽ ἱερά AP VI, 52 v. 1-2 (Sim.); ἧσο ... ἀσπὶ ... | ἄνθεμα AP VI, 128 (Mnas.) v. 1-

2; Κύπριδι κεῖσο, λάγυνε ... δῶρον AP VI, 248 (Marc. Arg.). Aquests poemes són, també, 

anathematika, és a dir, epigrames votius que, en aquest cas, es dirigeixen a l’objecte votiu, 

on, en comptes d’haver-hi un imperatiu, apareix una fórmula de dedicació, que és la usual 

a les inscripcions votives (θεῷ ἀνάκειμαι ἀνάθημα)9. D’aquesta manera, tot i que Ànite 

omet el tradicional verb de dedicació, la idea és transmesa mitjançant ἕσταθι ... εἰμένα; 

 
8 DAREMBERG-SAGLIO 1877-1904, 37 i 377. 
9 KHÜN 1906, 41. 
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es serveix d’una sinècdoque per al·ludir a la llança (κράνεια) i evoca un espectacle molt 

més sanguinari sense mencionar la sang, preferint la inespecificitat del sintagma ἀνὰ 

δόμον Ἀθάνας. Cal notar també, però, que la poetessa retarda fins el final la revelació del 

nom del dedicant, que no apareix, certament, fins l’últim vers. 

Sintàcticament, la composició té tres oracions principals, distribuïdes entre el 

primer i segon hexàmetre i el segon dístic elegíac. En primera posició hi ha el primer 

imperatiu, ἕσταθι, que du com a complement el datiu locatiu (locus ubi) τᾷδε. Els 

estudiosos han observat el contrast entre aquest imperatiu i el participi del v. 3, εἱμένα. 

Encara que no tots han estat encertats en descriure una diferencia clara entre ambdós 

verbs, Geoghegan10 fa notar que ἵστημι denota una posició vertical, mentre que ἧμαι, una 

posició horitzontal. Segons l’anàlisi lingüística de textos com els homèrics, s’ha arribat a 

la conclusió que s’utilitza per a objectes votius que són dedicats; tanmateix, per la forma 

de la llança, quan es dedica, es col·loca verticalment, d’aquí el nostre ἕσταθι (cf. ὣς εἰπὼν 

ἡγεῖθ᾽, ἡ δ᾽ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη. | οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο, | 

ἔγχος μέν ῥ᾽ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν | δουροδόκης ἔντοσθεν ἐυξόου, ἔνθα περ 

ἄλλα | ἔγχε᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά Hom. Od. I, 125-129)11. Quant al 

datiu τᾷδε, hi ha un desacord en la seva forma dialectal. Tot i que Geoghegan12 creu que 

no hi ha motius suficients per tal de corregir la lectura de P i Pl, que és τᾷδε, car la barreja 

dialectal és comuna a la poesia hel·lenística, Baale13 reconeix que nunc usurpasse 

Ionicam, nunc uero Doricam formam. A més, en aquest primer hexàmetre, hi ha un 

vocatiu, κράνεια βροτοκτόνε, a qui, mitjançant una personificació, es dirigeix la poetessa, 

tot dedicant-li la composició. L’adjectiu βροτοκτόνε sembla estar estret d’Eurípides: 

αὐτὴ δὲ θυσίαις ἥδεται βροτοκτόνοις IT 384. 

A continuació, en juxtaposició mitjançant la partícula negativa μηδ’ ἔτι 

s’introdueix una altra oració, el verb de la qual és l’imperatiu στάζε. A Homer trobem 

μηδ’ ἔτι en aquesta mateixa sedes als versos següents: μηκέτι νῦν δήθ᾽ αὖθι λεγώμεθα, 

μηδ᾽ ἔτι δηρὸν (Il. II, 435); εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντος (Od. I, 289); εἰ 

δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσω μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντος (Od. II, 220). De l’imperatiu, com a verb que 

és, en depenen diversos complements: el sintagma preposicional, en ordre d’hipèrbaton, 

 
10 GEOGHEGAN 1979, 17-18. 
11 SEELBACH 1964, 132-133; PEEK 1960, 1831.1-2. 
12 GEOGHEGAN 1979, 19. 
13 BAALE 1903, 96. 
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χάλκεον ἀμφ' ὄνυχα, amb funció de complement circumstancial de lloc (locus ubi), i el 

sintagma λυγρὸν φόνον δαΐων. Molts filòlegs han discutit el significat d’ὄνυχα, car, s’ha 

pensat que seria una metàfora per referir-se a la fulla de la llança, tot i que no s’assembla 

en res al fet de desgarrar. Segons Geoghegan14, hipòtesi que seguim, s’ha de considerar 

que ὄνυξ s’utilitza, en éssers vius, per denotar la part inferior del cos (cf. ὄνυχας ἐπ᾽ 

ἄκρους στὰς κασίγνητος σέθεν Eur. El. 840; Hesich. sv. ὁρκύπτειν: ἐπ’ ὄνυχον ἵσταθαι); 

a més, destaca l’estudiós que σαυρωτήρ i οὐρίαχος són els metalls amb què es feien les 

parts baixes de les llances (eg. ἔγχεα δέ σφιν | ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ 

χαλκὸς Hom. Il. X, 153-154; ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν | ἔγχεος Hom. 

Il. XIII, 443-444). D’aquesta manera, és raonable pensar que σαυρωτήρ significa, com a 

metàfora, clavat al terra. 

 A la segona estrofa, hi ha coordinada adversativament mitjançant la conjunció 

ἀλλ' l’última oració. A l’hexàmetre hi ha una construcció de participi, εἱμένα, el qual 

podem classificar sota l’etiqueta de participius coninctus, és a dir, un participi que adopta 

la modalitat dels imperatius que l’envolten. Aquesta forma, ha estat corregida per ἡμένα; 

tanmateix, la forma en εἰ- és pròpia del jònic en comptes de ἡ-, encara que, podria 

considerar-se una forma creada per Ànite com a jonisme, tal com succeeix amb els 

dorismes apareguts als cors de les tragèdies àtiques15. Així, si aquest equival també a un 

imperatiu, en cada vers de la composició hi hauria un imperatiu. Com a complement, 

aquest porta un sintagma preposicional amb funció de complement circumstancial de lloc 

(locus ubi), ἀνὰ μαρμαρέον δόμον αἰπὺν Ἀθάνας. Aquesta última paraula es tracta d’un 

dorisme, car les dues últimes alfes llargues no es tanquen en etes, tal com succeeix al 

dialecte jònico-àtic. Finalment, hi ha l’últim verb principal, tot encapçalant el pentàmetre 

final: ἄγγέλλ' (cf. ὦ ξεῖν᾽, ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε AP VII, 249 v. 1). En depèn, 

com a objecte directe, el sintagma ἀνορέαν Κρητὸς Ἐχεκρατίδα. La paraula ἀνορέαν és 

la forma dòrica d’una paraula èpica, ἠνορέην, testimoniada tant a Homer (eg. εἴρυσαν 

ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν Il. XI, 9), com a Hesíode (εἵνεκ᾽ ἀτασθαλίης τε καὶ 

ἠνορέης ὑπερόπλου Th. 516; ἠνορέην ὑπέροπλον ἀγώμενος ἠδὲ καὶ εἶδος Th. 619). Quant 

a Κρητὸς, cal advertir que és una correcció de Κρατὸς (lectura de C), que resultaria un 

“hiperdorisme”16. 

 
14 GEOGHEGAN 1979, 23-24. 
15 BUTTMANN-LOBECK 1830-1839, 524-525. 
16 GEOGHEGAN 1979, 27. 
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Prosòdia i mètrica 

Ἕσταθι τᾷδε, κράνεια βροτοκτόνε, μηδ' ἔτι λυγρὸν 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪ ͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

χάλκεον ἀμφ' ὄνυχα στάζε φόνον δαΐων, 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, l’hexàmetre presenta diversos casos d’allargament contextual17: la 

primera síl·laba de ἕσταθι es mesura com a llarga perquè l’èpsilon va seguida de dues 

consonants (-στ-); el mateix succeeix amb la segona síl·laba de βροτοκτόνε, que també 

es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron es troba davant de dues consonants (-κτ-), 

tal com passa amb la primera síl·laba de λυγρὸν, car l’ípsilon va seguida de dues 

consonants (-γρ-) i a la segona síl·laba de φώνον, perquè l’òmicron es troba davant de 

dues consonants (-ν δ-). També hi ha un parell de casos de correptiones Atticae18, segons 

les quals, una vocal que va seguida de dues consonants, si aquestes són muta cum liquida, 

no presenten un allargament contextual: τᾷδε κρ- i κράνεια βρ-. A més, hi ha una elisió19 

de l’èpsilon final a la partícula negativa μηδ’. Quant a la mètrica, es tracta d’un hexàmetre 

holodactílic amb dièresi bucòlica20 i amb la presència dels zeugmes del tercer metre 

dactílic, entre el tercer i quart peu, i del zeugma de Hermann21, al quart peu.  

 Prosòdicament, el pentàmetre presenta diversos casos d’allargament contextual: 

la primera síl·laba de χάλκεον es mesura com a llarga, car l’alfa es troba seguida de dues 

consonants (-λκ-); la preposició ἀμφ' es mesura també com a llarga perquè l’alfa va davant 

de dues consonants (-μφ’), i el mateix succeeix amb la segona síl·laba de στάζε, que es 

mesura com a llarga pel fet que l’alfa es troba seguida d’una consonant doble, la dzeta. 

Hi ha elisió a la iota final de ἀμφ'. Quant a la mètrica, es tracta d’un pentàmetre dactílic 

pur, sense cap substitució, amb la cesura medial22 que separa el vers en dos hemistiquis. 

 
17 GENTILI-LOMIENTO 2003, 22-23. 
18 Ibid., 21-22. 
19 Ibid., 24. 
20 Ibid., 269. 
21 Ibid., 270-271. El zeugma o pont és l’absència de pausa, és a dir, allò que, per definició, s’oposa a la 

cesura. 
22 Ibid., 35. 
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ἀλλ' ἀνὰ μαρμαρέον δόμον εἱμένα αἰπὺν Ἀθάνας, 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪ ͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

ἄγγελλ' ἀνορέαν Κρητὸς Ἐχεκρατίδα. 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

L’hexàmetre, prosòdicament, presenta diversos casos d’allargament contextual: la 

conjunció ἀλλ’ es mesura com a llarga perquè l’alfa va davant d’una lambda geminada, i 

tant la primera com l’última síl·laba de μαρμαρέον es mesuren com a llargues pel fet que 

les respectives vocals van seguides de dues consonants (-μρ- i -ν δ-). Α més, hi ha l’elisió 

de l’alfa final de la conjunció ἀλλ’. Mètricament és idèntic al primer hexàmetre, és a dir, 

es tracta d’un hexàmetre holodactílic amb una dièresi bucòlica i amb la presència dels 

zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i el quart peu, i el zeugma de Hermann, 

situat al quart peu. 

 Quant a la prosòdia, el pentàmetre presenta també diversos casos d’allargament 

contextual: tant la primera síl·laba com la segona d’ἄγγελλ’ es mesuren com a llargues, 

car les respectives vocals es troben seguides d’una consonant geminada cadascuna (ἄγγ- 

i -ελλ’), i també es mesura com a llarga la segona síl·laba de Ἐχεκρατίδα, perquè l’èpsilon 

es troba seguida de dues consonats. Finalment, hi ha l’elisió de l’èpsilon final de 

l’imperatiu d’ἄγγελλ’. Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic amb la 

característica cesura medial, però, en aquest cas, amb la substitució dels primers elements 

breus per un de llarg. 
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Epigrama 2 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 
AP VI 153 

Βουχανδὴς ὁ λέβης· ὁ δὲ θεὶς Ἐριασπίδα υἱός 

Κλεύβοτος· ἁ πάτρα δ’ εὐρύχορος Τεγέα· 

ταθάνᾳ δὲ τὸ δῶρον· Ἀριστοτέλης δ’ ἐπόησεν 

Κλειτόριος, γενέτᾳ ταὐτὸ λαχὼν ὄνομα. 

De gran capacitat, la caldera. L’oferent, el fill d’Eriàspidas, 

Cleubot. La seva pàtria, l’àmplia Tegea. 

Per a Atena, l’ofrena. La va fer Aristòtil de Clítor, 

de nom idèntic al del seu pare. 

 

 Aquest és també un epigrama votiu: la dedicació és oferta a Atena per part de 

Cleubot de Tegea, qui presenta una caldera feta per Aristòtil Clitòride. Segons 

Geoghegan23, pel que sembla insinuar Ànite, la composició es refereix, probablement, a 

una competició que té una λέβης com a premi. Segons Kühn24: “Is qui dedicat uocatur 

casu nominatiuo et coniungitur cum idonea uerbi τιθέναι uel ἀνατιθέναι forma”, encara 

que Ànite trenca la fórmula d’ἔθηκε amb el participi substantivat θείς25. D’aquesta 

manera, Ànite, amb frases curtes i gairebé telegràfiques pretén imitar el llenguatge 

estereotipat i formular de l’epigrafia, en aquest cas, votiva. 

L’epigrama està estructurat en dues estrofes de dístics elegíacs en què la primera 

presenta l’objecte votiu i la segona sembla respondre a preguntes de caire formular, 

pròpies de la poesia èpica: τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; (Hom. Od. I, 

170)26. Quant a la estilística de l’epigrama, cal advertir la repetició de la partícula δὲ, que 

apareix en quatre ocasions, i la de l’article, fins a sis. A més, hi ha l’elisió de verbs en 

formes personals, a excepció d’ἐπόησεν. Ànite, doncs, aconsegueix un efecte de ressò 

 
23 GEOGHEGAN 1972, 29. 
24 KÜHN 1906, 23. 
25 Ibid., 36-37. 
26 GEOGHEGAN 1972, 29. 
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mitjançant l’acumulació de noms propis; fins i tot la caldera està determinada per 

l’adjectiu βουχανδής, que pot, inclús, considerar-se el seu nom propi. 

Sintàcticament, es tracta d’un seguit d’oracions nominals pures d’extensió breu, a 

excepció de l’última frase, que inicia a mitjans del segon hexàmetre, on ja la sintaxis no 

es basa en un verb copulatiu que s’hauria de sobreentendre. Al primer hexàmetre hi ha un 

atribut de l’objecte ofrenat, βουχανδὴς, i el subjecte, determinat per l’article, ὁ λέβης. 

L’adjectiu βουχανδὴς és un hàpax; a Homer, als jocs fúnebres de Patrocle, hi apareix dos 

cops el verb χανδάνω referit als recipients oferts, al primer dels quals cal advertir 

l’aparició del substantiu , ὁ λέβης: αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον κατέθηκε λέβητα | καλὸν 

τέσσαρα μέτρα κεχανδότα λευκὸν ἔτ' αὔτως (Ιl. XXIII, 267-268); Πηλεΐδης δ᾽ αἶψ᾽ ἄλλα 

τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα | ἀργύρεον κρητῆρα τετυγμένον: ἓξ δ᾽ ἄρα μέτρα | χάνδανεν... (Il. 

XXIII, 740-742). Quant al prefix βου-, cal tenir en compte els següents versos relatius, 

de nou, als recipients com a premis als jocs fúnebres narrats per Homer: Πηλεΐδης δ᾽ αἶψ᾽ 

ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα | δεικνύμενος Δαναοῖσι παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς, | τῷ μὲν 

νικήσαντι μέγαν τρίποδ᾽ ἐμπυριβήτην, | τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον Ἀχαιοί (Il. 

XXIII, 700-703). D’aquesta manera, Ànite estaria fent referència a tots dos passatges en 

una única paraula, per tal de resumir el valor i la grandària dels recipients homèrics 

entregats com a premi a l’Ilíada; a més, l’autora estaria fent al·lusió al moment en què 

Cleubot rep aquesta caldera, que seria en haver guanyat uns premis esportius27. A 

continuació, la següent oració s’estén fins el principi del pentàmetre per un 

encavalcament. El subjecte és el sintagma ὁ θεὶς i l’atribut, Ἐριασπίδα υἱός Κλεύβοτος. 

Quant al patronímic, cal destacar el genitiu contracte dòric (cf. Ἐχεκρατίδα epigrama 1). 

Cap dels dos noms, però, està documentat; només a Anacreont en trobem un acabat en -

ασπις: Λέυκασπις (Page fr. 29, v. 3). En no estar testimoniats aquests noms, s’ha arribat 

a pensar que, en comptes de ser un epigrama per ser inscrit, es tractaria d’un epigrama 

epidíctic. Per acabar l’estrofa, hi ha una altra oració nominal pura, en la qual el subjecte 

és ἁ πάτρα (= πάτρις), i l’atribut, εὐρύχορος Τεγέα. L’article és un dorisme, car es tracta 

d’una alfa llarga que no es tanca en eta, cosa esperable al dialecte jònico-àtic. Quant a 

l’adjectiu εὐρύχορος, Ànite té en compte l’ús que en fa Homer, perquè és típic veure’l 

utilitzat per mesurar llocs, espais, etc.: Θέσπειαν Γραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν 

(Il. II, 498). El fet que Ànite mencioni Tegea no vol dir que aquesta sigui la seva pàtria, 

ja que, com s’ha proposat, l’epigrama podria ser epidíctic i, en cas que fos amb intenció 

 
27 Ibid., 31. 
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d’inscriure’s, podria haver-se referit a qualsevol lloc de Grècia. Tot i així, el fet que hi 

aparegui Clítor, una altra ciutat de l’Arcàdia, sembla ser que Ànite quedaria circumscrita 

a la zona del Peloponès. 

 La segona estrofa conté una última oració en què s’ha de suplir el verb copulatiu, 

on ταθάνᾳ, amb crasi de τᾷ (en lloc de τῇ) Ἀθηνᾷ, seria el datiu receptor i τὸ δῶρον el 

seu subjecte. Finalment, hi ha una oració més complexa, que té com a verb ἐπόησεν, i 

Ἀριστοτέλης Κλειτόριος com a subjecte. El verb ποῶ, en compte de ποιῶ, és freqüent a 

les inscripcions i es documenta a la poesia eòlica (ἦλθες, †καλ’† ἐπόησας, ἔγω δέ σ’ 

ἐμαιόμαν Sapph. 48 v. 1) i al drama àtic (ὅτ᾽ οὖν παραινοῦσ᾽ οὐδὲν ἐς πλέον ποιῶ Soph. 

OT 918). Quant al nom d’Ἀριστοτέλης és, també, fictici i, en cas de que fos un epigrama 

pensat per ser inscrit, es tractaria molt probablement d’un joc de paraules en què 

Ἀριστοτέλης significaria “el millor constructor”. Α continuació, hi ha un participi 

predicatiu circumstancial modal, λαχὼν, del qual en depenen un objecte directe, ταὐτὸ, 

amb crasi, ὄνομα, i un datiu locatiu (locus ubi), γενέτᾳ. Finalment, cal advertir que γενέτᾳ 

és una correcció feta per Salmasius28 de γενέτῳ, lectura oferta per P, car, als manuscrits, 

és freqüent la confusió entre omega i alfa. 

 

Prosòdia i mètrica 

Βουχανδὴς ἡ λέβης· ὁ δὲ θεὶς Ἐριασπίδα υἱός 

– – – ∪∪ – | ∪∪ ͡ – ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

Κλεύβοτος· ἁ πάτρα δ’ εὐρύχορος Τεγέα· 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Quant a la prosòdia del primer vers, només presenta un parell de casos d’allargament 

contextual: la segona síl·laba de βουχανδὴς, car l’alfa va seguida per dues consonants (-

νδ-), tal com succeeix amb la tercera síl·laba del substantiu Ἐριασπίδα, que també es 

mesura com a llarga perquè a la vocal la segueixen dues consonants (-σπ-). Mètricament, 

es tracta d’un hexàmetre dactílic amb una dièresi bucòlica i una cesura penthemímeres29; 

 
28 SEELBACH 1964, 122; BAST 1970, 183. 
29 GENTILI-LOMIENTO 2003, 268. 
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a més, es donen els zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i el quart peu, i el 

zeugma de Hermann, al quart peu. 

 Des del punt de vista prosòdic, al pentàmetre també es donen diversos casos 

d’allargament contextual: la primera síl·laba de πάτρα es mesura com a llarga pel fet que 

l’alfa va seguida de dues consonants (-τρ-), tal com succeeix a l’última síl·laba 

d’εὐρύχορος, que es mesura com a llarga perquè l’òmicron va seguida de dues consonants 

(-ς Τ-). A més, hi ha la elisió de l’èpsilon final de la partícula δ’. Mètricament, es tracta 

d’un pentàmetre dactílic amb la substitució dels elements breus per un de llarg al segon 

peu del primer hemistiqui, creat aquest últim per la característica pausa central. 

 

Ταθάνᾳ δὲ τὸ δῶρον· Ἀριστοτέλης δ’ ἐπόησεν 

– – – | ∪∪ – ∪∪ ͡ – ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

Κλειτόριος, γενέτᾳ ταὐτὸ λαχὼν ὄνομα. 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, el primer vers presenta un cas d’allargament contextual, que és el següent: 

la segona síl·laba d’Ἀριστοτέλης es mesura com a llarga pel fet que l’ípsilon es troba 

situada davant de dues consonants (-στ-); hi ha una elisió de l’èpsilon final a la partícula 

δ’; per últim, s’ha produït una crasi a ταθάνᾳ de τᾷ Αθάνᾳ. Mètricament es tracta d’un 

hexàmetre dactílic amb una cesura trihemímeres i els zeugmes del tercer metre dactílic, 

entre el tercer i quart peu, i el de Hermann, al quart peu. 

 Quant a la prosòdia del pentàmetre, presenta un únic cas d’allargament contextual: 

l’última síl·laba de Κλείτοριος es mesura com a llarga perquè l’òmicron es troba seguida 

de dues consonants (-ς γ-). Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic pur, és a dir, 

sense substitucions, amb la característica pausa medial que separa el vers en dos 

hemistiquis.  
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Epigrama 3 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 
AP VI, 312 

Ἡνία δή τοι παῖδες ἐνί, τράγε, φοινικόεντα 

θέντες καὶ λασίῳ φιμὰ περὶ στόματι, 

ἵππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα, 

ὄφρ' αὐτοὺς φορέης νήπια τερπομένους. 

Uns nens, boc, després que les regnes de porpra 

et col·loquessin i el morrió al voltant del teu pelut musell, 

t’eduquen en competicions hípiques vora el temple del déu, 

per tal que els portis, joiosos com infants. 

 

 Aquest epigrama està situat al llibre VI de l’Antologia Palatina, on tots el poemes 

són de caire votiu. Ànite, probablement, descriu una escena emmarcada, doncs, en una 

pintura o en un relleu votiu30, sobre uns nens col·locant les regnes i el morrió sobre un 

boc al voltant d’un temple. D’aquesta manera, l’autora du a terme el recurs estilístic 

conegut com ècfrasi31; així, la composició d’Ànite s’adhereix a una llarga tradició de 

descripció en vers d’un relleu, iniciada per la descripció homèrica de l’escut d’Aquil·les 

(cf. Hom. Il. XVIII, 478-608). D’entre els epigrames d’aquesta mena, escrits per poetes 

hel·lenístics, cal destacar els de Nossis, la qual, juntament amb Ànite, conformen els 

exponents primerencs de l’epigrama descriptiu32. Mètricament, aquests poemes tenen la 

particularitat de presentar un espondeu a cada vers; els hexàmetres el tenen al segon peu, 

i els pentàmetres, al primer33. Estilísticament destaquen les assonàncies34: ἡνία / ἵππια / 

νήπια; ἐνί / περὶ; θεοῦ / αὐτοὺς / τερπομένους; παῖδες / θέντες. A més, s’ha suggerit35 que 

 
30 GEOGHEGAN 1979, 131. 
31 Oxford Classical Dictionary, 515. Cf. Glossary of Poetic Terms: “EKPHRASIS or ECPHRASIS: In 

modern usage, the vivid literary description of a specific work of art, which may be actual or imaginary, 

such as a painting, sculpture, tapestry, church, and the like. Originally, the term more broadly applied to a 

description in words of any experience, person, or thing.” 
32 BENNDORF 1862, 4. 
33 BAALE 1903, 131. 
34 GEOGHEGAN 1979, 131. 
35 TRYPANIS 1970, 50. 
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el poeta llatí Ovidi ha pogut estat influenciat per aquest epigrama en la composició del 

passatge Met. X, 121-12536. 

Sintàcticament, la composició s’estructura en una única oració composta, en la 

qual el verb principal no apareix fins la segona estrofa. A l’hexàmetre inicial apareix un 

vocatiu, τράγε, animal al qual es dirigeix la poetessa. El subjecte del verb principal és 

παῖδες, complementat en posició predicativa per un participi circumstancial temporal. 

D’aquest últim en depenen com a objectes directes ἡνία φοινικόεντα καὶ φιμὰ, i com a 

datiu receptor, el pronom τοι. Aquest últim és un dorisme per presentar la dentalització 

del pronom jònico-àtic σύ; la combinació δὴ τοι es troba ocasionalment a l’èpica i a la 

prosa, però mai al drama37. En l’èpica arcaica, ἡνία φοινικόεντα només apareix dos cops: 

Νέστωρ δ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ ἡνία φοινικόεντα Hom. Il. VIII, 116; ὦ φίλος, ἀλλὰ σὺ 

θᾶσσον ἔχ᾽ ἡνία φοινικόεντα Hes. Sc. 95. Cal advertir que Ànite, com fa la majoria de 

poetes hel·lenístics, trenquen a unitat mètrica homèrica i col·loca un dels elements 

iniciant el vers i l’altre el deixa al final. A més, s’afavoreix la unitat formal mitjançant el 

final en -ία de la primera paraula i el final en -α de l’última38. Tot seguit, del verb principal 

encara en depèn un sintagma preposicional, λασίῳ περὶ στόματι, amb funció sintàctica de 

complement circumstancial de lloc (locus ubi). El verb principal és el present παιδεύουσι, 

que du com a objecte directe ἵππια ἄεθλα, i com a complement circumstancial de lloc 

(locus ubi), el sintagma preposicional περὶ ναὸν θεοῦ. Segons quina sigui aquesta divinitat 

a la qual es fa referència, ἵππια podria ser un joc de paraules, car ἵππιος era el nom de 

culte de diverses divinitats: Posidó (φόβος δ᾽ ἀρῄων ὅπλων | δονεῖ, διὰ δέ τοι γενύων 

ἱππίων | κινύρονται φόνον χαλινοί Aesch. Th. 121-123; νὴ τὸν Ποσειδῶ τουτονὶ τὸν 

ἵππιον Ar. Nub. 83; ἐν δὲ τῶν ἵππων τῇ ἀφέσει ἐν μὲν τῷ ὑπαίθρῳ, τῆς ἀφέσεως κατὰ 

μέσον που μάλιστα, Ποσειδῶνος Ἱππίου καὶ Ἥρας εἰσὶν Ἱππίας βωμοί, πρὸς δὲ τῷ κίονι 

Διοσκούρων Paus. V, 15.5); Atena (οἳ τὰν ἱππίαν | τιμῶσιν Ἀθάναν Soph. OC, 1070-

1071; θέμεν Ἱππίᾳ βωμὸν εὐθὺς Ἀθάνᾳ P. O. XIII, 82); i Hera (Paus. V, 15.5), o, fins i 

tot Pan, si relacionem aquest τράγε amb el Βρομίου de l’epigrama 17 (cf. Roscher39: “Im 

 
36 Ov. Met. X, 121-125 tu pabula ceruum 

ad noua, tu liquidi ducebas fontis ad undam, 

tu modo texebas uarios per cornua flores, 

nunc eques un tergo residens huc laetus et illuc 

mollia purpureis frenebas ora capistris. 
37 DENNISTON 1954, 552. 
38 BAALE 1903, 143. 
39 ROSCHER 1884-1937, 1469. 
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Verbindung mit Ziegen und Böcken erscheint Pan ausserordentlich oft... Fahrend auf 

einen Ziegengespann ist Pan dargestellt... er reitet auf ihr...”), o Afrodita i Eros (cf. 

Keller40: “reitet gerna uf einem Ziegenbock”). Finalment,  quant al segon pentàmetre, la 

comprensió correcta del v. 4 jau en φορέης41 (P i Pl), per la qual lectura s’ha proposat 

diverses correccions: φ’ ὁρεῃς (un corrector); φορέῃς (PlE), rebutjades per Hecker, 

al·legant que “subabsurda est sententia, pueros certamina instituisse ea de causa ut 

hircus eos portet”, i proposa  ἐφορῇ νήπια (νήπια: Jacobs). No obstant això, Gow i Page 

descarten la proposta verbal de Hecker perquè “the children are already riding”. 

Sintàcticament, al segon pentàmetre, hi ha una oració subordinada adverbial, introduïda 

per ὄφρ', amb valor final. Aquesta conjunció, que no seria correcte interpretar-la com un 

ut, seguida d’un subjuntiu, té un valor equivalent a “as long as”42, que és l’escollit per 

nosaltres a la traducció. El seu verb principal és φορέης del qual en depèn un objecte 

directe, αὐτοὺς, complementat predicativament pel neutre substantivat, νήπια, i pel 

participi predicatiu circumstancial modal τερπόμενους. 

 

Prosòdia i mètrica 

Ἡνία δή τοι παῖδες ἐνί, τράγε, φοινικόεντα 

– ∪∪ – – – ∪∪ ͡ – | ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

θέντες καὶ λασίῳ φιμὰ περὶ στόματι, 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, l’hexàmetre presenta un cas d’allargament contextual: la quarta síl·laba 

de φοινικόεντα, que es mesura com a llarga pel fet que l’èpsilon va seguida de dues 

consonants (-ντ-). Quant a la mètrica, es tracta d’un hexàmetre dactílic amb cesura 

hepthemímeres43 i zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart peu, el de 

Hermann, al quart peu, i el segon zeugma espondaic, situat entre el segon i tercer peu. 

 El pentàmetre, prosòdicament, presenta diversos allargaments contextuals: totes 

dues síl·labes de θέντες es mesuren com a llargues perquè ambdues èpsilons van seguides 

 
40 KELLER 1909-1913, 306. 
41 GEOGHEGAN 1979, 134. 
42 EBELING 1963, sv., 2.b. 
43 GENTILI-LOMIENTO 2003, 269. 
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de dues consonants (-ντ- i -ς κ-), tal com succeeix amb la segona síl·laba de περὶ, que es 

mesura com a llarga perquè la iota va seguida de dues consonants (στ-). Mètricament es 

tracta d’un pentàmetre dactílic amb la substitució dels elements breus del primer peu amb 

la pausa central característica d’aquest peu. 

 

ἵππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα, 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪ ͡ – | ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

ὄφρ' αὐτοὺς φορέης νήπια τερπομένους. 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, prosòdicament, presenta diversos allargaments contextuals: la primera síl·laba de 

ἵππια es mesura com a llarga, pel fet que la iota va seguida d’una consonant geminada, 

tal com succeeix a la segona síl·laba d’ἄεθλα, que es mesura com a llarga perquè l’èpsilon 

va seguida de dues consonants (-θλ-). Quant a la mètrica, es tracta d’un hexàmetre dactílic 

amb una cesura hepthemímeres amb els zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer 

i quart peu, el de Hermann, al quart peu i el zeugma espondaic del segon peu, entre el 

segon i el tercer. 

 El pentàmetre, prosòdicament, també presenta diversos allargaments contextuals: 

la primera síl·laba d’ὄφρ' es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron va seguida de dues 

consonants (-φρ-), tal com succeeix a la primera síl·laba de τερπομένους, que també es 

mesura com a llarga perquè l’èpsilon va seguida de dues consonants (-ρπ-). També hi ha 

l’elisió de l’alfa final de la conjunció ὄφρ'. Mètricament, es tracta d’un pentàmetre dactílic 

amb la substitució dels primers elements breus, amb la característica cesura central. 
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Epigrama 4 

D’ÀNITE; ALTRES, DE LEÒNIDES 

ΑΝΥΤΗΣ, οἱ δὲ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 

AP VII, 190 

A un saltamartí i a una cigala. Epitafi. 

Εἰς ἀκρίδα καὶ τέττιγα· ἐπιτάφιον 

Ἀκρίδι, τᾷ κατ' ἄρουραν ἀηδόνι, καὶ δρυοκοίτᾳ 

τέττιγι ξυνὸν τύμβον ἔτευξε Μυρώ, 

παρθένιον στάξασα κόρα δάκρυ· δισσὰ γὰρ αὐτᾶς 

παίγνι' ὁ δυσπειθὴς ᾤχετ' ἔχων Ἀίδας. 

Al saltamartí, el rossinyol sobre la terra, i a l’habitant dels roures, 

la cigala, una tomba comú els va construir Miro, 

vessant, la noia, llàgrimes pures: car, amb les seves dues 

diversions, el difícil de persuadir va marxar, Hades. 

 

 Aquest epigrama és un epitafi per a una tomba que Miro construeix per a un 

saltamartí i una cigala, escrit tot ell en dialecte dòric, la qual cosa afavoreix l’assonància, 

sobre tot als versos 1 i 344. Certament, tot i que aquesta composició tingui una doble 

atribució (Ἀνύτης οἱ δὲ Λεονίδου), tant a Leònides com a Ànite, els estudiosos han 

conclòs que, de manera evident, l’autora n’és aquesta última45. Cal destacar que Marc 

Argentari (circ. s. I aC) es basa en aquest epigrama per escriure el seu (AP VI, 364)46, el 

qual, sense cap dubte, està estretament relacionat amb el que aquí tractem; on 

l’epigramàtic ha fet una reelaboració a partir de la composició d’Ànite. 

 Sintàcticament al primer vers trobem en datiu amb valor semàntic de beneficiari 

el primer destinatari de l’acció verbal (ie. la construcció de la tomba): Ἀκρίδι, el qual va 

complementat mitjançant una aposició, τᾷ κατ' ἄρουραν ἀηδόνι, on se’l qualifica tot 

comparant-lo amb un altre animal, en aquest cas un rossinyol pel seu cant. L’ús de l’article 

 
44 GEOGHEGAN 1979, 171. 
45 GEFFCKEN 1896, 84. 
46 Ἀκρίδι καὶ τέττιγι Μυρὼ τόδε θήκατο σῆμα, 

λιτὴν ἀμφοτέροις χερσὶ βαλοῦσα κόνιν, 

ἵμερα δακρύσασα πυρῆς ἔπι: τὸν γὰρ ἀοιδὸν 

Ἅιδης, τὴν δ᾽ ἑτέρην ἥρπασε Περσεφόνη. 
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per introduir una aposició és força recurrent47, encara que a l’aposició del segon 

beneficiari, una cigala, no hi ha cap article; no obstant això, l’última síl·laba de δρυκοίτᾳ, 

mitjançant la figura estilística del calambur, ja podria actuar com a article (ie. τᾷ)48. La 

menció més antiga del cant del saltamartí és a Aristòfanes (πότερον ἀκρίδες ἥδιόν ἐστιν 

ἤ κίχλαι; Arch. 1116), on se’l compara amb un tord. És remarcable la presència d’insectes 

als epigramàtics hel·lenístics: ἀκρίς AP VII, 189 v. 1-2; 192 v. 2-4; 194 v. 1-3; 195, v. 2;  

198, v. 3... A continuació hi ha una uariatio, i, al final de l’hexàmetre, Ànite presenta 

l’adjectiu substantivat, δρυοκοίτᾳ, com el beneficiari de l’acció verbal i, just després, amb 

un encavalcament, l’aposició, τέττιγι, també en datiu i coordinat copulativament amb 

l’anterior mitjançant la conjunció copulativa καὶ. En aquest adjectiu, δρυοκοίτᾳ (lectura 

en dialecte dòric, car l’alfa llarga no es tanca en timbre /e/ per ser un dialecte de cinc 

vocals, exclusiva de les famílies de manuscrits C i Pl), hi ha variacions respecte la família 

de manuscrits que es llegeixi: -κοίτωι a la família C (-κοίται, sense la iota subscrita, a la 

còpia Cs); -κοίτῃ, en dialecte jònico-àtic, a la família S (-κοίτη, sense iota subscrita, a la 

còpia Sv). Nosaltres hem seguit la lectura més acceptada, que consta a les edicions de 

Teubner i de Belles Lettres, que, per altra banda, és la que més s’adequa a l’ús que Ànite 

fa de la llengua (dialecte dòric amb iota subscrita). Altrament, cal destacar que aquesta 

forma, en datiu singular, és un hàpax. 

 A continuació, ja al pentàmetre, trobem el verb principal d’aquesta primera oració, 

l’aorist sigmàtic ἔτευξε, que porta com a objecte directe el sintagma en acusatiu ξυνὸν 

τύμβον i, al final del vers, el subjecte, Μυρώ; aquesta, segons Powell49, podria referir-se 

a la poetessa de mateix nom i Baale50 afirma que aquesta tenia una relació d’amistat real 

amb Ànite. Quant al sintagma d’objecte directe, al·ludeix al costum grec de ser sepultats 

a la vora de qui, en vida, el difunt va tenir una unió ben forta (marit i muller, germà i 

germana, amics...) per tal que aquesta continués a l’altre món, la qual cosa ja es testimonia 

a Homer (ὣς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι Il. XXIII, 91)51. Per la seva 

banda, τύμβος és la paraula que Homer fa servir per referir-se a un monticle sepulcral (cf. 

 
47 KÜHNER-GERTH 1898, 580. 
48 GEOGHEGAN 1979, 172. 
49 POWELL 1925, 21 ss. 
50 BAALE 1903, 35 ss. 
51 GEOGHEGAN 1979, 173. 
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Il. II, 604; VII, 336; 435; XXIII 245; XXIV 666; Od. I 239; IV, 584; XII, 14; XIV 369; 

XXIV 32; 80). 

 Al segon hexàmetre, just abans de la dièresi bucòlica, la poetessa finalitza aquesta 

primera oració amb un participi predicatiu circumstancial modal, στάξασα, del que en 

depèn un objecte directe en acusatiu, παρθένιον δάκρυ, en singular poètic, fent una 

al·lusió a la joventut de la noiam mitjançant la figura retòrica anomenada hipàl·lage52. A 

més, hi ha l’adjectiu κόρα, que recull el subjecte presentat a l’oració anterior, del qual, 

sintàcticament, n’és l’aposició, però semànticament actuaria de subjecte del participi, tot 

clarificant que és Miro, no ningú altre, qui realitza l’acció del participi. 

 Després de la dièresi bucòlica de l’hexàmetre, comença la segona oració de 

l’epigrama, coordinada amb l’anterior mitjançant la conjunció causal γὰρ. Aquesta té en 

primer lloc, amb encavalcament, l’objecte directe del participi que apareix al segon 

pentàmetre, δισσὰ αὐτᾶς | παίγνι', on es fa insistència en Miro mitjançant el genitiu 

possessiu αὐτᾶς. L’adjectiu δισσός, -ή, -ον no és homèric, encara que és prou freqüent a 

la poesia dramàtica (eg. Arist. En. 1095b2; Soph. Aj. 57). Cal destacar la seqüència Μυρώ 

... κόρα ... αὐτᾶς, similar a κόρας ... παῖδ’ ... Φιλανίδος de l’epigrama 10 (AP VII, 486). 

A continuació hi ha el subjecte d’aquesta oració, ὁ δυσπειθὴς, amb l’imperfet ᾤχετ' com 

a verb principal. Geoghegan relaciona aquest epítet d’Hades amb la història d’Orfeu: la 

seva música va convèncer el rei de l’inframón per tal que al músic li fos permès 

acompanyar l’ànima de la seva dona, Eurídice, cap al món dels vius; en aquest cas, però, 

Hades no és persuadit pel cant del saltamartí i de la cigala53. En aquest sentit, cal comparar 

el text d’Horaci que recull l’antítesi velada que hi ha a Ànite, δάκρυ ... δυσπειθής Ἀίδας 

“non places inlacrimabilem Plutona Horaci” (Od. II, 14, v. 6-7). Tot seguit, hi ha ἔχων, 

participi predictiu circumstancial amb valor modal, del qual ha de fer-se notar 

l’assonància del quiasme que hi ha a ᾤχετ' ἔχων. Cal destacar aquesta posició dels verbs, 

tot junts, trencant la relació de proximitat existent entre el subjecte i la seva aposició, 

Ἀίδας, que queda així en una posició destacada, tancant la composició. Aquest, Hades, 

no és representat només com el rei, a la casa del qual han d’entrar tots els morts, sinó la 

causa activa de la mort dels dos insectes54. 

 
52 DIEC2 sv. hipàl·lage: Figura retòrica que consisteix en un bescanvi de construcció entre dos termes. 
53 Ibid., 174-175. 
54 LATTIMORE 1942, 147. 
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Prosòdia i mètrica 

Ἀκρίδι, τᾷ κατ' ἄρουραν ἀηδόνι, καὶ δρυοκοίτᾳ 

– ∪∪ – ∪∪ – –͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

τέττιγι ξυνὸν τύμβον ἔτευξε Μυρώ, 

– – – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

L’estrofa és un dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. Al primer, prosòdicament, cal destacar un allargament contextual a la primera 

síl·laba d’ἀκρίδι, que es mesura com a llarga pel fet que l’alfa va seguida de dues 

consonants, -κρ. A més, hi ha una sinizesi entre les dues primeres vocals d’ἀηδόνι, és a 

dir, a efectes prosòdics, es mesuren com si fossin un diftong i, per tant, com una síl·laba 

llarga. Certament, podria contemplar-se una altra sinizesi entre les dues primeres vocals 

de δρυοκοίτᾳ, encara que això significaria acceptar que, mètricament, ens trobem 

davant d’un hexàmetre espondaic, el qual no apareix en cap altre epigrama d’Ànite. 

D’aquesta manera, optem per considerar-les dues síl·labes breus i tenir un cinquè peu 

dactílic. Per tant, des d’un punt de vista mètric, ens trobem davant d’un hexàmetre 

dactílic amb el tercer zeugma espondaic, entre el tercer i quart peu, i el zeugma de 

Hermann, al quart peu. A més, presenta una dièresi bucòlica. 

Del pentàmetre, quant a la prosòdia, cal destacar diferents allargaments 

contextuals: la primera i última síl·laba de τέττιγι, car tant l’èpsilon com la iota es troben 

seguides d’una consonant geminada (-ττ-) i d’una consonant doble (-ξ-), 

respectivament, i la primera síl·laba de τύμβον, perquè l’ípsilon va seguida de dues 

consonants, -μβ. Pel que fa a la mètrica, és un pentàmetre dactílic, amb la substitució 

de totes les síl·labes breus que hi apareixen al primer hemistiqui, i la característica pausa 

medial. 

  

παρθένιον στάξασα κόρα δάκρυ· δισσὰ γὰρ αὐτᾶς 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

παίγνι' ὁ δυσπειθὴς ᾤχετ' ἔχων Ἀίδας. 

– – – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 L’estrofa és un dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. Al primer, prosòdicament, cal destacar diversos allargaments contextuals: la 
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primera síl·laba de παρθένιον, que es mesura com a llarga perquè l’alfa es troba seguida 

per dues consonants, -ρθ, tal com succeeix amb l’última síl·laba, ja que l’òmicron va 

seguida de tres consonants, -ν στ-. A més, a la primera síl·laba de δάκρυ hi ha una 

correptio Attica, segons la qual, l’alfa, tot i anar seguida de dues consonants, com 

aquestes son muta cum liquida, es mesura com a breu. Quant a la mètrica, es tracta d’un 

hexàmetre dactílic amb el segon zeugma espondaic, entre el segon i tercer peu, el zeugma 

del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart peu, i el zeugma de Hermann al quart peu. 

A més, té una dièresi bucòlica, igual que el primer hexàmetre. 

 Pel que fa a la prosòdia del pentàmetre, només cal destacar l’allargament 

contextual de la primera síl·laba de δυσπειθὴς, que es mesura com a llarga perquè 

l’ípsilon va seguida de dues consonants, -σπ. Mètricament, és un pentàmetre dactílic amb 

la substitució dels elements breus per un de llarg al segon peu del primer hemistiqui; a 

més de la pausa medial característica. 
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Epigrama 5 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 

AP VII, 202 

A la mateixa [cigala], però encaixa també amb un gall 

Εἰς αὐτὸν · ἁρμόζει δὲ καὶ εἰς ἀλεκτρυόνα 

Οὐκέτι μ' ὡς τὸ πάρος πυκιναῖς πτερύγεσσιν ἐρέσσων 

ὄρσεις ἐξ εὐνῆς ὄρθριος ἐγρόμενος· 

ἦ γάρ σ' ὑπνώοντα σίνις λαθρηδὸν ἐπελθὼν 

ἔκτεινεν λαιμῷ ῥίμφα καθεὶς ὄνυχα. 

Ja no, com abans, agitant-te amb atapeïdes ales 

m’alçaràs del llit després d’haver-te llevat matinera: 

car, un malfactor que va arribar d’amagat, a tu, mentre dormies, 

t’assassinà llançant ràpidament les urpes al teu coll. 

 

El lemma d’aquesta composició ha estat una qüestió de discussió, perquè en un 

principi, tal com recollim aquí, a l’Antologia Palatina hi deia Εἰς αὐτὸν τέττιγα, fent 

referència a l’epigrama anterior en l’arbre del manuscrit, que és atribuït a Pamfili (AP 

VII, 20155). Aquest últim, però, es considera com una imitació del previ, atribuït a Nicias 

(AP VII, 20056). El corrector57, per la seva banda, va esborrar τέττιγα per escriure en el 

seu lloc ἁρμόζει δὲ καὶ εἰς ἀλεκτρύονα i, Planudes escriu directament εἰς ἀλεκτρύονα. A 

partir de llavors, doncs, s’ha acceptat l’opinió de Planudes i aquest epigrama s’ha pensat 

que feia referència a un gall. No obstant això, Baale diu que “el comentari del corrector 

és incorrecte. És evident que el lemma és acertat”58. Els sintagmes més significatius són 

πυκιναῖς πτερύγεσσιν ἐρέσσων | ὄρσεις, que han portat a pensar als crítics en la figura 

 
55 οὐκέτι δὴ χλωροῖσιν ἐφεζόμενος πετάλοισιν 

ἁδεῖαν μέλπων ἐκπροχέεις ἰαχὰν 
ἀλλά σε γηρύοντα κατήναρεν, ἠχέτα τέττιξ, 

παιδὸς ἀπ᾽ ἠλιθίου χεὶρ ἀναπεπταμένα. 
56 οὐκέτι δὴ τανύφυλλον ὑπὸ κλάκα κλωνὸς ἑλιχθεὶς 

τέρψομ᾽ ἀπὸ ῥαδινῶν φθόγγον ἱεὶς πτερύγων: 

χεῖρα γὰρ εἰς † ἀρετὰν παιδὸς πέσον, ὅς με λαθραίως 

μάρψεν, ἐπὶ χλωρῶν ἑζόμενον πετάλων. 
57 GEOGHEGAN 1979, 111. 
58 BAALE 1903, 68. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29ke%2Fti&la=greek&can=ou%29ke%2Fti0&prior=nicias
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dh%5C&la=greek&can=dh%5C0&prior=ou)ke/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tanu%2Ffullon&la=greek&can=tanu%2Ffullon0&prior=dh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C0&prior=tanu/fullon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kla%2Fka&la=greek&can=kla%2Fka0&prior=u(po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=klwno%5Cs&la=greek&can=klwno%5Cs0&prior=kla/ka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28lixqei%5Cs&la=greek&can=e%28lixqei%5Cs0&prior=klwno/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Fryom%27&la=greek&can=te%2Fryom%270&prior=e(lixqei/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29po%5C&la=greek&can=a%29po%5C0&prior=te/ryom%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28adinw%3Dn&la=greek&can=r%28adinw%3Dn0&prior=a)po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fqo%2Fggon&la=greek&can=fqo%2Fggon0&prior=r(adinw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28ei%5Cs&la=greek&can=i%28ei%5Cs0&prior=fqo/ggon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pteru%2Fgwn&la=greek&can=pteru%2Fgwn0&prior=i(ei/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xei%3Dra&la=greek&can=xei%3Dra0&prior=pteru/gwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=xei=ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reta%5Cn&la=greek&can=a%29reta%5Cn0&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paido%5Cs&la=greek&can=paido%5Cs0&prior=a)reta/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Fson&la=greek&can=pe%2Fson0&prior=paido/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fs&la=greek&can=o%28%2Fs0&prior=pe/son
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fryen&la=greek&can=ma%2Fryen0&prior=laqrai/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=ma/ryen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xlwrw%3Dn&la=greek&can=xlwrw%3Dn0&prior=e)pi/
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d’un gall com l’única possible. No obstant això, aquest animal no desperta les persones 

aletejant; ben és cert que Ànite no fa una al·lusió explícita a que l’animal desperti el jo 

poètic amb les ales, però si hi ha una clara insistència en la descripció de les mateixes en 

moviment. Per tant, si pensem que no hi ha cap referència clara al típic so del gall, 

podríem creure que la poetessa està cantant la mort d’una altra criatura. Realment no ens 

cal anar més enllà del lemma. 

 Als dos primers versos, des del punt de vista sintàctic, hi  ha expressada la primera 

oració. L’hexàmetre comença amb una negació que afecta directament al verb principal, 

ὄρσεις, situat a la primera posició del pentàmetre. D’aquest futur en depenent diferents 

elements: com a complement directe hi ha el pronom με; el sintagma preposicional ἐξ 

εὐνῆς expressa el lloc de procedència, és a dir, es un complement circumstancial de lloc, 

locus unde; després hi ha dos participis. El primer es troba al final de l’hexàmetre, un 

participi predicatiu circumstancial de mode, del que en depèn el sintagma en datiu, amb 

valor semàntic d’instrument, πυνικαῖς πτερύγεσσιν. L’únic lloc en la literatura grega, 

prèvia a Ànite, en què πυκινὰ πτερά fa referència a una cigala és a Hesíode: λιγυρὴν 

καταχεύετ᾽ ἀοιδὴν πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων (Op., 583-584). Així, tant la cigala com el 

saltamartí compleixen la funció d’un gall. Tant és així que ἐρέσσων és una metàfora comú 

per expressar el bateig d’ales d’un ocell, però, en aquest cas, Ànite l’empra per tal 

d’expressar el vol d’un insecte. L’altre participi es troba al final del pentàmetre, 

ἐγρόμενος (unicum Homericum59: ἐγρόμενος κατὰ θυμὸν ἀμύμονα μερμήριξα Od. X, 50), 

del qual en depèn un complement predicatiu del subjecte, l’adjectiu ὄρθριος. Aquesta 

correcció de C és l’acceptada, encara que existeix la lectura de P, segons la qual hi ha 

ὄρθροις, que, semànticament seria correcte, però des del punt de vista mètric no encaixa. 

Finalment, també del futur, en depèn en primer grau de subordinació una oració 

subordinada adverbial modal-comparativa, introduïda per ὡς. Dins d’aquesta hi trobem 

un adverbi substantivat amb la funció d’acusatiu d’extensió en el temps. 

 A la següent estrofa, trobem una uariatio sintàctica de la primera. Hi ha la segona 

oració principal, el verb principal de la qual és ἔκτεινεν, també situat al principi del 

pentàmetre. Aquesta variació sintàctica emfatitza el πάθος mitjançant un contrast 

antitètic; abans era la cigala qui s’encarregava de despertar el jo poètic i, ara, el propi 

insecte és qui dorm. D’aquest en depèn, com a objecte directe, el pronom σε, 

 
59 GEOGHEGAN 1979, 117. 
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complementat en posició predicativa per un participi predicatiu circumstancial temporal, 

ὑπνώοντα. Aquesta forma té dièctasis, això és l’adició d’una vocal no etimològica; el 

fenomen és usual a Homer, causat pels rapsodes, per la qual cosa, pensem, Ànite s’inspira 

en el vers en què hi apareix: τοὺς δ’ αὗτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει Od. V, 48; XXIV, 4; 344. 

El subjecte del verb principal es troba encara a l’hexàmetre, σίνις, que porta com a 

aposició, el participi apositiu ἐπελθὼν, del qual en depèn l’adverbi λαθρηδòν (hàpax). 

Quant a σίνις, el testimoni més antic és a Èsquil (λέοντα σίνιν Ag. 718), tot i que els 

editors moderns han corregit σίνιν per ἶνιν; tanmateix, aquí σίνις és una metàfora per 

l’assassí de la cigala que, probablement, és un nen, presentat per l’autora com una bèstia, 

ja que usa com a nom comú el nom propi d’un malfactor mític60. Per últim, al pentàmetre, 

hi ha el participi predicatiu circumstancial modal καθείς, del qual en depèn ὄνυχα com a 

objecte directe, l’adverbi ῥίμφα i el datiu λαιμῷ, que té un valor locatiu. 

 

Prosòdia i mètrica 

Οὐκέτι μ' ὡς τὸ πάρος πυκιναῖς πτερύγεσσιν ἐρέσσων 

– ∪∪ – ∪∪ – | ∪∪͡ – ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

ὄρσεις ἐξ εὐνῆς ὄρθριος ἐγρόμενος· 

– – – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per una hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, hi ha casos d’allargament contextual de les següents síl·labes: la segona 

síl·laba de πάρος es mesura com a llarga perquè l’òmicron va seguida de dues consonants 

(-ς π-); la tercera síl·laba de πτερύγεσσιν, perquè l’èpsilon va seguida d’una sigma 

geminada, i el mateix succeeix amb la segona síl·laba d’ἐρέσσων. A més, hi ha l’elisió de 

l’èpsilon final del pronom με. Des d’un punt de vista mètric, l’hexàmetre és holodactílic 

amb una cesura penthemímeres i amb la presència del zeugma del tercer metre dactílic i 

del de Hermann entre el tercer i quart metre i al quart metre respectivament. 

 El pentàmetre, quant a la mètrica, té diversos allargaments contextuals: la primera 

síl·laba d’ ὄρσεις es mesura com a llarga perquè l’òmicron va seguida de dues consonants 

(-ρσ-); la preposició ἐξ, en estar constituïda per una vocal breu i una consonant doble, 

també es mesura com a llarga; la primera síl·laba d’ὄρθριος es mesura també com a llarga 

 
60 Aquí volem fer menció de Sinis (Σίνις), un dels bandolers morts per Teseu al istme de Corint quan l’heroi 

es dirigia cap a Atenes (Plut., Tes., 8, 2; 25, 4; Baquíl. XVII, 19-20; Diod. Sic., IV, 59; Apd., Bibl., III, 

16,2). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%3D-&la=greek&can=i%29%3D-0&prior=le/ontos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nin&la=greek&can=nin0&prior=i)=-
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perquè l’òmicron es troba davant de tres consonants (-ρθρ-) i, el mateix succeeix amb la 

primera síl·laba del participi ἐγρόμενος, perquè l’èpsilon va seguida de dues consonants 

(-γρ-). Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic amb la substitució de les breus del 

primer i segon peu per una síl·laba llarga, amb la típica cesura medial. 

 

ἦ γάρ σ' ὑπνώοντα σίνις λαθρηδὸν ἐπελθὼν 

– – – –͡ – ∪∪͡ – | –͡ – ∪∪ –  || 

ἔκτεινεν λαιμῷ ῥίμφα καθεὶς ὄνυχα. 

– – – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. A 

l’hexàmetre, prosòdicament, té diversos allargaments contextuals: la partícula γάρ es 

mesura com a llarga pel fet que l’alfa va seguida de dues consonants (-ρ σ’); la primera i 

tercera síl·labes de ὑπνώοντα es mesuren com a llargues perquè van davant de dues 

consonants tant l’ípsilon (-πν-), com l’òmicron (-ντ-); la segona síl·laba de σίνις es mesura 

com a llarga perquè la iota va seguida de dues consonants (-σ λ-); la primera síl·laba de 

λαθρηδὸν també es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida de dues consonants (-

θρ-), i el mateix succeeix a la segona síl·laba d’ ἐπελθὼν, on l’èpsilon es troba seguida de 

dues consonants (-λθ-). Des del punt de vista mètric, es tracta d’un hexàmetre dactílic, 

amb una cesura hepthemímeres i amb els zeugmes del segon i quart peu espondaic i el 

del tercer metre dactílic. 

 Quant a la prosòdia del pentàmetre, també es dona el fenomen de l’allargament 

contextual a les síl·labes següents: la primera i la tercera d’ἔκτεινεν es mesuren com a 

llargues perquè ambdues èpsilons es troben seguides de doble consonant (-κτ- i -ν λ-, 

respectivament) i la primera síl·laba de ῥίμφα, perquè la iota va davant de dues 

consonants (-μφ-). A més, hi ha l’elisió de l’èpsilon del pronom σε. Mètricament és 

idèntic al primer pentàmetre de la composició, és a dir, un pentàmetre dactílic amb 

substitució de les breus del primer hemistiqui per síl·labes llargues, amb la particular 

cesura central. 
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Epigrama 6 

DE LA POETESSA LÍRICA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ 

AP VII, 208 

Al cavall de guerra de Damis 

Εἰς ἵππον πολεμιστήιον Δάμιδος 

Μνᾶμα τόδε φθιμένου μενεδαΐου εἵσατο Δᾶμις 

ἵππου, ἐπεὶ στέρνον τοῦδε δαφοινὸς Ἄρης 

τύψε· μέλαν δέ οἱ αἷμα ταλαυρίνου διὰ χρωτὸς 

ζέσσ', ἐπὶ δ' ἀργαλέᾳ βῶλον ἔδευσε φονᾷ. 

Aquest monument pel seu valerós cavall mort ha erigit Damis, 

quan el llom d’aquest un sangonós Ares 

va colpir: sa negra sang per la dura pell 

borbollava i amb penós estrall la terra va xopar. 

 

 Aquesta composició es tracta d’un epitafi dedicat a un cavall mort en batalla61. 

Segons Wilamowitz, aquesta fou una inscripció genuïna, encara que és una discussió 

debatuda que, per a nosaltres, és insubstancial. De totes maneres, l’estil i el lèxic emprat 

per Ànite no és molt diferent al que utilitza als epitafis dedicats a persones (cf. AP VI, 

123, ie. epigrama 1; AP VII, 724, ie. epigrama 9). 

 Al primer vers queda en posició destacada el sintagma en acusatiu μνᾶμα τόδε 

(una de les formulae més primerenques emprades tant als epigrames votius com 

funeraris62), que funciona com a objecte directe de l’aorist εἵσατο, verb principal 

d’aquesta primera oració, la qual s’estén fins al segon dàctil, encavalcat. A continuació 

hi ha un participi i un adjectiu en genitiu, φθιμένου i μενεδαΐου; aquest últim és un 

dorisme, car l’alfa, que és llarga, no passa a eta, tal com sí succeeix al dialecte jònico-àtic 

(cf. οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος οὐδὲ μαχήμων Hom. Il. XII, 247). Ambdós determinen 

atributivament ἵππου, substantiu encavalcat al primer pentàmetre i que resta en una 

posició destacada a la composició; aquest genitiu, doncs, té un valor semàntic causal, és 

 
61 SEELBACH 1964, 46. 
62 FRIEDLÄNDER-HOFFLEIT 1948, 16. 
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a dir, expressa el motiu pel qual el subjecte erigeix un monument. Finalment hi ha el 

subjecte de l’acció verbal, Δᾶμις. Aquest nom, que apareix a altres epigrames de 

l’Antologia (cf. AP VI, 11-16: 179-187; 230-231; VII, 498; IX, 267; XI, 124; XII, 72; 

105; 202), tant etimològicament –talment s’insinua a Píndar (δαμνάζω – Δαμαῖος, O. 

XIII, 69)–, com l’associació de cognats amb els cavalls, sembla al·ludir a una certa aptesa 

literària63. 

 Al pentàmetre comença una oració subordinada introduïda per la conjunció ἐπεὶ, 

la qual té un valor adverbial temporal; aquesta depèn, en primer grau de subordinació, del 

verb principal εἵσατο. El seu verb, τύψε, com ja s’ha comentat, queda al segon hexàmetre 

per un encavalcament. Com a verb transitiu, τύπτο regeix un objecte directe, el qual està 

format pel sintagma στέρνον τοῦδε i, a més, com a subjecte de l’acció verbal hi ha el 

sintagma en nominatiu δαφοινὸν Ἄρης. Homer utilitza aquest adjectiu per descriure 

l’amagatall d’una bèstia (δαφοινὸν ... δέρμα λέοντος Il. X, 23; δαφοινοὶ θῶες Il. XI, 474; 

δράκων δαφοινός Il. II, 308); per la seva banda, quant al color “obscur, negre”, Hesiqui 

testimonia el següent sv. δαφοινόν: μέλαν, δεινόν, ποικίλον, ἔρυθρον, πυρρόν. No obstant 

això, als exemples homèrics hi ha una connotació sobre la feresa de les bèsties que es veu 

recollida a altres autors: αὐτὰρ ὁ κρᾶτα δαφοινὸν ἀπὸ χθονὸς ὦκ᾽ ἐπάειρε Theoc. Id. 

XXV, 232; δαφοινὸς αἰετός Aesch. Pr. 1022; λεόντων δαφοινὸς ἴλα Eur. Alc. 581. Això 

sembla confirmar, doncs, la definició de δεινόν d’Hesiqui i la glossa a δαφοινοί: λίαν 

φοίνοι. Per altra banda, estilísticament, Ànite presenta una figura etimològica entre aquest 

debatut adjectiu i  el φονᾷ  final; a més, la invocació d’Ares aquí és per antonomàsia com 

a déu de la guerra que és. 

 Al tercer vers hi ha una segona oració, coordinada a l’anterior mitjançant l’ús de 

la partícula δέ. En aquesta hi ha un subjecte, μέλαν αἷμα, del qual en depèn un datiu 

simpatètic64 οἱ, que realitza l’acció de l’aorist ζέσσ’, el qual, un altre cop, es troba en 

posició encavalcada, a l’últim vers. Tots els editors moderns accepten l’esmena de C, 

encara que la lectura ξέσσ’ aportada per P i Pl, segons Giangrande, també seria possible65: 

ζέσσ’ s’argumenta amb el vers homèric αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ (Il. 

XVIII, 349; Od. X, 360), encara que no estigui testimoniat en un context de sang (a 

excepció de ... ἐμοὶ δ᾽ ἄφαρ ἔζεσεν αἷμα Theoc. Id. XX, 15; κήκιεν, ἐν δὲ κελαινὸν ὑπὸ 

 
63 GEOGHEGAN 1979, 98-99. 
64 CHANTRAINE 1958, 71. 
65 GEOGHEGAN 1979, 102. 
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σπλάγχνοις ζέεν αἷμα Ap. Rod. I, 1262; τὸ δ’ ἔζεσεν αἷμα τεκούσης ἀμφοτέροις ἐπὶ παισί 

AP VIII, 30.4). A més, d’aquest verb en depèn un sintagma preposicional en anàstrofe, 

ταλαυρίνου διὰ χρωτὸς, el qual té la funció de complement circumstancial de lloc, tot 

indicant direcció cap a on (locus quo). L’adjectiu ταλαύρινος apareix tres cops a l’Ilíada 

com a epítet d’Ares (cf. Ἄρηα ταλαυρίνου πολεμιστήν): V, 289; XX, 78; XXII, 267). A 

l’epigrama, aquesta última paraula té el significat, creiem, de “cos”, “pell”. L’ús de 

χρωτός a Homer és un unicum (νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἦτορ Il. X, 575)66, 

perquè el més habitual és χροός. 

 A l’últim vers, al pentàmetre, hi ha una darrera oració, també coordinada a 

l’anterior mitjançant la partícula δέ; cal notar, però, el polisíndeton δέ ... δ’. En una 

anàstrofe més pronunciada que la del vers anterior, trobem un complement circumstancial 

de lloc a on (locus ubi), ἐπὶ ἀργαλέᾳ φονᾷ, que depèn del verb principal, l’aorist ἔδευσε. 

Aquest, com a verb principal, regeix un objecte directe en acusatiu, el qual està expressat 

pel substantiu βῶλον, que és un altre unicum Homericum (εἴκοι δ’ ὑπὸ βῶλος ἀρότρῳ 

Od. XVIII, 374)67; tanmateix, és freqüent als epigrames funeraris (cf. AP VII, 76.4; 209.2; 

238.2; 281.3; 372.4). 

 

Prosodia i mètrica 

Μνᾶμα τόδε φθιμένου μενεδαΐου εἵσατο Δᾶμις 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – ∪∪ | – ∪∪ –  || 

ἵππου, ἐπεὶ στέρνον τοῦδε δαφοινὸς Ἄρης 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. Des 

d’un punt de vista prosòdic, l’hexàmetre presenta un allargament contextual a la segona 

síl·laba de τόδε, que es mesura com a llarga pel fet que va seguida de dues oclusives 

aspirades, -φθ. A més, hi ha un hiatus provocat per una dièresi, marcada ja gràficament 

per l’editor, al diftong alfa iota de μενεδαΐου. En aquest adjectiu també hi ha una correptio 

Attica (uid. supr.), segons la qual el diftong final pot mesurar-se com a breu i obtenir la 

 
66Ibid., 101. 
67 Ibid., 102. 
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segona breuis del quart dàctil. Mètricament, és un hexàmetre holodactílic amb una dièresi 

bucòlica, i un zeugma del tercer metre dactílic. 

Quant al pentàmetre, prosòdicament, hi ha diversos allargaments contextuals: la 

primera síl·laba del vers es mesura com a llarga pel fet que la iota va seguida d’una 

consonant geminada, -ππ; les dues síl·labes de στέρνον també es mesuren com a llargues, 

perquè les vocals èpsilon i òmicron es troben seguides de dues consonants cadascuna (-

ρν i -ν τ-, respectivament). A més, hi ha una correptio Attica a l’última síl·laba de ἵππου 

(uid. supr.). Mètricament, és un pentàmetre dactílic amb la pausa central i amb substitució 

de les dues breus al segon peu del primer hemistiqui. 

 

τύψε· μέλαν δέ οἱ αἷμα ταλαυρίνου διὰ χρωτὸς 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – – | – ∪∪ –  || 

ζέσσ', ἐπὶ δ' ἀργαλέᾳ βῶλον ἔδευσε φονᾷ. 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre. L’hexàmetre, 

des d’un punt de vista prosòdic, té un allargament contextual a la primera síl·laba; així 

doncs, la ípsilon de τύψε es mesura com a llarga pel fet que va seguida d’una consonant 

doble, -ψ. A més, als monosíl·labs δέ i οἱ es donen dues correptiones Atticae (uid. supr.) 

consecutives, la qual cosa permet mesurar les dues breus del dàctil del segon peu de 

l’hexàmetre. Finalment, hi ha un possible cas de sinizesi a διὰ (uid. supr.), que nosaltres 

no contemplem pel fet que, llavors, l’hexàmetre no seria dactílic, sinó espondaic, 

estructura gens freqüent a Ànite. Això suposaria que només trobaríem l’hexàmetre 

espondaic en aquest cas, la qual llicència mètrica és poc probable. Mètricament, doncs, 

és un hexàmetre dactílic amb una dièresi bucòlica que trenca un possible zeugma del quart 

metre espondaic, tal com succeeix al primer hexàmetre, i un zeugma del tercer metre 

dactílic. 

Quant al pentàmetre, hi ha els següents allargaments contextuals: la primera 

síl·laba del vers es mesura com a llarga perquè l’èpsilon es troba seguida d’una consonant 

geminada, -σσ, i la primera síl·laba d’ἀργαλέᾳ també es mesura com a llarga perquè l’alfa 

va seguida de dues consonants, -ργ. A més, ja marcada per l’editor, hi ha l’elisió de 

l’última vocal de ξέσσα i de δέ. Sintàcticament, es tracta d’un pentàmetre dactílic sense 

cap substitució i amb la característica pausa medial. 
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Epigrama 7 

DE LA POETESSA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ 

AP VII, 215 

Al mateix dofí empès cap a la costa igualment 

Εἰς τὸ αὐτόν δελφῖνα ἐκβρασθέντα ὁμοίως 

οὐκέτι δὴ πλωτοῖσιν ἀγαλλόμενος πελάγεσσιν 

αὐχέν᾽ ἀναρρίψω βυσσόθεν ὀρνύμενος, 

οὐδὲ περὶ σκαλάμοισι νεὼς περικαλλέα χείλη 

ποιφύσσω, τἀμᾷ τερπόμενος προτομᾷ: 

ἀλλά με πορφυρέα πόντου νοτὶς ὦς ἐπὶ χέρσον, 

κεῖμαι δὲ ῥαδινὰν τάνδε παρ᾽ ἠιόνα. 

Ja mai més, per navegables mars, feliç, 

el coll giraré, sorgint des de les profunditats, 

ni, al voltant dels escàlems les precioses vores de la nau 

ventaré, gaudint del meu bust: 

l’aigua porpra del mar em va arrossegar fins terra ferma, 

i ara jec en aquesta tendra riba. 

 

 Aquest epigrama és un epitafi per a una criatura marina que, es pensa, és un dofí. 

Destaca l’ús de la primera persona, utilitzat per Ànite només a l’epigrama 16 (AP IX, 

314). Estilísticament presenta una al·literació del so [s], que, de manera onomatopeica, 

podrien representar el so que fa el dofí en saltar trencant les onades68. 

Sintàcticament, hi ha tres oracions principals distribuïdes en les tres estrofes. La 

primera oració, que ocupa el primer hexàmetre i pentàmetre, té com a verb principal el 

futur ἀναρρίψω, negat per l’οὐκέτι inicial. Aquest verb apareix tres cops en Homer, 

sempre amb ἅλα, referint-se a l’aigua salada del mar: νῆες ἐμαὶ καὶ κοῦροι ἀναρρίπτειν 

ἅλα πηδῷ Od. VII, 328; οἱ δ᾽ ἅλα πάντες ἀνέρριψαν, δείσαντες ὄλεθρον Od. X, 130; εὖθ᾽ 

οἱ ἀνακλινθέντες ἀνερρίπτουν ἅλα πηδῷ Od. XIII, 78. El verb té com a complements els 

següents sintagmes: αὐχέν᾽ li fa d’objecte directe i πλωτοῖσιν πελάγεσσιν (amb 

desinència èpica) és un datiu amb semàntica instrumental. Els participis ἀγαλλόμενος i 

 
68 Ibid., 121. 
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ὀρνύμενος són ambdós predicatius circumstancials modals, concertant amb el subjecte de 

primera persona, i l’últim dels quals va modificat per l’adverbi βυσσόθεν. Aquest no es 

documenta en època prehel·lenística a excepció de l’Antígona de Soph.: οἶδμα ... κυλίνδει 

βυσσόθεν θῖνα (v. 590). 

 La segona estrofa té com a verb principal el futur ποιφύσσω, negat per l’οὐδὲ 

inicial. L’únic cop que tenim testimoniat aquest verb és al títol d’un mim de Sofró ap. 

Ath. VII, 124f.: Παιδικὰ ποιφύξεις. El verb té com a complements els sintagmes següents: 

un objecte directe, νεὼς περικαλλέα χείλη, i un complement circumstancial de lloc (locus 

ubi), περὶ σκαλάμοισι. D’aquest sintagma preposicional hi ha hagut diferents 

conjectures69: la Palatina llegeix σκαλάμοισι, tal com recollim, que es corregeix en 

σκαλμοῖσι. Tot i així, cal destacar que la Suda sv. ποιφύσσω testimonia la variant 

σκαρθμοῖσι. D’aquesta manera, Baale, Herrlinger i Gow i Page segueixen la Suda; 

Schneider, Stadmüller, Beckby i Walz prefereixen la conjectura de Reiske: παρ’ 

εὐσκάλμοιο. Quant al genitiu νεὼς és una forma purament àtica, on hi ha una metàtesi de 

quantitat. S’ha de partir d’una variant èpica, νηός, en que es produeix la metàtesi i la 

quantitat vocàlica pateix una retroversió. Hi ha una reminiscència homèrica al 

περικαλλέα: νῦν αὖ Φαιήκων ἐθέλω περικαλλέα νῆα Od. XIII, 149; φῆ ποτὲ Φαιήκων 

ἀνδρῶν περικαλλέα, νῆα Od. XIII 175. A més, la clàusula νεὼς περικαλλέα νέα és una 

uariatio de θεᾶς περικαλλέα δειρήν Il. III, 396. Finalment, hi ha el participi τερπόμενος, 

concertat amb el subjecte de primera persona, que és un participi predicatiu 

circumstancial modal, complementat amb el datiu instrumental τἀμᾷ προτομᾷ. En aquest 

sintagma ha de fer-se notar el dialecte dòric en què, normalment, Ànite escriu. Les alfes 

desinencials de datiu són llargues, d’aquí que acceptin un accent circumflex i una iota 

subscrita, però no passen a eta com ho farien al jònico-àtic. 

 La tercera i última estrofa té com a verb κεῖμαι, el subjecte del qual és πορφυρέα 

πόντου νοτὶς. A Homer, es troba freqüentment πορφυρέα amb κῦμα (eg. ἐν δ᾽ ἄνεμος 

πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα | στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης Il. I, 

482-483) i, un cop, amb ἅλς (ἐς δ᾽ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι Il. XVI, 

391). D’aquesta manera, podem anomenar aquest adjectiu com epitheton ornans. A més, 

πόντου νοτὶς està modelat segons l’exemple d’Eurípides: πόντια νοτίς Hec. 1259. Com a 

complements, el verb té el pronom με amb funció sintàctica d’objecte directe, i els dos 

 
69 Ibid., 123. 
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complements circumstancials de lloc, ἐπὶ χέρσον (locus quo) i ῥαδινὰν τάνδε παρ᾽ ἠιόνα 

(locus ubi). Per acabar, cal notar el dialecte dòric del sintagma ῥαδινὰν τάνδε, on, un altre 

cop, les alfas desinencials, en aquest cas són d’acusatiu, que són llargues, no es tanquen 

en eta. 

 

Prosòdia i mètrica 

οὐκέτι δὴ πλωτοῖσιν ἀγαλλόμενος πελάγεσσιν 

– ∪∪ – | –͡ – ∪∪͡ – ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

αὐχέν᾽ ἀναρρίψω βυσσόθεν ὀρνύμενος, 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Quant a la prosòdia de l’hexàmetre, trobem el següents allargaments contextuals: la 

segona síl·laba d’ἀγαλλόμενος es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida d’una 

lambda geminada; l’última síl·laba d’ἀγαλλόμενος es mesura també com a llarga, perquè 

l’òmicron es troba davant de dos consonants (-ς π-), i el mateix succeeix amb la tercera 

síl·laba de πελάγεσσιν, perquè l’èpsilon va seguida d’una sigma geminada. Mètricament, 

es tracta d’un hexàmetre dactílic amb cesura trihemímeres i els zeugmes del segon metre 

espondaic, entre el segon i tercer peu, del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart peu, 

i de Hermann al tercer peu. 

 El pentàmetre, des d’un punt de vista prosòdic, presenta diversos casos 

d’allargaments contextuals: la segona síl·laba d’ἀναρρίψω es mesura com a llarga perquè 

l’alfa va seguida d’una ro geminada; la tercera síl·laba d’aquesta mateixa paraula també 

es mesura com a llarga pel fet que la iota va davant d’una consonant doble, és a dir, d’una 

psi; la primera síl·laba de βυσσόθεν es mesura com a llarga perquè l’ípsilon es troba 

davant d’una sigma geminada, i, finalment, la primera síl·laba d’ὀρνύμενος es mesura 

com a llarga perquè l’òmicron va seguida de dues consonants (-ρν-). També es dona el 

fenomen d’elisió a αὐχένα, on desapareix la vocal final. Mètricament, es tracta d’un 

pentàmetre dactílic amb la substitució de les dues breus del segon peu per un element 

llarg i la típica cesura medial. 
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οὐδὲ περὶ σκαλάμοισι νεὼς περικαλλέα χείλη 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪͡ – | ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

ποιφύσσω, τἀμᾷ τερπόμενος προτομᾷ: 

– – – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

pentàmetre, prosòdicament, presenta casos d’allargament contextual a les següents 

síl·labes: la segona síl·laba de περὶ es mesura com a llarga perquè va seguida de dues 

consonants (σκ-), i la tercera síl·laba de περικαλλέα, pel fet que l’alfa va seguida d’una 

lambda geminada. Des del punt de vista mètric, es tracta d’un hexàmetre dactílic idèntic 

al primer, amb una cesura hepthemímeres i els zeugmes del segon metre espondaic, entre 

el segon i tercer peu, el del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart peu, i el de 

Hermann, al tercer peu. 

 Quant a la prosòdia del pentàmetre, hi ha diversos casos d’allargament contextual: 

la segona síl·laba de ποιφύσσω, que es mesura com a llarga perquè l’ípsilon es troba 

seguida d’una sigma geminada; la primera síl·laba de τερπόμενος, que es mesura com a 

llarga pel fet que l’èpsilon es troba situada davant de dues consonants (-ρπ-), i la quarta 

síl·laba d’aquest participi també es mesura com a llarga perquè l’òmicron es troba davant 

de tres consonants (-ς πρ-). A més, hi ha la crasi de τἀμᾷ per τὰ ἐμᾷ. Mètricament és un 

pentàmetre dactílic amb la substitució del elements breus per un de llarg als dos peus del 

primer hemistiqui i, a més, té la cesura medial. 

 

ἀλλά με πορφυρέα πόντου νοτὶς ὦς ἐπὶ χέρσον, 

– ∪∪ – –͡ – –͡ – | ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

κεῖμαι δὲ ῥαδινὰν τάνδε παρ᾽ ἠιόνα 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

L’hexàmetre, des d’un punt de vista prosòdic, presenta diversos casos d’allargament 

contextual: la primera síl·laba d’ἀλλά es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida 

d’una lambda geminada; la primera síl·laba de πορφυρέα es mesura com a llarga també 

pel fet que l’òmicron es troba situada davant de dues consonants (-ρφ-); la primera síl·laba 

de πόντου es mesura com a llarga perquè l’òmicron va davant de dues consonants (-ντ-), 
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i, finalment, la primera síl·laba de χέρσον es mesura com a llarga perquè l’èpsilon va 

seguida de dues consonants (-ρσ-). Mètricament, es tracta d’un hexàmetre dactílic amb 

cesura hepthemímeres i els zeugmes del segon metre espondaic, entre el segon i tercer 

peu, el del tercer metre espondaic, entre el tercer i quart peu, i el de Hermann, al quart 

peu. 

 El pentàmetre, quant a la prosòdia, té diversos casos d’allargament contextual: 

l’última síl·laba de ῥαδινὰν es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida de dues 

consonants (-ν τ-) i la primera síl·laba de τάνδε també es mesura com a llarga pel fet que 

l’alfa es troba situada davant de dues consonants (-νδ-). A la preposició παρὰ hi ha l’elisió 

de la vocal final, i a l’última síl·laba de κεῖμαι trobem una productio epica, mitjançant la 

qual es pot mesurar el diftong αι com a breu. Mètricament, es tracta d’un pentàmetre 

dactílic amb la substitució de les breus del segon peu per un element llarg, a més de tenir 

la típica cesura medial. 
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Epigrama 8 

DE LA POETESSA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ 

AP VII, 232 

A n’Amíntor, fill de Filip 

Εἰς ᾿Αμύντορα υἱόν Φιλίππου 

Λύδιον οὖδας ἔχει τόδ᾽ Ἀμύντορα, παῖδα Φιλίππου, 

πολλὰ σιδηρείης χερσὶ θιγόντα μάχης· 

οὐδέ μιν ἀλγινόεσσα νόσος δόμον ἄγαγε Νυκτός, 

ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἀμφ᾽ ἑτάρῳ σχὼν κυκλόεσσαν ἴτυν. 

La terra lidia reté n’Amíntor, fill de Filip, 

després d’haver tocat molt la fèrria batalla amb les mans: 

no una malaltia dolorosa el dugué a casa de la Nit, 

sinó que va morir amb l’escut circular al voltant del seu company. 

 

 Aquest és un epigrama en forma d’epitafi dedicat a un guerrer lidi, Amíntor, que 

va caure mort en batalla a Lidia, tot protegint el seu camarada. Certament, aquest 

epigrama és d’autoria dubtosa, perquè Stadtmüller, entre d’altres, l’atribueix a Antípatre 

de Tessalònica, però la Planudea fa constar Ànite com autora. Si bé s’han proporcionat 

arguments a favor de l’un i de l’altra, cap d’ells ha estat definitiu i, per tant, aquest debat 

ha quedat inconclús70. El tema de la composició poètica s’adscriu al motiu literari 

establert per Peek, anomenat “ἐνθάδε γῆ κατέχει τὸν δεῖνα”, que es remunta al s. V aC. 

 Al primer vers, des del punt de vista sintàctic, el primer hexàmetre ofereix de 

forma planera el tema de l’epigrama. En la primera posició hi ha, el subjecte, Λύδιον 

οὖδας, que Ànite mitjançant una personificació. Quant a la paraula οὖδας, segons 

Geoghegan, Homer l’utilitza en un context de mort, tot denotant el lloc on el guerrer ha 

caigut mort en batalla (cf. φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες Il. XI, 749; τώ 

κ᾽ οὐ τόσσοι Ἀχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας δυσμενέων ὑπὸ χερσὶν ἐμεῦ 

ἀπομηνίσαντος Il. XIX, 61-62; ... ἐπεὶ μάλα πολλοὶ Ἀχαιῶν Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ 

 
70 Ibid., 177. 
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ἕλον ἄσπετον οὖδας Il. XXIV, 737-738)71. El verb principal és el present ἔχει, el qual, 

com a objecte directe, porta la resta del vers, i el sintagma principal és Ἀμύντορα, 

complementat per una aposició, formada amb el substantiu παῖδα. Pel que fa al nom del 

guerrer, és homèric (uid. φεύγων νείκεα πατρὸς Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο Il. XVI, 448), 

encara que també s’utilitza com a substantiu comú amb el significat de “defensor” (uid. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ Il. XIV, 440; ἤ τινας ἐκ Πύλου ἄξει 

ἀμύντορας ἠμαθόεντος Od. II, 309). 

Al primer pentàmetre, Ànite col·loca un participi predicatiu circumstancial amb 

valor modal, θιγόντα, del què en depenen diversos objectes: l’adjectiu en forma adverbial, 

πολλὰ; un sintagma en genitiu, σιδηρείης μάχης, el qual té una funció d’objecte del 

participi i, finalment, hi ha el datiu instrumental χερσί. Quant al sintagma σιδηρείης 

μάχης, cal destacar l’única aparició que té l’adjectiu a Homer (ὣς οἳ μὲν μάρναντο, 

σιδήρειος δ᾽ ὀρυμαγδὸς Il. XVII, 424), on sembla ser, tal com s’observa a l’epigrama, 

una enàl·lage72, perquè esperaríem que σιδηρείης complementés χερσί, tot creant una 

sinècdoque, de la part pel tot, de manera que fes al·lusió, potser, a l’escut de ferro que 

porta a les mans. No obstant això, a la traducció, hem decidit preservar la figura estilística 

emprada per la poetessa. 

 En aquesta segona estrofa de l’epigrama, Ànite fa una uariatio sintàctica, ja que a 

l’hexàmetre hi col·loca una oració amb un verb personal i, al pentàmetre, un participi del 

que en depenen la resta de complements, encara que aquest últim depèn d’un altre verb 

principal que és al pentàmetre. En aquest cas, el vers està introduït per la conjunció 

copulativa negativa οὐδέ, que coordina l’ἔχει del primer hexàmetre amb l’ἄγαγε (dorisme 

pel fet que l’alfa llarga no s’ha tancat en timbre /e/ perquè, a diferència del jònico-àtic, el 

dòric és un dialecte de cinc vocals). El subjecte d’aquest verb és el sintagma ἀλγινόεσσα 

νόσος, el qual la poetessa també personifica, creant-hi una metàfora en la qual participa 

l’eufemisme δόμον Νυκτός, per dir que el soldat no ha mort per una malaltia, és a dir, per 

causes naturals, sinó que ha mort en batalla, defensant un company. L’objecte directe del 

verb principal és el pronom μιν i el sintagma δόμον Νυκτός fa la funció sintàctica de 

complement circumstancial de locus quo. Amb freqüència a Homer i també a Píndar i als 

tràgics, els verbs de moviment poden anar acompanyats de l’acusatiu sense preposició 

 
71 Ibid., 177. 
72 Ibid., 63. 
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per expressar la direcció cap a on (eg. ... ἱκώμεθα δώματα πατρός Od. VI, 296) 73. 

Coordinat adversativament mitjançant la conjunció ἀλλ᾽ amb l’ἄγαγε hi ha el verb ὄλετ᾽ 

(unicum homèric: ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων Od. XV, 247), el qual té 

com a complement el participi predicatiu circumstancial, σχὼν, que indica les 

circumstàncies concomitants. D’aquest participi, però, cal advertir que Ànite utilitza el 

verb ἔχω dos cops de manera conscient, car vol ressaltar el fet que la terra reté n’Amíntor 

tal com ell abans retenia l’escut (cf. lluita hoplita descrita a l’elegia arcaica, és a dir, a 

autors com Tirteu i Cal·lí als que, potser, aquí Ànite s’hi refereix). Aquesta és un raresa 

homèrica, on només pareix al vers que va repetint-se a l’Odissea: ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα 

μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι: (Od. I, 157; IV, 70; XVII, 592). D’aquest, doncs, hi depenen el 

sintagma preposicional ἀμφ᾽ ἑτάρῳ, amb valor de locus ubi, i el seu objecte directe, 

κυκλόεσσαν ἴτυν. L’epítet d’aquest objecte directe, κυκλλοέσσαν, només es testimonia 

prèviament a Sòfocles (Ἄρτεμιν, ἃ κυκλόεντ᾽ ἀγορᾶς θρόνον εὐκλέα θάσσει Soph. OT 

161). A més d’agafar aquest adjectiu tal com apareix a Sòfocles, però amb la variant 

dòrica, si ens fixem en l’escansió (uid. infr.), Ànite ha fet servir la correptio Attica74. 

Pel que fa a la estructura d’aquests dos versos, trobem un paral·lel a Homer en el 

qual també s’explica la causa d’una mort tot destacant que no fou degut a una νόσος  (οὔτε 

τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, | ... | ἀλλά ... Od. XI, 200, 2002), i en el qual es basa Sòfocles 

(οὔτε φθινάσιν πληγεῖσα νόσοις | ... | ἀλλ᾽ ... Soph., Ant. 819, 820). D’aquesta manera, 

trobem diversos epigrames que desenvolupen aquest tema de la mort no per una malaltia, 

sinó..., entre els quals aquest n’és un exemple75. Per altra banda, quant a l’adjectiu que 

Ànite utilitza per qualificar la νόσος, ἀλγινόεσσα, té una primera concurrència a Hesíode 

(δεύτερον αὖ Μῶμον καὶ Ὀιζὺν ἀλγινόεσσαν | οὔ τινι κοιμηθεῖσα θεὰ τέκε Νὺξ ἐρεβεννή 

Th. 213-214), on es descriu els fills de la Nit, i un altre a Mimnerm (οὐδέ κοτ’ ἂν μέγα 

κῶας ἀνήγαγεν αὐτὸς Ἰήσων | ἐξ Αἴης τελέσας ἀλγινόεσσαν ὁδόν XI, 2); també 

apareixerà en altres poetes hel·lenístics o tardans (δαίμων ἀλγινόεις Ap. Rod. IV, 64; 

κέντρῳ ἀλγινόεντι Nic. Th. 764...). A més, si continuem analitzant aquests dos últims 

versos, trobem que, segons Geoghegan76, el sintagma δόμον Νυκτός, és un ressò 

 
73 KÜNER-GERTH 1898, 311. 
74 GEOGHEGAN 1979, 180. 
75 LATTIMORE 1942, 142 ss. 
76 GEOGHEGAN 1979, 179. 
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d’Hesíode (... Νυκτὸς δ᾽ ἐρεβεννῆς οἰκία δεινὰ Th. 744, amb la variació del terme emprat 

per designar l’habitatge, el lloc on s’està: cf. δόμον i οἰκία). 

 

Prosòdia i mètrica 

Λύδιον οὖδας ἔχει τόδ᾽ Ἀμύντορα, παῖδα Φιλίππου, 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

πολλὰ σιδηρείης χερσὶ θιγόντα μάχης· 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 L’estrofa és un dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. Al primer, prosòdicament, només cal destacar un parell d’allargaments 

contextuals: la segona síl·laba d’Ἀμύντορα es mesura com a llarga perquè la ípsilon es 

troba seguida de dues consonants, -ντ, i el mateix succeeix amb la segona síl·laba de 

Φιλίππου. Des del punt de vista mètric, és un hexàmetre dactílic, ja que el cinquè peu està 

format per un dàctil, en el qual hi ha els zeugmes del tercer metre dactílic (entre el tercer 

i el quart peu), i el de Hermann (al quart peu), a més d’una dièresi bucòlica. Aquesta 

contribueix a que els elements nuclears de la primera oració quedin en una posició 

distingida en el vers, fent-los destacar. 

 El pentàmetre, quant a la prosòdia, té diversos allargaments contextuals: la 

primera síl·laba de πολλὰ es mesura com a llarga perquè l’òmicron va seguida d’una 

lateral geminada; la primera síl·laba de χερσί també es mesura com a llarga pel fet que 

l’èpsilon té tres consonants, -χρσ, al darrere, i el mateix succeeix amb l’òmicron de 

θυγόντα, que va seguida de dues consonants, -ντ. Mètricament, és un pentàmetre dactílic 

que presenta la substitució dels dos elements breus per un de llarg al segon peu del primer 

hemistiqui, a més de tenir la pausa medial recurrent en aquest vers. 

 

οὐδέ μιν ἀλγινόεσσα νόσος δόμον ἄγαγε Νυκτός, 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – | ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἀμφ᾽ ἑτάρῳ σχὼν κυκλόεσσαν ἴτυν. 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 
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 La segona estrofa és un dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un 

pentàmetre dactílic. Al primer, des d’un punt de vista prosòdic, cal destacar diversos 

allargaments contextuals: la primer i tercera síl·labes d’ἀλγινόεσσα es mesuren com a 

llargues perquè totes dues van seguides d’un parell de consonants, -λγ i -σσ 

respectivament; el mateix succeeix amb la segona síl·laba de νόσος, perquè la síl·laba 

acaba amb sigma i la següent paraula inicia amb delta, i la primera síl·laba de Νυκτός, en 

què l’ípsilon va davant de dues consonants, -κτ. Quant a la mètrica, és un hexàmetre 

dactílic amb una cesura hepthemímeres i els zeugmes del tercer metre dactílic i de 

Hermann, entre el tercer i quart peu i al quart peu respectivament. 

 El pentàmetre, prosòdicament, té diversos allargaments contextuals: l’alfa d’ἀλλ᾽ 

es mesura com a llarga perquè va seguida d’una lambda geminada; l’alfa d’ἀμφ᾽ també 

es mesura com a llarga pel fet que va seguida de dues consonants, -μφ, i la tercera síl·laba 

de κυκλοέσσαν es mesura com a llarga pel fet que va seguida d’un sigma geminada. A 

més, cal destacar la correptio Attica de la primera vocal de κυκλόεσσαν, mitjançant la 

qual, l’ípsilon es mesura com a breu encara que vagi seguida per dues consonants, perquè 

aquestes són muta cum liquida. Des del punt de vista mètric, és un pentàmetre dactílic 

pur amb la característica pausa medial. 
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Epigrama 9 

DE LA POETESSA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ 

AP VII, 724 

Al capità que va lluita per la pàtria i va morir 

Εἰς προάρχον ὑπέρ τῆς πατρίδος μαχόμενον καὶ πεσόντα 

Ἥβα μέν σε, πρόαρχε, ἕσαν· παίδων ἅτε ματρóς, 

Φειδία, ἐν δνοφερῷ πένθει ἔθου φθίμενος·  

ἀλλὰ καλόν τοι ὕπερθεν ἔπος τόδε πέτρος ἀείδει, 

ὡς ἔθανες πρὸ φίλας μαρνάμενος πατρίδος. 

La joventut, capità, et va enterrar. Com el d’una mare pels seus fills, 

Fídies, vas sumir-nos en un obscur dolor per la teva mort. 

Però aquesta pedra canta, més i tot, belles paraules, 

que vas morir lluitant en favor de la teva pàtria.  

 

Aquest poema és un epitafi dedicat a un guerrer mort en batalla per la seva pàtria 

(uid. epigrama 8, que també tracta sobre la mort d’un guerrer mort en batalla), amb una 

alta quantitat d’al·lusions literàries. Cal notar, però, des d’un punt de vista estilístic, 

l’al·literació d’oclusives, sobre tot [p], [θ] i [ph], i de les nasals [m] i [n]. 

El primer vers ha presentat diverses conjectures, de les quals, nosaltres hem seguit 

la lectura de Geogheagan, en creure que és la més encertada per motius sintàctics, literaris 

i mètrics, a més de ser la més fidel a la lectura que fan els manuscrits. Sintàcticament, la 

composició està dividida en quatre oracions que respecten cadascun dels versos, a 

excepció de les dues primeres, que comparteixen vers. Al primer hexàmetre, doncs, hi ha 

l’aorist ἕσαν com a verb principal. Cal advertir que és un unicum Homericum (ζεύγνυον: 

ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς Il. XIX, 393); la forma ha estat molt discutida 

pels filòlegs moderns, que la fan derivar de ἵημι o de ἕννυμι77, encara que el LSJ (Suppl.) 

el considera l’aorist de ἵζω. Alguns filòlegs antics, però, el consideraven un equivalent de 

θέσαν (uid. Schol. Townl ad Il.  XIX, 393: «κατὰ παράληψιν τοῦ θ’») 78 i, aquí, Ànite 

l’interpreta d’aquesta manera, tot significant “enterrà”. Així, d’aquest en depèn com a 

 
77 EBELING 1885, sv. ἵημι. 
78 GEOGHEGAN 1979, 58. 
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objecte directe el pronom σε. El substantiu ἥβα, escrit en dialecte dòric, perquè l’alfa 

desinencial llarga no es tanca en eta, el qual funciona com un col·lectiu i funciona com a 

subjecte de ἕσαν. D’aquesta manera, es crea un contrast entre aquest ἥβα inicial i el 

φθίμενος que tanca l’estrofa, augmentat el tòpic de la mort prematura79 (cf. Ἥβα μοι, φίλε 

θυμέ: τάχ᾽ αὖ τινες ἄλλοι ἔσονται / ἄνδρες, ἐγὼ δὲ θανὼν γαῖα μέλαιν᾽ ἔσομαι. Theog. 

877-878). A més, hi ha el vocatiu πρόαρχε, que, alhora, actua com aposició del nom propi 

en vocatiu que apareix al primer pentàmetre, Φειδία. 

A continuació, encara a l’hexàmetre, comença la següent oració que és una 

uariatio sintàctica d’aquesta primera, juxtaposada a l’anterior. El verb principal apareix 

al pentàmetre, ἔθου, del qual en depèn el sintagma preposicional ἐν δνοφερῷ πένθει, que 

té funció de complement circumstancial de lloc (locus ubi). Aquest sintagma té una clara 

referència a Èsquil: ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ Ἀγβατάνων | πένθει δνοφερῷ κατέκρυψας Pers. 

535-53680; així com una referència homèrica: ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις Il. XXII, 

483. No obstant això, ara, al pentàmetre s’hi afegeix el participi predicatiu circumstancial 

amb valor causal, φθίμενος, que concerta amb el nominatiu subjecte. El participi és una 

raresa homèrica, documentada als passatges següents: χερσὶν ὑπ᾽ Ἀργείων φθίμενος ἐν 

πατρίδι γαίῃ Il. VIII, 359; αἶσαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι in Ceres, 482. En 

primer grau de subordinació, hi ha una oració subordinada adverbial modal-comparativa, 

introduïda per ἅτε, composta pels genitius παίδων i ματρός. El primer dels genitius, 

entenem, forma part d’una construcció de genitiu absolut, on s’ha de sobreentendre el 

participi explícit al pentàmetre, φθιμένων. Quant a ματρός, resultaria el genitiu subjectiu 

de πένθος que, de nou, ha de sobreentendre’s pel fet que apareix ja a l’oració principal. 

Quant a la conjectura, s’ha preferit ματρός per davant de πατρός pel fet que el vincle 

emocional, segons les fonts (οὐκ ἔστι μητρὸς οὐδὲν ἥδιον τέκνοις Eur. fr. 358.1), era més 

fort entre una mare i els seus fills, que no pas entre el pare i els seus fills. A més, hi ha 

una reminiscència homèrica amb ματρός: αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν 

| εἰς Αἴανθ᾽: ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ. Il. VIII, 271-272. De totes maneres, quan 

al dialecte, és dòric perquè l’alfa llarga, producte d’una *eh2, no es tanca en eta, tal com 

succeeix al dialecte jònic-àtic. 

 
79 LATTIMORE 1942, 184-199. 
80 Cal notar com Ànite, tal com solen fer tots els poetes hel·lenístics, inverteix l’ordre de les 

paraules de la seva font (GIANGRANDE, C. R., XVII, 1967, p. 22). 
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 Coordinat adversativament mitjançant la conjunció ἀλλὰ hi ha les altres dues 

oracions. La primera d’aquesta segona estrofa té com a subjecte πέτρος i com a verb 

principal ἀείδει, del que en depenen diversos objectes: l’objecte directe καλόν ἔπος τόδε 

i τοι, que té una funció de datiu beneficiari. A més, el verb té com a modificador l’adverbi 

ὕπερθεν. La combinació καλόν ... ἔπος … ἀείδει sembla estar relacionada amb els versos 

següents: Μοῦσαι καὶ Χάριτες, κοῦραι Διός, αἵ ποτε Κάδμου | ἐς γάμον ἐλθοῦσαι καλὸν 

ἀείσατ᾽ ἔπος· | ‘ὅττι καλόν, φίλον ἐστι, τὸ δ᾽ οὐ καλὸν οὐ φίλον ἐστί’ Theog. 15-17; i, 

potser, ambdós passatges ho estiguin amb el següent d’Homer81: λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδε 

Il. XVIII, 570. Quant al nucli oracional, πέτρος ἀείδει, és una metàfora que sembla ser 

propia d’Ànite. Només es documenta als passatges següents: ἐπεὶ τόδε κύρβις ἀείδει Call. 

fr. 103; τὸ δ’ οὔνομα πέτρος ἀείδει Mel. AP. VII, 489.19. Per altra banda, la mateixa Ànite 

té altres composicions en què personifica objectes inanimats com una llança (uid. 

epigrama 1). 

Al pentàmetre, doncs, hi ha una altra oració que no es troba al mateix nivell 

sintàctic que la resta, perquè és una subordinada introduïda per ὡς. Aquesta és una oració 

subordinada substantiva en primer grau de subordinació amb funció d’aposició a ἔπος; té 

com a verb principal ἔθανες i un participi predicatiu circumstancial modal, μαρνάμενος, 

concordant amb el subjecte, i d’aquest depèn el sintagma preposicional πρὸ φίλας 

πατρίδος, amb funció sintàctica de complement circumstancial modal. Aquest últim 

sintagma preposicional té una clara reminiscència de la formula Homerica φίλεν ἐς 

πάτριδ’ (eg. φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν Il. II, 140; οὔ τοι ἔτι δηρόν γε 

φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης | ἔσσεται Od. I, 203-204). 

 

Prosodia i mètrica 

Ἥβα μέν σε, πρόαρχε, ἕσαν· πάιδων ἅτε ματρὸς 

– – – ∪∪ – ∪∪͡ – | –͡ – ∪∪ –  || 

Φειδία ἐν δνοφερῷ πένθει ἔθου φθίμενος· 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Quant a la prosòdia del primer vers, es presenten diversos casos d’allargament contextual: 

 
81 GEOGHEGAN 1979, 61. 
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a la partícula μέν, que es mesura com a llarga pel fet que l’èpsilon va seguida de dues 

consonants (-μ -σ); el mateix succeeix amb la segona síl·laba de πρόαρχε, perquè l’alfa 

es troba davant de dues consonants (-ρχ-), i la segona de ἕσαν, ja que l’alfa també va 

davant de dues consonants (-ν π-). A més, hi ha un cas de correptio Attica al pronom σε, 

que, tot i anar davant de dues consonants, en ser aquestes muta cum liquida, no es 

produeix l’allargament contextual. Mètricament, es tracta d’un hexàmetre dactílic amb 

una cesura hepthemímeres, juntament amb la presència del zeugma del tercer metre 

dactílic i el quart zeugma espondaic. 

 El pentàmetre, des del punt de vista prosòdic, també té un parell de casos 

d’allargaments contextuals: la preposició ἐν es mesura com a llarga perquè l’èpsilon va 

seguida, en aquest cas, de més de dues consonants (-ν δν-), i el mateix succeeix amb la 

primera síl·laba de πένθει, encara que en aquest verb només hi ha dues consonants darrera 

de la vocal (-νθ). A més, hi ha una correptio epica, mitjançant la qual és possible mesurar 

el diftong ει com a breu. Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic pur, és a dir, sense 

cap substitució al primer hemistiqui i amb la típica cesura medial. 

 

ἀλλὰ καλόν τοι ὕπερθεν ἔπος τόδε πέτρος ἀείδει, 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – | ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

ὡς ἔθανες πρὸ φίλας μαρνάμενος πατρίδος. 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, des d’un punt de vista prosòdic, presenta diversos casos d’allargament contextual: 

la primera síl·laba d’ἀλλὰ es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida d’una lambda 

geminada; la segona síl·laba de καλόν es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron es 

troba davant de dues consonats (-ν τ-); la segona síl·laba de ὕπερθεν es mesura com a 

llarga, car l’èpsilon va seguida de dues consonants (-ρθ-); també la segona síl·laba d’ἔπος 

es mesura com a llarga perquè l’òmicron va seguida de dues consonants (-ς τ-), i el mateix 

succeeix amb la primera síl·laba de πέτρος, que es mesura com a llarga per les dues 

consonants que segueixen l’èpsilon (-τρ-). A més, hi ha un cas de correptio epica al 

diftong de la partícula τοι, per la qual cosa pot mesurar-se com a breu i formar el primer 

element breu del segon peu. Quant a la mètrica, es tracta d’un hexàmetre holodactílic amb 
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una cesura hepthemímeres i els zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart 

peu, i el de Hermann, al quart peu. 

 La prosòdia del pentàmetre també presenta diversos casos d’allargaments 

contextuals: l’última síl·laba d’ἔθανες es mesura com a llarga perquè l’èpsilon, en aquest 

cas, es troba seguida per més de dues consonants (-ς πρ-); la segona síl·laba de φίλας 

també es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida de dues consonants (-ς μ-); 

d’aquesta mateixa manera, l’alfa de la primera síl·laba de μαρνάμενος es pot mesurar com 

a llarga, tal com succeeix amb l’última síl·laba, pel fet que l’òmicron es troba seguida de 

dues consonants (-ς π-). A més, hi ha un cas de correptio Attica, pel qual fenòmen l’alfa 

de πατρίδος, tot i anar davant de dues consonants, com que aquestes són muta cum 

liquida, es pot continuar considerant com una síl·laba breu. Mètricament, es tracta d’un 

pentàmetre dactílic pur, tal com el primer, amb la característica cesura medial. 
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Epigrama 10 

DE LA POETESSA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ 

AP VII, 486 

A Filenos, una jove morta abans del matrimoni 

Εἰς Φιλανίδα κόρην πρὸ γάμου τελευτήσασαν 

πολλάκι τῷδ᾽ ὀλοφυδνὰ κόρας ἐπὶ σάματι Κλεινὰ 

μάτηρ ὠκύμορον παῖδ᾽ ἐβόασε φίλαν, 

ψυχὰν ἀγκαλέουσα Φιλαινίδος, ἃ πρὸ γάμοιο 

χλωρὸν ὑπὲρ ποταμοῦ χεῦμ᾽ Ἀχέροντος ἔβα. 

Sovint, planyívola per la seva filla, vora aquesta tomba, Clina, 

la mare, cridà la seva noieta de veloç destí, 

invocant l’ànima de Filenos, la qual abans de les noces 

creuà la verda corrent del riu Aqueront. 

 

L’epigrama, potser pensat per a ser gravat a un monument fúnebre, expressa el 

dolor d’una mare que ha hagut de sepultar la seva filla. Aquesta inscripció, però, no és 

usual, car beu d’una gran influència homèrica i, per tant, està dotada d’un gran lirisme. 

El dolor per la pèrdua es veu intensificat per la jove edat de la difunta, ja que ni tan sols 

ha pogut casar-se. D’aquesta manera, Ànite, la poetessa, contrastarà la mort gloriosa 

d’Aquil·les o Patrocle amb la de la donzella Filenos. 

Des d’un punt de vista sintàctic, la composició s’estructura en dos plànols ben 

diferenciats. Als dos primers versos, la poetessa escriu una oració principal, i és al dos 

últims versos on Ànite introdueix la subordinació. L’únic verb principal és al v. 2 

(ἐβόασε). Aquest, però, coneix una variant a la tradició manuscrita de l’Antologia, ja que, 

al manuscrit de Planudes, hi diu ἐβόησε. En ser un aorist d’un verb amb present contracte, 

βοάω, presenta un aorist sigmàtic amb el tema allargat, és a dir, amb una alfa llarga. Així, 

aquesta variant alfa-eta, respon a una qüestió dialectal. Al dialecte jònico-àtic, dialecte de 

set vocals, després del primer allargament compensatori, totes les alfes llargues varen 

passar a eta (amb l’excepció del Rückverwandlung o reversió àtica82), i d’aquí la forma 

 
82 “All *ā first became /a ͞e/ in Att. (as it did in Ion.), with subsequent reversion of /a͞e/ to /ā/ after ι, ε and ρ 

(Sihler 1995, 51)”. 
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que trobem al manuscrit de Planudes. En canvi, la variant que apareix a l’edició de Waltz, 

respon al dialecte dòric, de cinc vocals, on el canvi de timbre comentat no es dona. El 

subjecte de l’oració principal és el nom propi de la mare, Κλεινὰ, amb una aposició, 

μάτηρ. Aquí, encara que no existeixen variants textuals, observem la mateixa qüestió 

vocàlica que succeeix al verb principal: l’alfa llarga, resultat de la coloració y caiguda 

d’una laringal *eh2, no s’escriu amb eta perquè Ànite no escriu en dialecte jònico-àtic, 

sinó dòric. El subjecte, a més, té un complement predicatiu, ὀλοφυδνὰ, que porta un 

genitiu, κόρας, la semàntica del qual, creiem, és causal. Morfològicament, aquest genitiu, 

tant en un text dòric, com és aquest cas, como un text àtic, no tindria distinció, perquè 

s’aplica la retroversió àtica, en anar l’alfa llarga precedida d’una rho. L’objecte directe és 

el sintagma ὠκύμορον παῖδ᾽, respecte al qual φίλαν actua com article, de la mateixa 

manera que succeeix als textos homèrics (eg. Il. I, 98; 107; 345...). Finalment, el 

complement circumstancial de lloc, introduït per la preposició ἐπὶ, que indica una idea de 

proximitat83, evocant una imatge lamentant-se justament sobre el sepulcre de la seva filla, 

cosa que augmenta el πάθος. El datiu règim de la preposició, σάματι, presenta un 

vocalisme típic del dialecte dòric, com ja s’ha comentat, ja que la primera alfa és llarga i 

no s’escriu amb eta. A partir del v. 3 es desenvolupa la subordinació de l’epigrama, que 

consta d’un participi de present, ἀγκαλέουσα, concertant amb el subjecte, del tipus 

predicatiu circumstancial amb valor temporal84. Aquest té com a objecte directe l’acusatiu 

ψυχὰν (desinència d’acusatiu en -ān, que en dòric s’escriu amb alfa, però en jònico-àtic, 

amb eta), que, al seu torn, ve complementat pel genitiu que conforma el nom de la difunta, 

Φιλαινίδος. Del mateix acusatiu depèn una oració subordinada adjectiva en grau de 

subordinació, el verb de la qual és l’aorist radical atemàtic ἔβα. Aquest verb, fet que és 

un verb de moviment, regeix com a complementat un sintagma preposicional de lloc. En 

aquest cas, l’introduït per la preposició ὑπὲρ, indica un locus qua, ja que senyala la 

superfície per on es desplaça la jove morta. A més, el verb va complementat per un 

sintagma preposicional introduït per la preposició πρὸ, amb un valor temporal85, en el 

sentit d’“abans de”. El règim, en genitiu, té una desinència en -oyo que apareix al dialecte 

tessàlic, micènic i al grec d’Homer. Segons Chantraine86, aquest es pot posar en relació 

amb la desinència en -oo de la resta de dialectes (ie. *-osyo > *-oyyo > *-oyo > -oo). Sigui 

 
83 EMDE BOAS ET AL. 2019, 388. 
84 Ibid., 626-627. 
85 Ibid., 392. 
86 CHANTRAINE 1983, 24-25. 
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com sigui, aquí l’autora està intentant commoure al lector amb el tòpic de la jove que ha 

mort donzella. 

Pel que fa a la forma, la poetessa s’inspira en gran part en els poemes homèrics, 

com és habitual en ella. Aquest epigrama té com a referent implícit del lament de Tetis 

pel futur del seu fill i el d’Aquil·les per la mort del seu company. Tots els editors i 

comentaristes estan d’acord en què l’adjectiu  ὀλοφυδνὰ del primer vers és una clara 

referència al plany d’Aquil·les quan l’ànima de Patrocle s’esvaeix: ἔπος ὀλοφυδνὸν (Il. 

XXIII 102). Aquest adjectiu, utilitzat només per Homer, apareix en dues ocasions més 

(Il. V 683; Od. XIX 362), però sempre en referència a un parlament funest. Al vers segon, 

trobem ὠκύμορον, emprat per Tetis en quatre ocasions a la Ilíada per referir-se al “veloç 

destí” del seu fill. No obstant això, hem de destacar la imitatio cum uariatione que apareix 

al tercer vers87. Ànite escriu: ψυχὰν ἀγκαλέουσα Φιλαινίδος ἃ πρὸ γάμοιο, on presenta 

l’acusatiu objecte directe del participi de present; en tercera posició, el nom de la difunta 

en genitiu, complementant l’acusatiu, i la precisió de les circumstàncies de la difunta es 

realitza mitjançant una oració subordinada adjectiva que s’estén fins el final de la 

composició. La mateixa estructura sintàctica té el passatge en què Aquil·les invoca 

l’ànima de Patrocle: ψυχὴν κικλήσκων Πατρπκλῆος δειλοῖο (Il. XXIII 22), on la precisió 

del difunt, en aquest cas, es realitza mitjançant un adjectiu. Així, la crítica entén que el 

lament de Tetis i Aquil·les contrasta amb el de Clina, la nostra mare. Si és cert que Homer 

contextualitza els planys en un marc on la memòria de les proeses dels difunts 

proporcionen una glòria (κλέος) que compensa la pèrdua física88, Ànite, amb la evocació 

del llenguatge èpic, intenta dotar la mort d’aquesta donzella d’una glòria equivalent a la 

dels herois mítics. Per altra banda, també s’ha relacionat aquesta composició amb el mite 

de Demèter i Persèfone, cosa que succeeix sovint als epigrames de temàtica funerària89. 

 

 

 

 

 
87 GONZÁLEZ GONZÁLEZ 2009, 122. 
88 GREENE 2005, 142-143. 
89 GONZÁLEZ GONZÁLEZ 2009, 122. 
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Prosòdia i mètrica 

πολλάκι τῷδ᾽ ὀλοφυδνὰ κόρας ἐπὶ σάματι Κλεινὰ 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪|∪ ͡ – ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

μάτηρ ὠκύμορον παῖδ᾽ ἐβόασε φίλαν, 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

Aquesta estrofa, el dístic elegíac, està formada per un hexàmetre dactílic i un 

pentàmetre dactílic. El primer, des del punt de vista prosòdic, té un allargament 

contextual:  la primera síl·laba del vers es mesura com a llarga perquè l’òmicron va 

seguida d’una lambda geminada i, a més, es tracta de la primera síl·laba de l’hexàmetre. 

Tanmateix, aquest allargament no es dona a la tercera síl·laba (-τι) de σάματι per 

l’aplicació de l’anomenada correptio Attica, és a dir, la paraula contigua comença amb 

una seqüència de muta cum liquida. Del pentàmetre només cal destacar l’allargament 

contextual de l’última síl·laba (-ρον) de l’adjectiu ὠκύμορον, perquè acaba en consonant 

i la següent paraula també comença amb consonat. Quant a la mètrica, el primer vers és 

un hexàmetre dactílic amb una cesura trocaica90 i amb els zeugmes del tercer metre 

dactílic i de Hermann. Al pentàmetre hi ha la cesura medial, que divideix el vers en dos 

hemistiquis, amb la substitució del primer dàctil per un espondeu al primer d’ambdós. 

ψυχὰν ἀγκαλέουσα Φιλαινίδος, ἃ πρὸ γάμοιο 

– – – ∪∪ – ∪|∪ ͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

χλωρὸν ὑπὲρ ποταμοῦ χεῦμ᾽ Ἀχέροντος ἔβα. 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

Aquesta segona estrofa està formada de nou, òbviament, per un hexàmetre dactílic i 

un pentàmetre dactílic. El primer, prosòdicament, té un allargament contextual: la primera 

síl·laba d’ἀγκαλέουσα es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida de dues 

consonants. Quant al pentàmetre, hi ha també un parell de síl·labes llargues per posició: 

la segona de la preposició ὑπὲρ es mesura com a llarga perquè termina amb consonant i 

la paraula següent comença amb consonant; la tercera síl·laba d’Ἀχέροντος també és 

 
90 GENTILI-LOMIENTO 2003, 269. 
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llarga a efectes prosòdics perquè l’òmicron va seguida del grup –ντ– . Per últim, 

mètricament, el primer vers és un hexàmetre dactílic amb cesura trocaica i dièresi 

bucòlica. Creiem que existeixen aquestes dues cesures tan juntes per tal d’emfatitzar el 

nom de la difunta en genitiu, Φιλαινίδος, tot just abans de començar l’oració subordinada 

adjectiva que es prolonga fins el final de la composició poètica. A més, presenta zeugma 

del tercer metre dactílic i zeugma de Hermann. Finalment, l’últim vers és un pentàmetre 

dactílic, amb la característica pausa central, que separa el vers en dos hemistiquis; aquest 

cop sense cap substitució. 
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Epigrama 11 

DE LA POETESSA LÍRICA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ 

AP VII, 490 

A Antibia, morta abans del matrimoni 

Εἰς ᾿Αντιβίαν πρὸ γάμου τελευτήσασαν 

Παρθένον Ἀντιβίαν κατοδύρομαι, ἇς ἐπὶ πολλοὶ 

νυμφίοι ἱέμενοι πατρὸς ἵκοντο δόμον, 

κάλλευς καὶ πινυτᾶτος ἀνὰ κλέος· ἀλλ᾽ ἐπιπάντων 

ἐλπίδας οὐλομένα Μοῖρ᾽ ἐκύλισε πρόσω. 

La donzella Antibia deploro, la qual pretenen molts nuvis 

que arribaren a casa del seu pare, 

per la seva bellesa i intel·ligència i fama: però, després de tots ells, 

la Moira, funesta, l’esperança de tots va fer rodar lluny. 

 

L’epigrama, com l’anterior, podria ser pensat per ser gravat en un monument 

funerari, la qual cosa només queda dins d’una conjectura. D’altra banda, cal destacar que 

aquí el jo poètic que desenvolupa Ànite no està definit, perquè no es pot identificar amb 

certesa qui lamenta la mort de la jove. D’aquesta manera, tal com succeeix a l’anterior 

epigrama, ens trobem el plany per una jove que ha mort abans del matrimoni. 

Des d’un punt de vista sintàctic, hi ha, a diferència de l’epigrama 10, una 

tematització del nom de la jove, col·locat en un primer lloc com a objecte directe del verb 

principal de la primera oració, la qual s’estén fins el segon hexàmetre. El nom Ἀντιβίαν 

està complementat mitjançant una oració subordinada adjectiva, amb funció de 

complement del nom i en primer grau de subordinació, introduïda pel pronom relatiu ἇς. 

Aquest està en dialecte dòric, dialecte de cinc vocals, predominant en aquest epigrama, 

perquè tota alfa, sigui llarga o breu, roman com a tal, a diferència de l’àtic. El mateix 

succeeix amb el nom de la jove, la seva desinència d’acusatiu singular, -αν, esperaríem 

una eta; d’igual manera succeeix amb l’alfa de πινυτᾶτος i amb la d’οὐλομένα. Tot i així, 

les variants textuals que presenta l’antologia de Planudes elimina els dorismes i recull una 

composició en dialecte àtic tota ella. Al v. 1, trobem la preposició ἐπὶ, la qual no pot ser 

una altra cosa, que una tmesi amb el participi ἱέμενοι (ie. ἐφιέμενοι); això és perquè el 
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verb ἵημι sense un objecte o emprat de forma absoluta, adjectivat en forma de participi, 

seria intolerably clumsy, segons adverteix Geoghegan91. D’aquesta manera, el relatiu 

seria l’objecte regit en genitiu del participi, concertat amb el subjecte πολλοὶ νυμφίοι. El 

verb de la subordinada, doncs, és ἵκοντο, que té com a complement de direcció cap a on, 

sense preposició, πατρὸς δόμον, estructura que, per la seva banda, ja es documenta des 

d’època homèrica (eg. Πηλῆος δ’ ἱκόμεσθα δόμους... Il. XI, 769) . Al v. 3, hi ha el final 

d’aquesta primera part de l’epigrama en què Ànite ens presenta la difunta. Les tres 

primeres paraules al·ludeixen a la història de les filles de Pandàreu, explicada per 

Penèlope (εἶδος καὶ πινυτήν... Hom. Od. XX, 71), les quals varen morir, com la nostra 

jove, abans del matrimoni92. Si bé pel sentit lèxic aquests tres complements 

circumstancials de causa han d’anar amb el verb de la subordinada (ie. expliquen perquè 

venen els nuvis a pretendre-la), també, entenem, podrien complementar el verb principal 

(ie. expliquen perquè l’emissor d’aquest missatge poètic lamenta la jove), ja que tant la 

bellesa del difunt era un tema comú als epigrames sobre noies93, com la intel·ligència de 

la mateixa94. L’ús de κάλλευς, per part d’Ànite, ha estat objecte de discussió, perquè s’ha 

cregut que la poetessa ha recorregut a aquesta forma per tal d’evitar un peu crètic, que es 

donaria amb la forma dòrica κάλλεος95. Tot i així, aquesta hipòtesi no contempla l’ús 

recurrent que Ànite fa de la sinizesis (cf. θέρευς AP XVI, 291;  ἵζευ AP IX, 313). Així 

doncs, el que realment fa aquí la poetessa és dotar l’epigrama d’un to èpic amb una forma 

estranya pròpia d’Homer96. Quant a la forma πινυτᾶτος, també hi ha un gran debat 

gramatical ja des d’antic, pel fet que a Homer trobem πινυτή (Il. VII, 289; Od. XX, 71). 

Alguns la deriven de l’adjectiu πινυτός97, uns altres d’una forma en ípsilon (πινύω 

Lobeck)98, i altres de la forma πινύς99, com el model ταχύς, ταχυτής, encara que, llavors, 

l’acusatiu hauria de ser πινυτήν, i no πινυτήτα100. No obstant això, tot i que Ànite hagi 

optat per aquesta derivació, regula regula el paradigma amb el genitiu en -τᾶτος, per 

analogia amb ταχυτῆτος101. Finalment, en aquest vers cal destacar el sintagma 

 
91 GEOGHEGAN 1979, 74-75. 
92 Ibid., 75. 
93 PEEK 1960, 390. 
94 Ibid., 373. 
95 BAALE 1903, 128-129. 
96 KÜHNER-BLASS 436, 1890; LEEUWEN 1892, 222. 
97 PEEK 1960, 374. 
98 LOBECK 1966, 390. 
99 GEOGHEGAN 1979, 76. 
100 CHANTRAINE 1968, 293 ss. 
101 GIANGRANDE 1970, 274. 
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preposicional ἀνὰ κλέος, perquè ἀνὰ (cap, cap a una meta, una destinació) accepta un 

significat metafòric de manera comú, però resulta estrany amb un nom com κλέος102. No 

hem d’oblidar, però, que aquest ús de la preposició amaga una referència homèrica 

(πολεμοῖο μετὰ κλέος Homer, Il. XIII, 364). Aquest paral·lelisme és tant temàtic com 

prosòdic, perquè comparteixen la mateixa posició mètrica a l’hexàmetre. A més, a Píndar 

(Od. IV, 125) i a Parteni de Nicea (Mytograph. XXXVI, 28) trobem κατὰ κλέος. 

D’aquesta manera, la nostra autora descarta totes dues expressions i se n’inventa una de 

nova. Segons Geoghegan103, això ho fa perquè, resseguint la convenció poètica, κλέος 

“fama” és normalment concebuda, quan porta un epítet, com a “elevada”, “celestial” 

(οἴμης τῆς τότ᾽ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε Hom. Od. VIII, 74; ὑψηλόν ... κλέος 

Theoc. Id. XVI, 98). Per tant, Ànite aquí estaria fent un joc d’etimologies, recordant 

l’etimologia de la preposició ἀνὰ, “cap amunt”. L’última oració, inserida al segon 

pentàmetre gairebé, a excepció de l’ ἐπιπάντων, que té una accepció de successió, com es 

pot deduir de l’ús hel·lenístic a l’èpica d’aquesta època (ἄλλο ἐπ᾽ ἄλλων Ap. Rod. IV, 

671)104. Amb això, l’autora suscita en el lector una imatge en què la cua de pretendents 

que té la jove Antibia, els quals simbolitzarien la vida, finalitza amb la presència de la 

Moira, personificació de la pròpia mort. Quant al verb principal d’aquesta oració simple, 

és l’aorist ἐκύλισε, el subjecte de la qual és Μοῖρ’, complementada predicativament a 

través del verb mitjançant el participi típicament homèric, οὐλομένα (οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ 

Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε Il. I, 2); aquest, per altra banda, es troba en la mateixa posició, la 

segona, del pentàmetre, respecte al participi ἱέμενοι, per la qual cosa es veu reforçada 

aquesta contraposició que fa Ànite entre els joves pretendents i la pròpia mort deïficada. 

 

Prosòdia i mètrica 

Παρθένον Ἀντιβίαν κατοδύρομαι, ἇς ἐπὶ πολλοὶ 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪ ͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

νυμφίοι ἱέμενοι πατρὸς ἵκοντο δόμον, 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 
102 GEOGHEGAN 1979, 76. 
103 Ibid., 77. 
104 OSWALD 1904, 174. 
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Aquest dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre dactílic. 

El primer, des d’un punt de vista prosòdic cal destacar diferents allargaments 

contextuals: la primera síl·laba del vers es mesura com a llarga, ja que l’alfa està situada 

davant de dues consonants; succeeix el mateix amb la primera síl·laba del nom de la 

difunta, fet que l’alfa també va seguida de dues consonants; en el cas de l’última síl·laba 

d’Ἀντιβίαν, també es dona un allargament contextual, perquè l’α, un altre cop, 

precedeix dues consonants, i, finalment, la primera síl·laba de πολλοὶ també es mesura 

com a llarga pel fet que l’òmicron va seguida d’una consonant lateral geminada. Per 

últim, cal destacar la correptio epica (abreviació de la quantitat vocàlica d’una vocal 

llarga o diftong final quan la paraula posterior inicia amb vocal)105 que s’observa a la 

síl·laba final de κατοδύρομαι, seguida pel pronom relatiu ἇς , fet pel qual el diftong 

final es mesura com a breu. Quant a la mètrica, es tracta d’un hexàmetre dactílic en el 

qual hi ha una dièresi bucòlica i, potser, una possible cesura penthemímeres, amb les 

quals quedaria en posició destacada el verb principal. Hi ha el zeugma del tercer metre 

dactílic i el de Hermann, entre el tercer i quart peu, i en el mateix quart peu del vers 

respectivament. 

El pentàmetre, des d’un punt de vista prosòdic, té un parell d’allargaments 

contextuals: l’alfa de πατρός, on no s’aplica la muta cum liquida, i, per tant, es troba 

seguida de dues consonants, i l’òmicron de ἵκοντο, seguida, també, de dues consonants. 

Mètricament és un pentàmetre dactílic, sense cap substitució, amb la seva pausa medial. 

κάλλευς καὶ πινυτᾶτος ἀνὰ κλέος· ἀλλ᾽ ἐπιπάντων 

– – – ∪∪ – ∪∪ ͡ – – | – ∪∪ –  || 

ἐλπίδας οὐλομένα Μοῖρ᾽ ἐκύλισε πρόσω. 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 L’estrofa és un dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. El primer, des d’un punt de vista prosòdic cal destacar diferents allargaments 

contextuals: l’alfa de κάλλευς es mesura com a llarga perquè va seguida d’una 

consonant geminada, el mateix succeeix amb la segona alfa de la preposició ἀνὰ, que 

va seguida per -κλ-, encara que no s’aplica la muta cum liquida, i també trobem aquest 

 
105 GENTILI-LOMIENTO 2003, 20-21. 
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fenomen a l’alfa d’ἀλλ’, perquè, també, va seguida d’una lambda geminada. Cal 

destacar la sinizesis de κλέος, mitjançant la qual l’èpsilon i l’òmicron, quant a la 

mètrica, actuen com a diftong. Mètricament, és un hexàmetre dactílic amb una dièresi 

bucòlica i zeugma del tercer metre dactílic. 

 El pentàmetre presenta, també, un allargament contextual: l’èpsilon d’ἐλπίδας, 

que es mesura com a llarga per anar seguida de dues consonants. Quant a l’èpsilon final 

de l’aorist ἐκύλισε es mesura com a breu perquè, tot i anar seguida de dues consonants, 

πρ-, aquestes, en ser muta cum liquida, permeten mantenir la vocal com a breu. 

Mètricament, es tracta d’un pentàmetre dactílic, sense cap substitució, amb la seva 

pausa medial. 
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Epigrama 12 

DE LA POETESSA LÍRICA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ 

AP VII, 646 

A la bella i jove Erato, morta donzella 

Εἰς ᾿Ερατὼ καλουμένην, παρθένουν τελευτήσσαν 

Λοίσθια δὴ τάδε πατρὶ φίλῳ περὶ χεῖρε βαλοῦσα 

εἶπ᾽ Ἐρατὼ χλωροῖς δάκρυσι λειβομένα· 

«ὦ πάτερ, οὔ τοι ἔτ᾽ εἰμί, μέλας δ᾽ ἐμὸν ὄμμα καλύπτει 

ἤδη ἀποφθιμένης κυάνεος θάνατος.» 

Aquestes últimes paraules, entre els braços del seu pare, 

digué Erato, tot vessant llàgrimes verdes: 

“Pare, realment ja no existeixo, cobreix la meva mirada de negror, 

havent jo perit ja, l’obscura mort”. 

 

L’epigrama tracta la mort de la jove Erato i reprodueix les seves últimes paraules 

en estil directe vers el seu pare. Segons Meineke106, aquest epigrama seria un fragment 

d’una elegia més àmplia que no se’ns ha transmès. Tot i així, no hi ha cap evidència 

científica segons la qual es confirmi aquesta hipòtesi. Peek107, per la seva banda, creu que 

aquest epigrama fou un epitafi real dedicat a una jove anomenada Erato, tal com sembla 

clarificar el lemma en prosa que aporta el manuscrit l de l’Antologia (εἰς κόρην Ἐρατὼ 

καλουμένην, παρθένον τελευτήσασαν), i que nosaltres hem adoptat com a títol de 

l’epigrama. Des d’un punt de vista formal, la poetessa ha distribuït la composició 

aprofitant els dos dístics elegíacs. Al primer hi ha una petita narració sobre la 

circumstància en què es troba la jove en la seva intencionalitat d’articular les darreres 

paraules, dirigides al seu pare. Ànite aprofita, doncs, el segon dístic per trencar aquesta 

narració i incorpora en estil directe les paraules d’Erato, la difunta, com si, certament, li 

parlés al seu pare ja des de l’Hades. D’aquesta manera, la poetessa crea un marc narratiu 

 
106 MEINEKE 1843, 99.  
107 PEEK 1960, 1655. 
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més ampli, mitjançant el qual coneixem les paraules de la jove que, per la seva banda, 

estan plenes de referències èpiques i tràgiques. 

Sintàcticament, ens trobem dues parts ben diferenciades a cada dístic elegíac. El 

primer té com a verb principal l’aorist εἶπ᾽, el subjecte del qual és Ἐρατὼ. Tanmateix, la 

posició inicial de la composició l’ocupa l’objecte directe λοίσθια τάδε, el qual sintagma 

avança allò que reproduirà el segon dístic. Tot seguit hi ha un participi predicatiu 

circumstancial modal, βαλοῦσα, que du com a complement el sintagma preposicional περὶ 

χεῖρε, el qual, al seu torn, ve complementat pel datiu simpatètic πατρί φίλῳ; no obstant 

això, aquest datiu també pot interpretar-se com a dependent del verb principal i, llavors, 

com un datiu receptor. Aquest sintagma té reminiscències homèriques (φίλας περὶ χεῖρε 

βαλόντε Od. XI, 211, on Odisseu, a l’Hades, veu l’esperit de la seva mare i fins tres cops 

intenta atansar-la, sense cap èxit, perquè se li esvaeix de les mans); també apareix a la 

tragèdia aquesta formulació (περὶ χεῖρα βαλοῦσα φιλή Aesch. Ag. 1559, on Clitemnestra 

es burla sobre la visita d’Agamèmnon a Ifigènia a l’Hades; περὶ χεῖρε βαλοῦσα Eur. Andr. 

115, en el lament elegíac de Andròmaca per la mort d’Hèctor i la caiguda de Troya; així, 

doncs, s’observa que el context en què apareix aquesta formulació sempre és un relacionat 

amb la mort). Cal destacar, però, l’ús del dual χεῖρε, el qual és l’únic que utilitza en tots 

els epigrames que hem conservat. Seguidament, hi ha un altre participi predicatiu 

circumstancial modal, λειβομένα, el qual té com a objecte el datiu instrumental, χλωροῖς 

δάκρυσι. En aquesta construcció, encara que l’expressió λείβω δάκρυα, ja es troba a 

Homer (Il. XIII, 88; 658; XVIII, 32; Od. V, 84; 158; VIII, 86; 93; 532; XVI, 214), per la 

utilització de la veu passiva i del datiu instrumental, hi ha una reminiscència d’Eurípides 

(λείβομαι δάκρυσιν κόρας Andr. 532). No obstant això, Ànite no només recorda Eurípides 

amb aquest sintagma, sinó que, tal com comenta Geoghegan108, “she has contrived a 

subtle opposition of life and death, setting this dramàtic contrast in the eyes of Erato”. 

Per poder corroborar això, cal tenir en compte que a Homer les llàgrimes ja es consideren 

com “el líquid de la vida” (... οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς 

αἰὼν νόστον ὀδυρομένῳ... Od. V, 151-153). D’aquesta manera, αἰὼν és la vida de la qual 

les llàgrimes en són una part, és a dir, la humitat s’oposa a la sequedat de la mort109. 

Igualment, χλορός s’associava amb el fluid de la vida, tot relacionat amb la saba de les 

plantes. Per altra banda, aquesta última és una paraula molt recurrent a l’obra homèrica, 

 
108 GEOGHEGAN 1979, 83. 
109 ONIANS 151, 255. 
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amb el significat de “greenish-yellow, pale green, generally, pale, pallid” (LSJ), que és 

el més típic (cf. μέλι χλωρόν Hom. Il. XI, 631; χλωρὸν δέος Od. XI 43); encara que també 

hi ha passatges en què té el significat de fresh, blooming (LSJ), però amb menys 

freqüència (cf. ῥόπαλον ἐλαΐνεον Hom. Od. IX, 320; μηδ᾽ ἀπὸ πεντόζοιο θεῶν ἐν δαιτὶ 

θαλείῃ αὖον ἀπὸ χλωροῦ τάμνειν αἴθωνι σιδήρῳ Hes. Op., 742-743). Fins i tot, en 

expressions en què apareix la paraula χλοωρός, tal com ens explica Hesiqui, té aquest 

darrer significat (Hes. χ sv. χλωρόν τε καὶ βλέποντα: ἀντì τοῦ ζῶντα), que, per altra banda, 

també és present a la tragèdia (Aesch. Ag. 677; Eu. Hec. 129; Soph. Tr. 1055). Així doncs, 

tenint en compte les associacions de δάκρυ i χλωρός am la idea de vida i, en aquest últim 

cas, més concretament amb la idea de la vida quan floreix, és a dir, la joventut, observem 

com de convenients són les paraules triades per la poetessa en aquest epigrama: les 

llàgrimes s’arrepleguen als seus ulls, igual que l’ombra de la mort (ὄμμα), s’hi arreplega 

(καλύπτει). Les llàgrimes, doncs, simbòlicament, són tot allò que Erato deixa enrere a la 

vida, però la mort ja li ha arribat (ἤδη). Aquesta oposició, llavors, ve donada per un 

èmfasis visual entre el contrast de colors, on les llàgrimes són pàl·lides i la mort és 

obscura. 

 La intervenció en estil directe d’Erato comença amb el vocatiu ὦ πάτερ, el qual, 

al seu torn, és freqüent en aquesta sedes a Homer110 (eg. ὦ πάτερ, ἦ τοι ἐμὸν θυμὸν καὶ 

ἔπειτά γ᾽, ὀΐω, Od. XVI, 309). Per altra banda, l’omega, que no és estricament necessària, 

aquí “reforça la natura essencialment climàtica de l’apòstrof”111. Aquesta intervenció es 

codifica al voltant dels dos verbs principals, que són εἰμί i καλύπτει. El primer ve negat 

amb força per οὔ τοι, que juntament amb l’adverbi ἔτ’ augmenta el patetisme d 

el’expressió. Del segon present, en depèn un objecte directe, ἐμὸν ὄμμα. Quant aquest 

substantiu, és sorprenent que Ànite aquí no segueixi la  variant homèrica ὄσσα, tenint en 

compte que al v. 1 hi ha una referència èpica amb el dual χεῖρε; a més, a l’èpica no es 

testimonia el singular, llevat d’un passatge d’Apol·loni (Ap. Rod. IV, 145)112. Així, fent 

referència a la nostra traducció, cal destacar que el significat d’aquesta paraula no només 

és “ull” en sentit estricte, sinó que fa al·lusió a tot el camps semàntic de la mirada relatiu, 

òbviament, a l’ull. Finalment, hi ha el participi predicatiu circumstancial temporal 

ἀποφθιμένης, sobre el qual, la majoria de lectures apunten a que no ha d’interpretar-se 

 
110 GEOGHEGAN 1979, 85. 
111 WILLIAMS 1973, 55. 
112 Ibid., 88. 
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com una forma dòrica, amb una terminació -ας, com seria l’esperable a Ànite, sinó que 

conservaria la eta, potser per eufonia amb l’ ἤδη precedent. Finalment, doncs, hi ha el 

subjecte del verb principal, κυάνεος θάνατος, al qual hi va referit l’adjectiu μέλας. S’ha 

triat la lectura de Jacobs (κυάνεος), enlloc de la que fa Waltz a la edició de Belles lettres 

(κυάνεον). Aquest adjectiu, κυάνεος, que expressa un color obscur podria concordar, pel 

sentit, o bé amb ἐμὸν ὄμμα, o bé amb θάνατος. Si analitzem l’ús que Homer fa d’aquest 

adjectiu, ens trobem que apareix emprat tretze cops a la Ilíada, i cinc a l’Odissea, però en 

cap cas qualificant una o altra paraula que aquí es presenten com a possibles. Amb 

diferència, el mot que acompanya κυάνεος per excel·lència és νεφέλη (Hom. Il. V, 345; 

XVI, 66; XX, 418; XXIII, 188; Od. XII, 75; XII, 405; XIV, 303), que te una concurrència 

de sis cops; després està el sintagma formular κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι, que apareix tres 

cops (Homer Il. I, 528; XV, 102; XVII, 209). També, en altres ocasions, l’adjectiu 

qualifica altres parts del cos, como ara els cabells i, per tant, podria acceptar-se la lectura 

de κυάνεον com acusatiu, que definiria una qualitat dels ulls. No obstant això, si ens fixem 

en la posició que ocupa al vers, mai el trobem tan allunyat del substantiu al que 

complementa, car sempre apareix al mateix vers, amb una distància màxima de tres 

paraules, a excepció de tres passatges (Hom. Il. XXIV, 94; Od. XII 75; 243). En aquests 

casos l’adjectiu apareix al següent vers respecte al substantiu amb qui forma un sintagma, 

però sempre en posició d’encavalcament. Com aquesta no és la posició que té l’adjectiu 

respecte a ὄμμα, pensem que hauria de ser un nominatiu, constituint un sintagma amb 

funció sintàctica de subjecte amb la paraula següent, θάνατος; altrament, aquesta és una 

posició molt recurrent al text homèric (eg. Il. V, 345; XI, 26; XV, 102; Od. XII, 405...). 

A més, la concepció de la mort com a color negre, fosc, ja apareix al text homèric (Il. II, 

834; XI, 332; XVI, 687), sempre com a sintagma en genitiu, però amb l’adjectiu μέλας 

(ie. μέλαντος θανάτοιο); per la seva banda, en les tres cites el sintagma està posicionat al 

final del vers, sempre amb l’ordre d’adjectiu més substantiu, per la qual cosa, creiem, es 

tracta d’una imitatio cum uariatione, típica en Ànite, i, per això, l’adjectiu ha de concordar 

amb θάνατος i no amb ὄμμα. 
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Prosòdia i mètrica 

Λοίσθια δὴ τάδε πατρὶ φίλῳ περὶ χεῖρε βαλοῦσα 

– – – ∪∪ – ∪∪ ͡ – ∪ ͡ ∪ – | ∪∪ –  || 

εἶπ᾽ Ἐρατὼ χλωροῖς δάκρυσι λειβομένα· 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 L’estrofa és un dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. Al primer, des d’un punt de vista prosòdic només cal destacar un allargament 

contextual: la primera síl·laba de πατρὶ es mesura com a llarga perquè l’α (originalment 

breu, ja que prové d’una *h2) està situada davant de dues consonants, -τρ-, mitjançant 

les quals no s’aplica la regla de muta cum liquida. Quant a la mètrica, es tracta d’un 

hexàmetre dactílic, amb una cesura, només, hepthemímeres, cosa estranya, perquè 

aquesta sol trobar-se en combinació amb la trihemímeres. Tot i així, aquesta cesura, 

d’alguna forma, separaria el datiu simpatètic, prèviament comentat, amb el substantiu 

al qual complementa, χεῖρε. Per altra banda, aquesta cesura topicalitza els dos sintagmes 

que obren la composició i sobre els quals recau tota la importància de l’epigrama. Quant 

als zeugmes, s’apliquen el del tercer metre dactílic, i el zeugma de Hermann entre el 

tercer i quart peu, i en el mateix quart peu del vers respectivament. 

 El pentàmetre presenta, prosòdicament, només un allargament contextual, a la 

primera síl·laba de δάκρυσι, car l’alfa va seguida de dues consonants, -κρ-, mitjançant 

les quals, en aquest cas, no s’aplica la regla de muta cum liquida. Des del punt de vista 

mètric, és un pentàmetre dactílic amb una substitució de les dues breus per una llarga al 

segon peu i amb la seva característica pausa medial. 

 

«ὦ πάτερ, οὔ τοι ἔτ᾽ εἰμί, μέλας δ᾽ ἐμὸν ὄμμα καλύπτει 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪|∪ – ∪∪ ͡ – ∪͡∪ –  || 

ἤδη ἀποφθιμένης κυάνεος θάνατος.» 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest segon dístic elegíac està format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. Al primer, des d’un punt de vista prosòdic cal destacar un parell d’allargaments 
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contextuals: la primera síl·laba d’ὄμμα es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron va 

seguida d’una consonant geminada, i el mateix succeeix amb l’ípsilon de καλύπτει, la 

qual, en aquesta ocasió, es mesura com a llarga per anar seguida de dues oclusives, -πτ-. 

A més, cal comentar la correptio epica de la partícula τοι (ie. fenomen pel qual una 

síl·laba llarga, aquí a causa del diftong οι, es mesura com a breu si la paraula següent 

inicia per vocal). Quant a la mètrica, es tracta d’un hexàmetre dactílic amb cesura trocaica 

que separa en dos hemistiquis el vers, al final dels quals hi ha els dos verbs de la 

intervenció de la difunta jove. Els zeugmes són el del tercer metre dactílic i el de 

Hermann, entre el tercer i quart peu i al mateix quart peu, respectivament. 

 En el pentàmetre, es troben dos allargaments contextuals: la segona síl·laba del 

participi ἀποφθιμένης es mesura com a llarga perquè l’òmicron va seguida de dues 

oclusives, -φθ-; el mateix passa amb l’òmicron de l’última síl·laba de κυάνεος, la qual, 

en aquest cas, es mesura com a llarga perquè va seguida de -ς ν-. S’ha de destacar, també, 

la correptio epica que s’observa a la segona eta de l’adverbi ἤδη, mesurada com a breu 

metri causa. Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic pur, sense cap substitució, i 

amb la seva característica pausa medial. 

  



 

P à g i n a  72 | 122 

 

Epigrama 13 

DE LA POETESSA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΥ 

AP VII, 649 

A una donzella morta 

Εἰς κόρην τινὰ παρθένον τελευτήσασαν 

Ἀντί τοι εὐλεχέος θαλάμου σεμνῶν θ᾽ ὑμεναίων 

μάτηρ στῆσε τάφῳ τῲδ᾽ ἐπὶ μαρμαρίνῳ 

παρθενικὰν μέτρον τε τεὸν καὶ κάλλος ἔχοισαν, 

Θερσί· ποτιφθεγκτὰ δ᾽ ἔπλεο καὶ φθιμένα. 

En lloc d’una cambra de desitjable llit i esplèndids himeneus, 

la teva mare ha erigit sobre aquesta tomba marmòria 

una donzella de la teva mesura i bellesa, 

Tersis: ets saludada fins i tot essent morta. 

 

 Aquest epigrama és genuïnament dòric i està adreçat a una jove anomenada Tersis, 

la qual cosa no sabem fins l’últim vers. Se’ns informa que ha mort abans del matrimoni 

(πάρθενος) i la seva mare ha fet construir una estàtua que representa la imatge de la 

difunta per tal de, segurament, fer-li ofrenes i honorar la seva memòria. L’autoria del 

poema ha estat debatuda, perquè només la família C de manuscrits l’atribueixen a Ànite; 

la resta proposen a Leònides com autor de la composició. Com a arguments a favor de 

l’atribució a Ànite s’ha de dir que hi ha semblança de dicció i mètrica113 amb la resta de 

la seva obra; tot i així, és estrany que, de tots els epigrames funeraris que se’ns han 

conservat d’ella, aquest és l’únic que fa al·lusió a una estàtua real col·locada a la tomba 

de qualsevol difunt. 

 Al primer vers, sintàcticament, hi ha, en tot el primer hexàmetre, un complement 

circumstancial que expressa reemplaçament (ie. “a canvi de...”), introduïda per la 

preposició ἀντί, regint genitiu. Precisament en aquest primer vers hi ha una al·lusió 

homèrica on es contraposa la mort amb el matrimoni: καὶ κέ τοι ἀντὶ πατὴρ τάφον 

ἀμφεπονεῖτο (Hom. Od. XX, 307). En el cas de la nostra poetessa, com es comprovarà al 

 
113 BAALE 1903, 161 ss. 
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primer pentàmetre, canvia el pare per la mare i, a més, fa extensible a tota la composició 

aquesta contraposició matrimoni-mort tan recurrent a Homer, al voltant de la qual gira 

tota la temàtica de l’epigrama. 

Pel que fa a la morfologia d’εὐλεχέος, sembla ser un adjectiu creat per Ànite i 

després fet servir per Leònides (cf. εὐλεχῆ Κύπριν AP 16, 182)114. Aquesta construcció, 

però, té un clar paral·lelisme amb l’adjectiu εὐλέκτρου escollit per Sòfocles per descriure 

a Antígona quan es dirigeix cap a la mort (εὐλέκτρου νύμφας v. 796-797), que s’adequa 

al context descrit en el primer hexàmetre de l’epigrama. El sintagma complet, εὐλεχέος 

θαλάμου, potser ve inspirat pel εὐσταθέος θαλάμου homèric (Od. XXIII, 178), que, 

segons Geoghegan115, és una expressió que fa referència a la preparació del llit per la nit 

de noces (cf. Od. XXIII, 183-208, passatge en què Penèope reconeix Odisseu; ella, 

prèviament advertida per Euriclea, la dida, no s’acaba de refiar de la veracitat del rumor 

que Odisseu ha retornat a Ítaca, i l’heroi, per fer-li veure que és el seu marit, li explica 

com ell mateix va fabricar el llit nupcial a partir d’un tronc d’olivera) i que, per altra 

banda, trobem, de manera similar, en altres autors de la mateixa Antologia Palatina (eg.  

Πυθιὰς ὡραίους ἤγαγεν εἰς θαλάμους | νυμφίου AP VII, 487 v. 2-3; ἡμιτελῆ θάλαμόν τε 

καὶ ἐγγύθι νυμφικὰ λέκτρα AP VII, 627 v. 1, etc.). 

Al següent vers trobem el verb principal de la primera oració, que arriba amb 

l’encavalcament, fins el vocatiu de la difunta, del segon pentàmetre, i el seu subjecte és 

μάτηρ. Per la seva banda, la forma d’aquest substantiu és pròpia del dialecte dòric, on 

l’alfa llarga, resultat de la coloració y caiguda d’una laringal *eh2, no s’escriu amb eta 

perquè és un dialecte de cinc vocals. Quant al verb principal, l’aorist στῆσε, cal evidenciar 

l’absència d’augment, la qual succeeix en Ànite en altres composicions (cf. νυμφίοι 

ἱέμενοι πατρὸς ἵκοντο δόμον AP VII, 490 v. 2, ie. epigrama 11; ἐπεὶ στέρνον τοῦδε 

δαφοινὸς Ἄρης | τύψε AP VII, 208, ie. epigrama 6; ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἀμφ᾽ ἑτάρῳ σχὼν 

κυκλόεσσαν ἴτυν AP VII, 232 v. 4, ie. epigrama 8; Φριξοκόμᾳ τόδε Πανὶ καὶ αὐλιάσιν 

θέτο Νύμφαις AP XVI, 291 v. 1, ie. epigrama 20; παῦσαν, ὀρέξασαι χερσὶ μελιχρὸν ὕδωρ 

AP XVI, 291 v. 4, ie. epigrama 20). 

Tot seguit hi ha un complement circumstancial de lloc (locus ubi) amb anàstrofe. 

D’altra banda, però, la posició d’aquests tipus de sintagmes és usual en Ànite, la qual fa 

servir els mateixos elements (ie. nom, adjectiu i demostratiu), però amb uariatio pel que 

 
114 GEOGHEGAN 1979, 90. 
115 Id. 1979, 91. 
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fa a la col·locació (cf. κεῖμαι δὲ ῥαδινὰν τάνδε παρ᾽ἠιόνα AP VII, 215 v. 6, ie. epigrama 

7; ἥμενος, ἁδυβόᾳ τῷδε κρέκεις δόνακι; AP XVI, 231 v. 2, ie. epigrama 19). També cal 

destacar l’homeotelèuton τάφῳ ... μαρμαρίνῳ, és a dir, la repetició del mateix final en 

dues paraules, en aquest cas, en les dues que tanquen tots dos hemistiquis del pentàmetre, 

la qual cosa fa que el poema assoleixi una eufonia desitjada per la autora. 

Tot seguit, com a primer element d’aquest segon hexàmetre hi ha l’objecte directe 

del verb principal, amb el qual concerta el participi predicatiu circumstancial modal 

ἔχοισαν, que, al seu tron, porta dos objectes directes coordinats copulativament, μέτρον 

τε τεὸν καὶ κάλλος. Des d’un punt de vista dialectal, calen destacar els dorismes presents 

a παρθενικάν, τεὸν i ἔχοισαν. Del primer terme cal destacar l’alfa llarga que, al contrari 

del que succeeix al dialecte jònico-àtic, no s’obre en timbre /e/ pel fet que el dòric és un 

dialecte de, només, cinc vocals; quant  a la segona forma, en jònico-àtic esperaríem que 

l’adjectiu possessiu fos σόν, i no τέον; quant al participi, el text de la Planudea ofereix la 

versió jònico-àtica, ἔχουσαν, encara que la majoria d’estudiosos s’han posat d’acord en 

què la lectura original és -οισα, que té tendència a reemplaçar-se per la forma àtica, més 

estesa, en -ουσα116. Aquest tret dialectal és degut a què la caiguda de la nu a l’allargament 

compensatori, en comptes de produir una vocal de timbre o llarga i tancada tal com 

observem al dialecte jònico-àtic, apareix un diftong de segon element i. A més, als 

epigrames de Nossis, que guarden una estreta relació amb els de la nostra poetessa, hi 

apareix també la forma en -οισα (cf. AP IX, 332 v.1; 604 v. 3), que és la forma genuïna 

dòrica. 

Per altra banda, tot aquest vers és una referència constant al text homèric. L’ús del 

substantiu παρθενικά junt amb el participi del verb ἔχω en la primera i última posició del 

vers respectivament remet a παρθενικαί τ᾽ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι (Hom. Od. 

XI, 39) i a παρθενικῇ ἐικυῖα νεήνιδι, κάλπιν ἐχούσῃ (Hom. Od. VII, 20). A més, les 

clàusules d’aquest hexàmetre són idèntiques117 a ἤιε· Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος 

ἔχουσα (Hom. Od. VIII, 457), i, amb menys exactitud a πὰρ δὲ δύ᾽ ἀμφίπολοι, Χαρίτων 

ἄπο κάλλος ἔχουσαι (Hom. Od. VI, 18).  

Finalment, en l’últim vers, encavalcat, hi ha el nom de la difunta. Tot seguit, hi ha 

una segona oració, el verb de la qual és ἔπλεο, verb copulatiu, que, com a tal, porta 

l’atribut ποτιφθεγκτὰ i, per últim, hi ha un participi predicatiu circumstancial, el qual es 

 
116 GIANGRANDE 1970, 76 ss. 
117 GEOGHEGAN 1979, 93. 
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veu dotat d’un valor concessiu per l’adverbi καὶ que el determina i, al seu torn, concorda 

amb el subjecte de l’oració, la jove Tersis. Els mots ποτιφθεγκτὰ i φθιμένα són propis del 

dialecte dòric. El primer té un prefix típicament dòric, ποτι-, que, en àtic, correspon a 

περι-; a més, sembla que aquest adjectiu s’ha extret de Sòfocles (γενήσομαι 

προσφθεγκτός, ἀλλ᾽ οὕτως ἄπει; Ph. 1067) i s’ha transformat en dialecte dòric. A més, 

segons Pòl·lux (III, 36), aquest adjectiu s’aplica als regals presentats a una núvia amb una 

salutació; així, potser, Ànite fa servir aquest adjectiu precisament per augmentar el 

patetisme de la composició, afegint-hi dramatisme pel fet que la donzella, tal com hem 

vist als epigrames anteriors, ha mort abans del matrimoni. Quant al segon, hi ha hagut la 

conservació de l’alfa llarga, a diferència del tancament en /e/ propi dels dialecte jònico-

àtic. 

 

Prosòdia i mètrica 

Ἀντί τοι εὐλεχέος θαλάμου σεμνῶν θ᾽ ὑμεναίων 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪ ͡  – – ͡ – ∪∪ –  || 

μάτηρ στῆσε τάφῳ τῲδ᾽ ἐπὶ μαρμαρίνῳ 

– –  – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. Al primer, des d’un punt de vista prosòdic cal destacar els allargaments 

contextuals següents: la primera síl·laba d’Ἀντί es mesura com a llarga perquè l’α va 

seguida de dos consonants, -ντ-; l’última síl·laba d’εὐλεχέος, que es mesura com a llarga 

perquè aquesta paraula acaba en consonant i la següent inicia, també, amb una 

consonant, -ς θ-; per últim, la primera síl·laba de σεμνῶν, fet que l’èpsilon va seguida 

de dues consonants, -μν-. També cal destacar la presència d’una correptio epica a la 

partícula τοι, segons la qual aquesta es mesura com a breu perquè el seu diftong final 

està en contacte amb l’inicial de la següent paraula. Quant a la mètrica, es tracta d’un 

hexàmetre dactílic, on podem proposar l’absència d’una cesura, ja que tot el vers, des 

d’un punt de vista sintàctic, forma un sol sintagma. No obstant això, sí que hi ha un 

zeugma del tercer metre dactílic i un zeugma del quart metre dactílic, entre el tercer i 

quart metre i entre el quart i el cinquè, respectivament. 

El pentàmetre, des d’un punt de vista prosòdic, presenta només un únic 

allargament contextual a la primera síl·laba de μαρμαρίνῳ, mesurada com a llarga pel 
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fet que l’alfa va seguida de dues líquides, -ρμ-. Mètricament, és un pentàmetre amb la 

substitució al primer peu de les dues breus per una llarga i, òbviament, la recurrent pausa 

medial. 

 

παρθενικὰν μέτρον τε τεὸν καὶ κάλλος ἔχοισαν, 

– ∪∪ – – ͡ – | ∪∪ – ͡ – ∪∪ –  || 

Θερσί· ποτιφθεγκτὰ δ᾽ ἔπλεο καὶ φθιμένα. 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

L’estrofa és un dístic elegíac, format per un hexàmetre dactílic i un pentàmetre 

dactílic. Al primer, des d’un punt de vista prosòdic cal destacar diversos allargaments 

contextuals: la primera síl·laba de παρθενικάν es mesura com a llarga perquè l’alfa va 

seguida de dues consonants, -ρθ-; les dues síl·labes de μέτρον també es mesuren com a 

llargues pel fet que ambdues vocals van seguides de dues consonants cadascuna, -τρ- i -

ν τ- respectivament; finalment, cal comentar l’allargament contextual de la primera 

síl·laba de κάλλος, degut a què l’alfa va seguida d’una lambda geminada. Quant a la 

mètrica, cal dir que és un hexàmetre dactílic, on al segon, tercer i quart peu hi ha una 

substitució de les breus corresponents per una llarga. Això permet que hi apareguin els 

zeugmes del segon, i quart metre dactílic, a més del zeugma del tercer metre dactílic Per 

aquest mateix fet, i si tenim en compte la sintaxi de la composició, cal postular una cesura 

penthemímeres. 

El pentàmetre, prosòdicament, compta amb diversos allargaments contextuals: la 

primera síl·laba de θερσί es mesura com a llarga, perquè l’èpsilon va seguida de dues 

consonants, -ρσ-; el mateix succeeix amb la segona i tercera síl·laba de ποτιφθεγκτὰ, 

perquè les vocals iota i èpsilon van seguides, també, de dues consonants cadascuna (-φθ- 

i -γκ- respectivament); finalment, cal comentar l’allargament contextual produït a la 

primera síl·laba d’ἔπλεο, on l’èpsilon es troba davant de dues consonants, -πλ-. Des del 

punt de vista mètric, es tracta d’un pentàmetre dactílic amb una substitució de les dues 

breus per una llarga al segon peu. Té la característica pausa medial. 
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Epigrama 14 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 

AP IX, 144 A una imatge d’Afrodita erigida a la platja i esguardant el 

mar 

Εἰς Ἀφροδίτης ἄγαλμα ἑστώσης ἐπ᾽ αἰγιαλοῦ καὶ ἀποσκοποúσης 

πρὸς τὸ πέλαγος 

Κύπριδος οὗτος ὁ χῶρος, ἐπεὶ φίλον ἔπλετο τήνᾳ, 

αἰὲν ἀπ᾽ ἠπείρου λαμπρὸν ὁρῆν πέλαγος, 

ὄφρα φίλον ναύτῃσι τελῇ πλόον· ἀμφὶ δὲ πόντος 

δειμαίνει λιπαρὸν δερκόμενος ξόανον. 

De Cipris és aquest territori, perquè li és grat 

sempre, des de terra ferma, veure el mar brillant, 

quan la travessa s’acompleix grata pels mariners. 

El mar s’espanta per observar la relluent imatge. 

 

 Aquest epigrama està pensat per ser inscrit a l’estàtua d’una Afrodita marina que 

mira cap el mar, com a protectora dels mariners. Aquest ha inspirat, de manera evident 

per la cornologia, el poema d’Antípatre (AP. IX, 143): 

 Λιτός τοι δόμος οὗτος, ἐπεὶ παρὰ κύματι πηγῷ 

ἵδρυμαι νοτερῆς δεσπότις ἠιόνος, 

ἀλλὰ φίλος· πόντῳ γὰρ ἐπὶ πλατὺ δειμαίνοντι 

χαίρω, καὶ ναύταις εἰς ἐμὲ σῳζομένοις. 

ἱλάσκευ τὴν Κύπριν ἐγὼ δέ σοι ἢ ἐν ἔρωτι 

οὔριος, ἢ χαροπῷ πνεύσομαι ἐν πελάγει. 

 En aquesta composició s’hi afegeix el llenguatge eròtic que manca als dístics 

d’Ànite (eg. ἢ ἐν ἔρωτι). Altres epigrames de la pròpia Antologia són comparables o 

tracten el mateix tema o, fins i tot, el mateix llenguatge118: AP VI, 251; IX, 332; 333; 601; 

791; XVI, 249. Tornant al nostre poema, cal notar, des d’un punt de vista estilístic, les 

al·literacions de les sonants [l] i [n] i de l’oclusiva [p]. Cal advertir també el dorisme que 

 
118 Ibid., 145. 
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suposa τήνᾳ, on l’alfa desinencial, que és llarga, no es tanca en eta, tal com succeiria al 

dialecte jònico-àtic. 

Sintàcticament, la composició s’estructura en quatre oracions. A la primera meitat 

del primer hexàmetre hi ha una estructura nominal pura, on οὗτος ὁ χῶρος és el subjecte 

d’un ἐστι que cal sobreentendre, i Κύπριδος és un genitiu amb valor possessiu. A 

continuació, s’introdueix mitjançant la conjunció ἐπεὶ una oració subordinada adverbial 

causal, en primer grau de subordinació, que depèn de la primera. El verb principal 

d’aquesta subordinada és ἔπλετο i el seu subjecte és l’infinitiu ὁρῆν; d’aquesta manera, 

de tots dos verbs en depenen complements. Del primer, en posició atributiva, hi ha 

l’adjectiu neutre φίλον, i, com a datiuus iudicantis, hi ha la forma dòrica τήνᾳ del 

demostratiu ἐκεῖνος. Del segon verb, modificat per l’adverbi temporal αἰὲν, en depèn el 

sintagma preposicional ἀπ᾽ ἠπείρου, amb funció de complement circumstancial de lloc 

(locus unde) i el sintagma en acusatiu amb funció de complement directe, λαμπρὸν 

πέλαγος. 

 A la segona estrofa hi ha una oració subordinada adverbial amb valor final 

introduïda per ὄφρα; aquesta, doncs, depèn de l’ἔπλετο, per la qual cosa es tracta d’una 

oració en segon grau de subordinació. Està formada per un verb principal, τελῇ, que té 

com a objecte directe πλόον φίλον, i, com a datiu beneficiari, ναύτῃσι. Aquesta segona 

aparició de la paraula φίλον és una variació del φίλον νόστον d'Homer (Il. XVI, 82). 

Desrousseaux proposa una conjectura: ὄφρ’ ἄφοβον, argüint que φίλον no hi pot dir 

perquè estaria repetit i pel fet que no convé en haver-hi un πλοόν. Aquests arguments no 

són sòlids, fet que Ànite té el gust per la repetició de paraules (uid. epigrama 14) i el 

significat de tot plegat seria, segons Geohegan, “their desired voyage” o simplement 

“pleasant”119. Per la seva banda, ναύτῃσι apareix a Homer en aquesta sedes només un 

cop: ὡς δὲ θεὸς ναύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν Il. VII, 4. Quant a πλόον, apareix a 

Homer, en aquesta sedes, només en el següent vers: ἐν Λέσβῳ δ᾽ ἔκιχεν δολιχὸν πλόον 

ὁρμαίνοντας Od. III, 169. Tot seguit, encara al segon hexàmetre, comença l’última oració, 

una oració principal coordinada amb l’anterior mitjançant la partícula δὲ. El seu subjecte 

és el substantiu πόντος, i el verb principal és δειμαίνει, determinat per l’adverbi ἀμφὶ. Cal 

tenir en compte que δειμαίνω no es testimonia a Homer, però sí al tràgics: eg. ἄλλως δὲ 

δειμαίνοιμ᾽ ἄν, ὦ ξέν᾽, ἀμφὶ σοι Soph. OC, 492; κακῶν ἐπέλθῃ πάντα δειμαίνειν φιλεῖ 

 
119 Ibid., 147. 
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Aesch. Pers., 600. També apareix a la poesia hel·lenística: eg. δειμαίνω, μὴ δή σε 

κακωτέρῳ ἀνέρι δώσει Theoc. Id. XXVII, 21. A més, hi ha un participi predicatiu 

circumstancial causal, δερκόμενος, que concorda amb el subjecte de l’oració, del qual 

depèn el sintagma en acusatiu λιπαρὸν ξόανον, amb funció d’objecte directe. Finalment, 

el participi és homèric: δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωντας Il. III, 342. 

 

Prosòdia i mètrica 

Κύπριδος οὗτος ὁ χῶρος, ἐπεὶ φίλον ἔπλετο τήνᾳ, 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

αἰὲν ἀπ᾽ ἠπείρου λαμπρὸν ὁρῆν πέλαγος, 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Quant a la prosòdia del primer, es dona un parell de casos d’allargament contextual: la 

primera síl·laba de Κύπριδος es mesura com a llarga pel fet que l’ípsilon va seguida de 

dos consonants (-πρ-), i el mateix succeeix amb l’èpsilon d’ἔπλετο, que es troba seguida 

de dues consonants (-πλ-). Mètricament, es tracta d’un hexàmetre holodactílic amb dièresi 

bucòlica i amb els zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart peu, i el de 

Hermann, al quart peu. 

 De la prosòdia del pentàmetre cal destacar un únic allargament contextual, a la 

primera síl·laba de λαμπρὸν, que es mesura com a llarga pel fet que l’alfa va seguida, en 

aquest cas concret, de més de dues consonants (-μπρ-). A més, hi ha l’elisió de l’òmicron 

final, per contacte amb la vocal inicial de la paraula adjacent, de la preposició ἀπ᾽. Quant 

a la mètrica, es tracta d’un pentàmetre dactílic amb la substitució dels elements breus per 

un de llarg al segon peu i amb la característica cesura medial. 

 

ὄφρα φίλον ναύτῃσι τελῇ πλόον· ἀμφὶ δὲ πόντος 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

δειμαίνει λιπαρὸν δερκόμενος ξόανον. 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, el primer dels dos versos presenta diversos casos d’allargament 
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contextual: la primera síl·laba d’ὄφρα es mesura com a llarga, perquè l’òmicron va 

seguida de dues consonants (-φρ-); el mateix succeeix amb la segona síl·laba de φίλον, 

perquè l’òmicron també va seguida de dues consonants (-ν ν-); la primera síl·laba d’ ἀμφὶ 

també es mesura com a llarga per estar situada davant de dues consonants (-μφ-), i la 

primera síl·laba de πόντος també es mesura com a llarga per anar seguida de dues 

consonants (-ντ). Mètricament, es tracta d’un hexàmetre dactílic, amb una dièresi 

bucòlica, i amb els zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart peu, i el de 

Hermann, al quart peu. 

 El pentàmetre, des d’un punt de vista prosòdic, té diversos casos d’allargament 

contextual: l’última síl·laba de λιπαρὸν es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron es 

troba situada davant de dues consonants (-ν δ-), tal com passa amb les primera i última 

síl·labes del participi δερκόμενος, fet que les respectives vocals es troben situades davant 

de dues consonants (-ερκ- i -ος -ξ). Quant a la mètrica, es tracta d’un pentàmetre dactílic, 

amb la substitució dels elements breus per un de llarg al primer peu i, a més, amb la típica 

cesura medial. 
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Epigrama 15 

DE LA POETESSA ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ 

AP IX, 313 

Al llorer i a la font, dolça exhortació 

Εἰς δάφνην καὶ πηγὴν παραίνεσις ἡδεῖα 

Ἵζευ τᾶσδ' ὑπὸ καλὰ δάφνας εὐθαλέα φύλλα, 

ὡραίου τ' ἄρυσαι νάματος ἁδὺ πόμα, 

ὄφρα τοι ἀσθμαίνοντα πόνοις θέρεος φίλα γυῖα 

ἀμπαύσῃς πνοιᾷ τυπτόμενα Ζεφύρου. 

Seu sota aquests les fulles florents d’aquest llorer, 

poua dolça aigua d’un corrent estacional, 

per tal que, esbufegant pels treballs de l’estiu, el teu cos 

facis descansar, copejat per la bufada del Cèfir. 

 

 Aquest epigrama és una invitació al lector per tal que s’assegui sota uns llorers i 

begui aigua d’una font. És cert que l’emissor d’aquests imperatius ens és desconegut, però 

s’ha proposat que pogués ser Pan o, fins i tot, Hermes120. En definitiva, Ànite ens presenta 

la codificació d’un locus amoenus, el qual, a la literatura grega ja sembla dibuixar-se des 

d’època dels Pisistràtides (ca. finals del s. VI aC.)121. Estilísticament, tal com és propi de 

la nostra autora, la composició presenta assonàncies: καλὰ, φύλλα, πόμα, ὄφρα, φίλα, 

γυῖα, πνοιᾷ, τυπτόμενα; a més, paraules en dialecte dòric, en les quals les alfes llargues, 

ja siguin desinencials o pròpies de l’arrel, en ser llargues no es tanquen en eta, tal com ho 

farien en jònico-àtic: τᾶσδ', δάφνας, νάματος, ἁδὺ, πνοιᾷ, τυπτόμενα. 

Sintàcticament, la composició s’estructura, a la primera estrofa, en dues oracions 

principals, coordinades mitjançant la partícula τε, de la segona de les quals en depèn una 

oració subordinada introduïda per la conjunció ὄφρα, que ocupa tota la segona estrofa. 

En posició destacada, encapçalant el poema, hi ha el primer verb, l’imperatiu ἵζευ. Ànite, 

amb aquest imperatiu, reprodueix una raresa homèrica, quant a la seva terminació: δεῦρο 

πάροιθ᾽ ἐλθοῦσα φίλον τέκος ἵζευ ἐμεῖο Il. III, 162; ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος 

 
120 Ibid., 151. 
121 FRIEDLÄNDER-HOFFLEIT 1948, 108; BIESE 1973, 88 ss. 
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ἑταίρων Il. VII, 115. D’aquest en depèn un sintagma preposicional, τᾶσδ' ὑπὸ καλὰ 

δάφνας, que té com a funció sintàctica complement circumstancial de lloc (locus ubi). En 

aquesta línia, nosaltres hem seguit Baale122, qui pensa que δάφνας necessita un article o 

un adjectiu demostratiu; a més, φύλλα, en anar complementat per dos epítets, si no fos 

d’aquesta manera, el poema quedaria descompensat (cf. τῆσδε δάφνης Planudes). No 

obstant això, Geoghegan123, entre d’altres estudiosos, han acceptat la conjectura de ἅπας. 

Quant al final d’aquest hexàmetre, hi ha un sintagma en acusatiu, εὐθαλέα φύλλα, que té 

la funció d’acusatiu de relació. El sintagma δάφνας εὐθαλέα φύλλα sembla ser una 

variació del vers hesiòdic καί μοι σκῆπτρον ἔδον δάφνης ἐριθηλέος ὄζον, Th. 30. 

 Coordinada mitjançant la partícula τε, hi ha al pentàmetre la segona oració 

principal, el verb de la qual és l’imperatiu ἄρυσαι. D’aquest en depèn un objecte directe, 

ὡραίου νάματος ἁδὺ πόμα, i una oració subordinada adverbial final, en primer grau de 

subordinació, introduïda per la conjunció ὄφρα. Certament, al corpus homèric hi ha dos 

versos que inicien amb ὄφρα τοι: ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον Il. IV, 

220; ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους Od. XV, 81. La subordinada té com 

a verb principal ἀμπαύσῃς, del qual en depèn un objecte directe φίλα γυῖα. Aquest 

compost, ἀμπαύσῃς, només es testimonia un sol cop a Homer: ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ 

χθονί, μῆλα δὲ κήδει Il. XVII, 550. Amb aquest últim sintagma, φίλα γυῖα, concerten dos 

participis predicatius circumstancials modals: ἀσθμαίνοντα i τυπτόμενα. El primer du 

com a complements un datiu amb semàntica de beneficiari, τοι, i un datiu amb semàntica 

causal πόνοις θέρεος. El segon du com a complement un datiu amb semàntica de causa 

o, fins i tot, agent, πνοιᾷ Ζεφύρου. Cal fer constar que Ζέφυρος, vent de l’oest, és un 

element constant, un tòpic, a la constitució del locus amoenus124. 

 

 

 

 

 

 
122 BAALE 1903, 1129-130. 
123 GEOGHEGAN 1979, 151-152. 
124 SCHÖNBECK 1962, 57 ss. 



 

P à g i n a  83 | 122 

 

Prosòdia i mètrica 

Ἵζευ τᾶσδ' ὑπὸ καλὰ δάφνας εὐθαλέα φύλλα, 

– – – ∪∪ – ∪∪ – | – –͡ – –  || 

ὡραίου τ' ἄρυσαι νάματος ἁδὺ πόμα, 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, el primer presenta diversos casos d’allargament contextual: la primera 

síl·laba de ἵζευ es mesura com a llarga pel fet que la iota va seguida d’una consonant 

doble, una dzeta; la primera síl·laba de τᾶσδ’ també es mesura com a llarga, car l’alfa va 

seguida de dues consonants (-σδ’); el mateix succeeix amb la primera síl·laba de δάφνας, 

on l’alfa va seguida, també, de dues consonants (-φν-), i la primera síl·laba de φύλλα, que 

es mesura com a llarga pel fet que l’ípsilon es troba seguida d’una lambda geminada. A 

la primera síl·laba de δάφνας hi ha un cas de correptio Attica, segons la qual, l’alfa es 

mesura com a breu tot i anar seguida de dues consonants, car aquestes són mutta cum 

liquida. També hi ha l’elisió de l’èpsilon final a τασδ’. Quant a la mètrica, es tracta d’un 

hexàmetre dactílic, amb cesura hepthemímeres i amb la presència del zeugma del quart 

peu espondaic. 

 La prosòdia del pentàmetre només presenta l’elisió de l’èpsilon final de la 

partícula τ’. Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic amb la substitució dels dos 

primers elements breus per un de llarg i amb la característica pausa central. 

 

ὄφρα τοι ἀσθμαίνοντα πόνοις θέρεος φίλα γυῖα 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪͡ – | ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

ἀμπαύσῃς πνοιᾷ τυπτόμενα Ζεφύρου. 

– – – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, des d’un punt de vista prosòdic, presenta diversos casos d’allargament 

contextual: la primera síl·laba d’ὄφρα es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron va 

seguida de dues consonants (-φρ-); la primera síl·laba d’ἀσθμαίνοντα també es mesura 

com a llarga perquè l’alfa va seguida, en aquest cas, per més de dues consonants (-σθμ-

), i el mateix succeeix amb la tercera síl·laba d’aquest participi, que es mesura com a 



 

P à g i n a  84 | 122 

 

llarga perquè l’alfa també va seguida de dues consonants (-ντ-). Finalment, hi ha una 

correptio epica al diftong de τοι, car la paraula adjacent comença per vocal, i, per això, 

es pot mesurar com a breu. Mètricament es tracta d’un hexàmetre dactílic amb cesura 

hepthemímeres i amb la presència dels zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer 

i el quart peu, el de Hermann, al quart peu, i el segon zeugma espondaic, entre el segon 

i el tercer peu. 

La prosòdia del pentàmetre presenta un parell de casos d’allargaments 

contextuals: la primera síl·laba de la forma verbal ἀμπαύσῃς es mesura com a llarga pel 

fet que l’alfa va seguida de dues consonants (-μπ-), tal com succeeix amb la primera 

síl·laba de τυπτόμενα, que també es mesura com a llarga perquè l’ípsilon es troba situada 

davant de dues consonants (-πτ-). Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic amb 

totes les substitucions dels elements breus del primer hemistiqui per uns de llargs, amb 

la característica pausa medial. 
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Epigrama 16 

DE LA MATEIXA 

ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ 

AP IX, 314 
A Hermes en una trifurcació erigit a la platja; de manera 

semblant 

Εἰς Ἑρμῆν ἐν τριόδῳ παρ’ αἰγιαλῷ ἱστάμενον · ὁμοίως 

Ἑρμᾶς τᾷδ' ἕστακα παρ' ὄρχατον ἠνεμόεντα 

ἐν τριόδοις πολιᾶς ἐγγύθεν ἀιόνος, 

ἀνδράσι κεκμηῶσιν ἔχων ἄμπαυσιν ὁδοῖο· 

ψυχρὸν δ' ἀκραὲς κράνα ὑποπροχέει. 

Aquí està Hermes, dempeus, vora un jardí mogut pel vent, 

en una trifurcació, prop d’una canosa riba, 

oferint recés en el camí als homes cansats.  

La font brolla aigua freda i clara. 

 

 Aquest epigrama presenta una estàtua del déu Hermes dempeus, en una trifurcació 

de camins, la qual ofereix aigua al caminant. Aquesta escena és similar a altres tres 

epigrames de la mateixa Ànite: cf. epigrames 18, 21, 23.  Quant al dialecte, hi ha una 

variació entre el dòric, segons el qual les alfes llargues no passen a etes (Ἑρμᾶς τᾷδ' 

ἕστακα, πολιᾶς, ἀιόνος; κράνα), i jònico-èpic, segons el qual les contraccions no es 

produeixen com esperaríem al dialecte àtic (ἠνεμόεντα; κεκμηῶσιν), o la desinència 

pròpia del dialecte (ὁδοῖο). 

Sintàcticament, la composició s’estructura en dues oracions principals, la primera 

de les quals s’estén fins el tercer vers i, la segona, només, ocupa el segon pentàmetre. El 

primer vers principal és l’aorist ἕστακα, complementat per diversos complements 

circumstancials de lloc (locus ubi): τᾷδ', παρ' ὄρχατον ἠνεμόεντα, ἐν τριόδοις i πολιᾶς 

ἐγγύθεν ἀιόνος. Aquest és l’epigrama d’Ànite que més precisió aporta de tots els que 

conservem; d’aquesta manera, Benndorf125 pensà que podria deduir la localització exacta 

i Wilamowitz126, per la seva banda, aporta una elaboració versemblant de l’escena. Quant 

 
125 BENNDORF 1862, 39. 
126 WILAMOWITZ 1924, 103. 
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a ὄρχατον, cal destacar que és recurrent la seva aparició en aquesta sedes als textos 

homèrics: eg. οὐδ᾽ εὗρεν Δολίον, μέγαν ὄρχατον ἐσκαταβαίνων Od. XXIV, 222. El 

subjecte del verb principal és Ἑρμᾶς. Pel que fa al sintagma preposicional ἐν τριόδοις, té 

ressò a la poesia posterior: cf. ἐν τριόδοις Theoc. Id. II, 36; a més, el mateix Teòcrit 

anomena Hermes com a εἰνοδίοιο: ῾Ερμέω ἁζόμενος δεινὴν ὄπιν εἰνοδίοιο Id. XXV, 4. 

A continuació, al segon hexàmetre, hi ha una construcció de participi, on el participi, 

ἔχων, és de caire predicatiu circumstancial de manera, del qual en depenen diversos 

complements: un objecte directe, ἄμπαυσιν ὁδοῖο, i un datiu, ἀνδράσι κεκμηῶσιν, amb 

la funció semàntica de beneficiari. El compost ἀνάπαυσις es testimonia també a Píndar 

(ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ: κόρον δ᾽ ἔχει N. VII, 52) i a Eurípides (κοὐκ 

ἔστι πόνων ἀνάπαυσις Hipp. 190); no obstant això, només aquí, juntament amb un vers 

de Mimnerm (οὐδέ κοτ᾽ ἄμπαυσις γίγνεται οὐδεμία XII, 2) apareix amb apòcope. 

Estilísticament cal remarcar l’eco de ὁδοῖο (desinència èpica de genitiu) respecte al 

τριόδοις que hi ha al v. 2. 

 Finalment, a l’últim vers, hi ha la segona oració, coordinada amb l’anterior 

mitjançant la partícula δ’. El subjecte és κρανά i el seu verb, ὑποπροχέει. Com a 

complement, aquest últim du un objecte directe, ψυχρὸν, que, al seu torn, està 

complementat predicativament per l’adjectiu ἀχραὲς. En aquest últim vers hi ha hagut 

diverses discrepàncies entre els editors: ἀκραὲς és la lectura de P, mentre que Pl ofereix 

εὐκραεῖ; Reiske conjecturà εὐκραές i Salmasius, ἀχραὲς apud Nicandre. Ànite deixa clar 

el significat de la paraula amb el seu ús: té una alfa privativa i l’arrel de κεράννυμι (“sense 

mesclar, pura, clara”). D’aquesta manera, la font pura és un tòpic en la literatura grega: 

κρήνης τ᾽ αἰενάου καὶ ἀπορρύτου, ἥτ᾽ ἀθόλωτος Hes. Op. 595; καθαρή τε καὶ ἀχράαντος 

Call. h. Ap. 111. No obstant això, aquest epigrama sembla ser l’únic cas en què es descriu 

l’aigua amb l’adjectiu ἀκραής. Pel que fa a ψυχρόν, ha d’entendre’s una el·lipsis de ὕδωρ 

(cf. ψυχρόν μοι παρὰ τῇδε φίλοι πίνουσι τοκῆες Theog. 263). Finalment, si tenim en 

compte la nostra anàlisi sintàctica, ψυχρὸν δ’ἀκραές és l’objecte directe del verb 

principal, per la qual cosa, hem triat seguir la lectura d’ὑποπροχέει; tot i així, hi ha qui 

proposa entendre ὑποϊάχει, verb intransitiu, en creure que ψυχρὸν δ’ἀκραές és un 

predicatiu de κράνα127. 

 

 
127 GEOGHEGAN 1979, 159-160. 
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Prosodia i mètrica 

Ἑρμᾶς τᾷδ' ἕστακα παρ' ὄρχατον ἠνεμόεντα 

– – – –͡ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

ἐν τριόδοις πολιᾶς ἐγγύθεν ἀιόνος, 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, prosòdicament, presenta diversos casos d’allargament contextual: la primera 

síl·laba d’Ἑρμᾶς es mesura com a llarga pel fet que l’èpsilon es troba seguida de dues 

consonants (-ρμ-); la primera síl·laba de ἕστακα també es mesura com a llarga perquè 

l’èpsilon va seguida de dues consonants (-στ-); el mateix succeeix amb la primera síl·laba 

d’ὄρχατον, que es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron va seguida de dues 

consonants (-ρχ-), i, per últim, la quarta síl·laba d’ἠνεμόεντα, es mesura, també, com a 

llarga perquè l’èpsilon es troba davant de dues consonants (-ντ-). Per altra banda, també 

es donen diversos casos d’elisió: l’èpsilon final de τᾷδ' desapareix, tal com passa amb 

l’alfa final de παρ’. Mètricament es tracta d’un hexàmetre dactílic amb dièresi bucòlica i 

la presència del zeugma del tercer metre dactílic, entre el tercer i el quart peu, el zeugma 

de Hermann, al quart peu, i el zeugma del segon peu espondaic, entre el segon i el tercer 

peu. 

 Quant a la prosòdia del pentàmetre, presenta un parell d’allargaments contextuals: 

la preposició ἐν es mesura com a llarga pel fet que l’èpsilon es troba seguida, en aquest 

cas, de més de dues consonants (-ν τρ-), tal com passa amb la primera síl·laba d’ἐγγύθεν, 

que també es mesura com a llarga pel fet que l’èpsilon va seguida d’una gamma 

geminada. Des d’un punt de vista mètric, es tracta d’un pentàmetre dactílic catalèctic pur, 

és a dir, sense cap substitució dels elements breus del primer hemistiqui, juntament amb 

la característica pausa central. 

 

ἀνδράσι κεκμηῶσιν ἔχων ἄμπαυσιν ὁδοῖο· 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪͡ – | –͡ – ∪∪ –  || 

ψυχρὸν δ' ἀκραὲς κράνα ὑποπροχέει. 

– – – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 
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 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

L’hexàmetre, prosòdicament, presenta diversos allargaments contextuals: la primera 

síl·laba d’ἀνδράσι es mesura com a llarga pel fet que l’alfa va seguida, en aquest cas, de 

més de dues consonants (-νδρ-); la primera síl·laba de κεκμηῶσιν també es mesura com 

a llarga pel fet que l’èpsilon va seguida de dues consonats, i la primera síl·laba 

d’ἄμπαυσιν es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida de dues consonants (-μπ-). 

Mètricament es tracta d’un hexàmetre dactílic amb cesura hepthemímeres i els zeugmes 

del segon i quart peu espondaic. 

 Prosòdicament, el pentàmetre presenta diversos casos d’allargament contextual: 

les dues síl·labes de ψυχρὸν es mesuren com a llargues pel fet que les respectives vocals 

van seguides de dues consonants (-υχρ- i -ον δ’); la primera i tercera síl·labes d’ἀκραὲς 

també es mesuren com a llargues per anar les vocals davant de dues consonants (ἀκρ- i -

ὲς κρ-), i la segona síl·laba de ὑποπροχέει, que també es mesura com a llarga pel fet que 

l’òmicron va seguida de dues consonants (-πρ-). També hi ha un cas d’elisió a la partícula 

δ’, en la qual desapareix l’èpsilon final. Mètricament, es tracta d’un pentàmetre dactílic 

amb la substitució de tots els seus elements breus al primer hemistiqui, juntament amb la 

pausa medial característica. 
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Epigrama 17 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 

AP IX, 745 

Al mateix [boc] 

Εἰς τὸ αὐτό 

Θάεο τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον, ὡς ἀγερώχως 

ὄμμα κατὰ λασιᾶν γαῦρον ἔχει γενύων 

κυδιόων, ὅτι οἱ θάμ’ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῇδα 

βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναὶς ἔδεκτο χέρα. 

Observa el boc banyut de Bromi, amb quina insolència 

els ulls, sota el seu pelut front, té orgullosos, 

gloriejant-se perquè a les muntanyes, al voltant de la galta, 

un rinxol va acariciar-li una Nàiade amb la rosada mà.  

 

 Aquest, tal com ho era l’anterior (uid. epigrama 16), és un epigrama descriptiu, en 

què allò explicat en vers és la imatge, ja sigui pintura o escultura, d’un boc. Si parem 

atenció al lemma, fa referència al poema de Leònidas AP IX, 744, en què, al v. 4, hi diu: 

χάλκεον εὐπώγων’ τράγον. En aquest cas, doncs, es tractaria d’una estàtua de coure, però 

en el cas d’Ànite, per la detallada descripció que es fa del paisatge a la segona estrofa (cf. 

ἐν οὔρεσιν), sembla que descriuria una pintura a un mural. 

Sintàcticament, el poema s’estructura en una única oració principal, de la qual en 

depèn una subordinada que comença al final del primer hexàmetre i s’estén fins a l’últim 

pentàmetre. El verb principal és l’imperatiu θάεο, que es troba en posició destacada. 

Aquesta forma, un dorisme en presentar una desinència d’imperatiu sense contracció, es 

documenta a dos epigrames més de l’Antologia Palatina: θάεο τὰν πινυτὰν τὸ δὲ μείλιχον 

αὐτόθι τήνας AP VI, 354 v. 3; θάεο δινωτοῦ στρεπτὸν ὕπερθε λίθου AP XVI, 306 v. 2. 

D’aquest en depèn, com a objecte directe, el sintagma τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον. Cal 

destacar que un dels símbols convencionals de Dionís era el boc128. Quant al sintagma 

κεραὸν τράγον, està testimoniat a Homer en dues ocasions: en la primera, apareix amb 

 
128 DAREMBERG-SAGLIO 1877-1904, sv. Bacchus 625. 
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ἔλαφος, i en la segona, amb ἄρνες: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα Il. III, 24; καὶ 

Λιβύην, ἵνα τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι Od. IV, 85. Amb aquesta descripció del boc, 

Ànite juga als contrastos perquè la precisió descriptiva (ie. κεραόν, ἄρνες, γενύων, 

παρῇδα, βόστρυχον), no es pròpia de cap composició d’Ànite i, per al contrari, la Nimfa, 

que a la literatura grega és motiu de majors descripcions, només es menciona breument. 

  Juxtaposada a la primera oració hi ha una altra, introduïda per l’adverbi 

exclamatiu ὡς. El verb d’aquesta oració, modificat per l’adverbi ἀγερώχως, és el present 

ἔχει, del qual en depèn un objecte directe, ὄμμα, complementat predicativament per 

γαῦρον, i, també del present, en depèn un complement circumstancial de lloc (locus ubi), 

expressat mitjançant el sintagma preposicional κατὰ λασιᾶν γενύων. Arquíloc és el primer 

autor grec en utilitzar ἀγέρωχως amb un sentit pejoratiu, com a “insolent” (Ἀλκαῖος δὲ 

φασὶ καὶ Ἀρχίλοχος ἀγέρωχον | τὸν ἄκοσμον καὶ ἀλαζόνα οἶδε Eust. 314, 43), car a 

Homer sempre apareix amb una connotació positiva, en aquesta mateixa sedes i referit a 

Τρῶες, Ῥόδιοι i Μυσοί (Νέστορά τε Χρόνιον τε Περικλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον Od. XI, 127). 

Per altra banda, cal notar que aquest és l’únic adverbi en -ως que utilitza Ànite, i la forma 

només està testimoniada a Polibi (ἡ δὲ Τεύτα καθόλου μὲν παρ᾽ ὅλην τὴν κοινολογίαν 

ἀγερώχως καὶ λίαν ὑπερηφάνως αὐτῶν διήκουεν II, 8.7); potser, la poetessa l’usa per 

l’assonància amb ὡς. Tot seguit, sintàcticament, concertant amb el subjecte, hi ha el 

participi predicatiu circumstancial modal κυδιόων, el qual du com a objecte directe 

l’oració subordinada substantiva, en segon grau de subordinació, introduïda per ὅτι. La 

combinació κυδιόων ὅτι apareix a  Il. II, 579 (κυδιόων ὅτι πᾶσιν μετέπρεπεν ἡρώεσσιν) 

un vers homèric discutit des d’antic, perquè Aristarc ja proposava la lectura següent: 

κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν. 

 Aquesta oració subordinada té com a verb principal ἔδεκτο i com a subjecte Ναὶς. 

Aquí, com ja s’ha comentat prèviament, Ànite juga al contrast respecte al passatge 

homèric en què, per primer cop, s’associa la figura del boc amb la de la nàiade a la 

literatura grega, car la poetessa només esmenta la figura divina sense aturar-s’hi a 

descriure-la en profunditat, com sí fa Homer: ὦρσαν δὲ νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο, | 

αἶγας ὀρεσκῴους, ἵνα δειπνήσειαν ἑταῖροι Od. IX, 154. Del verb principal en depenen 

diversos complements: un objecte directe, βόστρυχον, un datiu amb semàntica de receptor 

οἱ, i diferents complements circumstancials de lloc: ἐν οὔρεσιν i ἀμφὶ παρῇδα com a loci 

ubi i εἰς ῥοδέαν χέρα com a locus quo. Amb l’ús de βόστρυχον, Ànite captura el sentit 
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líric inicial de la paraula, emprada per primer cop per Arquíloc (οὐ φιλέω μέγαν 

στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον | οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ᾽ ὑπεξυρημένον West fr. 

114 v. 1-2) i, també el seu sentit tràgic, car es documenta a Èsquil (μάλιστ᾽ ἐκείνου 

βοστρύχοις προσείδεται Ch. 178) i a Eurípides (ξανθῆς τε χαίτης βοστρύχους 

κεκαρμένους El. 515; πολλοῖς δ᾽ ἂν εὕροις βοστρύχους ὁμοπτέρους El. 530). Finalment, 

l’expressió ῥοδέαν χέρα no està testimoniada enlloc més, amb excepció d’un escoli a 

Teòcrit, en què apareix la paraula ῥοδόχειρ (Schol. ad Teoch. Id. II, 148). 

 

Prosòdia i mètrica 

Θάεο τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον, ὡς ἀγερώχως 

– ∪∪  – ∪∪ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

ὄμμα κατὰ λασιᾶν γαῦρον ἔχει γενύων 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, prosòdicament, presenta diversos casos d’allargament contextual: l’article τὸν es 

mesura com a llarg pel fet que l’òmicron va seguida, en aquest cas, de més de dues 

consonants (-ν Βρ-), tal com succeeix amb l’última síl·laba de κεραὸν, que també es 

mesura com a llarga pel fet que l’òmicron va seguida, en aquest cas també, per més de 

dues consonants (-ν τρ-). Hi ha un cas de sinizesi entre les últimes dues vocals de 

l’imperatiu θάεο, per la qual cosa es poden mesurar com un diftong, és a dir, com una 

síl·laba llarga. Mètricament es tracta d’un hexàmetre holodactílic amb cesura 

hepthemímeres i amb la presència dels zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i 

el quart peu, i el de Hermann, al quart peu. 

 Des d’un punt de vista prosòdic, el pentàmetre presenta un únic cas d’allargament 

contextual; la primera síl·laba d’ὄμμα es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron va 

seguida d’una mi geminada. Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic pur, és a dir, 

sense cap substitució al primer hemistiqui, juntament amb la pausa central característica 

d’aquest metre. 
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κυδιόων, ὅτι οἱ θάμ’ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῇδα 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναὶς ἔδεκτο χέρα. 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un dístic elegíacs. 

Prosòdicament, l’hexàmetre presenta un únic cas d’allargament contextual: la primera 

síl·laba de la preposició ἀμφὶ es mesura com a llarga pel fet que l’alfa va seguida de dues 

consonants (-μφ-). Mètricament es tracta d’un hexàmetre holodactílic amb una dièresi 

bucòlica i amb la presencia dels zeugmes del tercer metre dactílic, entre el tercer i el quart 

peu, i el de Hermann, al quart peu. 

 El pentàmetre, des d’un punt de vista prosòdic, presenta diversos allargaments 

contextuals: la primera síl·laba de βόστρυχον es mesura com a llarga pel fet que l’òmicron 

va seguida, en aquest cas, de més de dues consonants (-στρ-); l’última síl·laba de ῥοδέαν 

també es mesura com a llarga pel fet que l’alfa es troba davant de dues consonants (-ν Ν-

), i el mateix succeeix amb la segona síl·laba d’ἔδεκτο que es mesura com a llarga pel fet 

que l’èpsilon es troba seguida de dues consonants (-κτ-). Mètricament es tracta d’un 

pentàmetre dactílic pur, és a dir, sense la substitució de cap dels seus elements breus del 

primer hemistiqui, juntament amb la pausa central. 
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Epigrama 18 

AP XVI, 228129 

Ξεῖν', ὑπὸ τὰν πτελέαν τετρυμένα γυῖ' ἀνάπαυσον· 

ἁδύ τοι ἐν χλωροῖς πνεῦμα θροεῖ πετάλοις· 

πίδακά τ' ἐκ παγᾶς ψυχρὰν πίε· δὴ γὰρ ὁδίταις 

ἄμπαυμ' ἐν θερινῷ καύματι τοῦτο φίλον. 

Foraster, al peu de l’om els membres esgotats descansa. 

Una dolça bufada udola entre les verdes fulles. 

Beu la freda aigua de la font. Car, certament, per als caminants 

aquest repòs, durant la calor estiuenca, és grat.  

 

 Aquest epigrama és una invitació a un caminant foraster per tal que s’aturi, 

descansi a l’ombra dels arbres i begui aigua d’una font. Tal com succeeix a l’epigrama 

19, l’interlocutor és desconegut, però, si fem cas del lemma, Ànite posa aquestes paraules 

en boca de Pan. Quant a l’estilística de la composició, cal notar l’assonància amb la 

repetició d’ípsilons als v. 1-2, i d’alfes en tot el poema. A més, hi ha l’al·literació dels 

sons [p] i [t] als v. 1-2. Pel que fa a la qüestió del dialecte, la composició està escrita, 

majoritàriament, en dialecte dòric: τὰν πτελέαν, τετρυμένα, ἁδύ, παγᾶς ψυχρὰν (en tenir 

les alfes llargues, ja siguin desinencials, o de l’arrel, com a tals, i no es tanquin en eta, tal 

com succeiria al jònico-àtic) i τοι (dentalització del pronom jònico-àtic σύ); en dialecte 

èpic hi ha ξεῖν’, que té la resolució de l’infix en yod amb el diftong ει, a diferència del 

àtic, que el resol amb la caiguda de la yod (ie. ξένος < *ξεν-y-ο-ς). 

Sintàcticament, el poema s’estructura en tres oracions, distribuïdes segons els 

versos, a excepció de l’última, que comença al segon hexàmetre, fins al final de la 

composició. Al v. 1, hi ha com a verb principal l’imperatiu ἀνάπαυσον, juntament amb el 

vocatiu ξειν’. Aquesta invocació és pròpia dels epigrames funeraris, i també dels 

epigrames descriptius130. Del verb, com a complements, en depenen els següents 

 
129 Cap dels manuscrits reprodueix l’autoria de l’epigrama ni dona un lemma del mateix, per la qual cosa 

no hem inserit a la taula cap dels dos components.  
130 SEELBACH 1964, 47. 
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sintagmes: el sintagma preposicional ὑπὸ τὰν πτελέαν, amb funció sintàctica de 

complement circumstancial de lloc (locus ubi), i l’acusatiu τετρυμένα γυῖ' com a objecte 

directe. El complement circumstancial πτελέαν es tracta d’una conjectura de Jacobs, qui 

diu: “Cum in hoc aliisque eiusdem argumentis carminibus, numquam non diserta arboris 

cuiusdam mentio fiat”, fent una analogia amb el següent passatge de Teòcrit: δεῦρ᾽ ὑπὸ 

τὰν πτελέαν ἑσδώμεθα Id. I, 21. A més, Baale131 argüeix que aquesta conjectura elimina 

un espondeu, que no és més que una llicència poètica dins de l’esquema dactílic. 

Certament, aquest argument no és gens sòlid si tenim en compte que a la mètrica d’Ànite, 

sovint, es recorre a la substitució dels elements breus per un de llarg als dàctils. 

Geoghegan132, per la seva banda, accepta la lectura de πέτραν, defensant que “πέτρα does 

not mean ‘a stony rock’, but a rock that can well be covered with trees”, i així justifica la 

presència del sintagma ἐν χλωροῖς πετάλοις. Nosaltres, però, hem optat per la conjectura 

de Jacobs, creient que és la lectura que més s’ajusta a l’estil de la poetessa, amb el 

recolzament d’un paral·lel literari com el de Teòcrit. 

 El primer pentàmetre s’ha volgut veure com un referent per al següent vers de 

Teòcrit: ῾Αδύ τι τὸ ψιθύρισμα καὶ ἁ πίτυς αἰπόλε τήνα Id. I, 1. Per la seva banda, té com 

a verb principal el present θροεῖ, el subjecte del qual és ἁδύ πνεῦμα. Del verb, doncs, en 

depèn el sintagma preposicional en hipèrbaton ἐν χλωροῖς πετάλοις, amb funció sintàctica 

de complement circumstancial de lloc (locus ubi). Aquí, Ànite (cf. epigrames 13 i 16) 

sembla estar influenciada per Eurípides en el seu us de χλορός: χλοερὰ δρεπομέναν | ἔσω 

πέπλων ῥόδεα πέταλα Hel. 244-245. Per altra banda, Ànite està constituint, amb el nucli 

d’aquest oració (πνεῦμα θροεῖ), el tòpic del locus amoenus133, mitjançant la personificació 

del vent, és a dir, mitjançant una metagoge134. Cal notar que cap d’aquestes dues paraules 

són homèriques, encara que Homer presenta θρός i πνέω freqüentment135, la qual cosa 

ens porta a pensar que Ànite està jugant amb les categories gramaticals donades pels 

poemes èpics. 

 El segon pentàmetre té com a verb principal l’imperatiu πίε, que és un unicum 

Homericum: Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα Od. IX, 347. El verb porta 

 
131 BAALE 1903, 129. 
132 GEOGHEGAN 1979, 162. 
133 SCHÖNBECK 1962, 18. 
134 DLE-RAE sv. metagoge: prosopopeya (atribución de cualidades propias de seres animados). 
135 GEOGHEGAN 1979, 163. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%28*adu%2F&la=greek&can=%28*adu%2F0&prior=*Qu/rsis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti0&prior=(*adu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yiqu%2Frisma&la=greek&can=yiqu%2Frisma0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=yiqu/risma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28&la=greek&can=a%280&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pi%2Ftus&la=greek&can=pi%2Ftus0&prior=a(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29po%2Fle&la=greek&can=ai%29po%2Fle0&prior=pi/tus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%2Fna&la=greek&can=th%2Fna0&prior=ai)po/le


 

P à g i n a  95 | 122 

 

com a complement el sintagma en acusatiu πίδακα ψυχρὰν, com a objecte directe. Cal 

notar que πίδακος és un unicum Homericum, rescatat per Ànite en aquesta composició: 

πίδακος ἀμφ᾽ ὀλίγης· ἐθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω Il. XVI, 825. Per altra banda, l’adjectiu 

que acompanya aquest substantiu, concorda en gènere per una conjectura de Baale136, car 

πίδαξ és femení; tot i així, Geoghegan137 considera que, seguint la lectura dels manuscrits 

que donen la forma en gènere neutre de l’adjectiu, ha de mantenir-se com aposició a 

πίδακα. Nosaltres, però, hem decidit mantenir la lectura que fa Baale per poder considerar 

aquest adjectiu com un epítet dins del locus amoenus que conforma la composició. Aquest 

complement directe, al seu torn, està funcionant com a complement del nom, amb el 

sintagma preposicional ἐκ παγᾶς que, com a tal, passa pel verb principal. 

 L’últim vers és una oració nominal pura, en la qual s’ha de sobreentendre el verb 

copulatiu εἰμί en la tercera persona del singular, car el seu subjecte és ἄμπαυμ' τοῦτο. Hi 

ha una reminiscència de l’ἀνάπαυσον del v. 1. L’atribut és l’adjectiu φίλον, i, finalment, 

com a complement circumstancial, depenent del verb, amb funció de complement 

circumstancial de temps, hi ha el sintagma preposicional ἐν θερινῷ καύματι. Finalment, 

quant a καύματι, cal advertir que només apareix un únic cop a Homer: καύματος ἐξ 

ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο Il. V, 865. 

 

Prosodia i mètrica 

Ξεῖν', ὑπὸ τὰν πτελέαν τετρυμένα γυῖ' ἀνάπαυσον· 

– ∪∪ – ∪∪ – | –͡ – ∪∪ – ∪∪ –  || 

ἁδύ τοι ἐν χλωροῖς πνεῦμα θροεῖ πετάλοις· 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, prosòdicament,  presenta dos casos d’elisió de l’èpsilon final de ξεῖν’, i de l’alfa 

final de γυῖ'. Mètricament, és un hexàmetre dactílic amb cesura penthemímeres amb el 

tercer zeugma espondaic. 

El pentàmetre presenta un únic cas d’allargament contextual, la preposició ἐν, car 

l’èpsilon va davant de, en aquest cas, tres consonants (-ν χλ-). També, a l’última síl·laba 

 
136 BAALE 1903, 152. 
137 GEOGHEGAN 1979, 163. 
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de πνεῦμα, hi ha una correptio Attica, car l’alfa va seguida de dues consonants que són 

muta cum liquida, la qual cosa permet que es mesuri com a breu. Quant a la mètrica, és 

un pentàmetre dactílic, amb la substitució dels segons elements breus del primer 

hemistiqui, juntament amb la característica pausa central. 

 

πίδακά τ' ἐκ παγᾶς ψυχρὰν πίε· δὴ γὰρ ὁδίταις 

– ∪∪ – –͡ – –͡ – ∪∪ | – ∪∪ –  || 

ἄμπαυμ' ἐν θερινῷ καύματι τοῦτο φίλον. 

– – – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, prosòdicament, presenta dos casos d’allargament contextual: la preposició ἐκ, 

mesurada com a llarga perquè l’èpsilon va seguida de dues consonants (-κ π-) i la 

primera síl·laba de ψυχρὰν es mesura com a llarga pel fet que l’ípsilon es troba situada 

davant de dues consonants (-χρ-). També hi ha l’elisió de l’eta final de la partícula τ’. 

Mètricament, es tracta d’un hexàmetre dactílic amb dièresi bucòlica amb el segon i 

tercer zeugmes espondaics. 

El pentàmetre presenta dos casos d’allargament contextual: la primera síl·laba 

d’ἄμπαυμ', que es mesura com a llarga pel fet que l’alfa va seguida de dues consonants 

(-μπ-), tal com succeeix amb la preposició ἐν, car l’èpsilon es troba situada davant de 

dues consonants (-ν θ-). A més, hi ha l’elisió de l’alfa final d’ἄμπαυμ'. Quant a la 

mètrica, es tracta d’un pentàmetre dactílic amb la substitució dels primers elements 

breus del primer hemistiqui, per un de llarg, juntament amb la característica pausa 

medial. 
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Epigrama 19 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 

AP XVI, 231 

A un altre Pan 

Εἰς ἕτερον Πᾶνα 

Τίπτε κατ᾽ οἰόβατον, Πὰν ἀγρότα, δάσκιον ὕλαν 

ἥμενος ἁδυβόᾳ τῷδε κρέκεις δόνακι; 

ὄφρα μοι ἑρσήεντα κατ᾽ οὔρεα ταῦτα νέμοιντο 

πόρτιες ἠυκόμων δρεπτόμεναι σταχύων. 

—Per què, Pan rústic, jaient en un solitari i ombrívol bosc 

fas ressonar un cant al so d’aquest flautí de so agradable? 

—Per tal que em pasturin en aquestes muntanyes amerades de rosada 

vedells que arrenquen espigues plenes. 

 

Aquest és l’únic poema d’Ànite que està construït en forma de diàleg, en el qual 

hi apareix Pan tocant un flautí. Està composat per dos dístics elegíacs, el primer del qual 

és una pregunta d’un desconegut cap a Pan, demanant la causa de quelcom, i, el segon és 

la resposta de la divinitat donant l’explicació requerida. 

Sintàcticament, el poema està estructurat en dues intervencions, que es troben 

repartides entre les dues estrofes. La primera és una oració interrogativa, introduïda per 

l’interrogatiu τίπτε, que té com a funció sintàctica la de complement circumstancial de 

causa. El verb principal, situat al pentàmetre, és el present κρέκεις, del qual en depèn el 

sintagma en datiu, ἁδυβόᾳ τῷδε δόνακι, que té una funció semàntica d’instrumental. 

Aquest sintagma, probablement, ha estat modelat segons el següent passatge d’Eurípides: 

κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων αὐλῶν πνεύματι Ba. 127. A més, cal observar que ἁδυβόᾳ està 

escrit en dialecte dòric, perquè l’alfa inicial, de l’arrel de la paraula, i l’alfa desinencial, 

llargues totes dues per naturalesa, s’escriuen amb timbre [a] i no es tanquen en eta, com 

sí succeiria en el jònico-àtic. Entre el final de l’hexàmetre i el principi de l’hexàmetre hi 

ha una construcció de participi, on el participi és ἥμενος, complementada per κατ᾽ 

οἰόβατον δάσκιον ὕλαν, que funciona com el seu complement circumstancial de lloc 

(locus ubi). L’acusatiu ὕλαν està en dialecte dòric, com és evident, pel fet que l’alfa 
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desinencial, que és llarga, no es tanca en eta, com ho faria en una dialecte jònico-àtic. Per 

altra banda, οἰόβατον és un hàpax legomena; aquest i ἀνέμβατος semblen ser els únics 

adjectius amb el sufix -βατος encunyat pels poetes hel·lenístics. Probablement οἰόβατον 

és un adjectiu creat per Ànite en base a l’homèric ἠλίβατος (τὸν μέν τ᾽ ἠλίβατος πέτρη 

καὶ δάσκιος ὕλη Il. XV, 273), que apareix en un context de caça (cf. v. 1 ἀγρότα )138. 

Quant al participi ἥμενος, que apareix al segon vers, és comú a Homer. Finalment, en 

aquesta intervenció, hi ha un vocatiu, tot indicant a qui va dirigida la interrogació: Πὰν 

ἀγρότα. Aquest epítet tant pot significar “rústic” com “caçador”, la qual hipòtesi és 

reforçada per la descripció que fa Teòcrit del déu amb ambdues característiques a Id. VI, 

106 ss. 

La segona estrofa és la resposta a la qüestió inicial, contestada mitjançant la 

conjunció ὄφρα. En aquesta intervenció, el verb és l’imperatiu νέμοιντο, del qual en 

depèn, com a datiu ètic, el pronom μοι i, com a complement circumstancial de lloc (locus 

ubi), el sintagma preposicional en anàstrofe ἑρσήεντα κατ᾽ οὔρεα ταῦτα. L’expressió κατ᾽ 

οὔρεα es dona a Homer en aquesta mateixa sedes: ἤτοι βέλτερόν ἐστι κατ᾽ οὔρεα θῆρας 

ἐναίρειν Il. XXI, 485; i, posteriorment, a Teòcrit: καὶ πᾶσαι καλόν με κατ᾽ ὤρεα φαντὶ 

γυναῖκες Id. XX, 30. Quant al verb principal, νέμοιντο, és un optatiu que segueix un 

present (κρέκεις); d’aquesta manera, Ànite sembla imitar una estructura freqüent a 

Homer: ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας, | ὄφρα δι᾽ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς 

εἴη Il. VII, 339-340; ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο Ἀχαιοί Il. I, 344; νῦν δ᾽ ἵνα καὶ 

σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη Il. XVIII, 88; ἄξω τῆλ᾽ Ἰθάκης, ἵνα μοι βίοτον πολὺν 

ἄλφοι Od. XVII, 250. Segons Chantraine, “peut-être par la valeur de souhait de 

l’optatif”139. El seu subjecte és πόρτιες, complementat atributivament pel participi 

δρεπτόμεναι, el qual, al seu torn, du un sintagma en genitiu, ἠυκόμων σταχύων, amb 

funció semàntica separativa. Certament, la conjectura ἠυκόμων no apareix testimoniada 

a cap manuscrit i, segons Geoghegan140, el lector esperaria ἠυτόκων (“fecundes”), però 

nosaltres hem decidit mantenir la variant ἠυκόμων, en ser acceptada unànimement pels 

editors moderns. Finalment, quant al participi δρεπτόμεναι cal advertir que el verb δρέπτω 

és utilitzat per Ànite per primer cop, i, a partir d’ella, es testimonia tardanament: Mosch. 

 
138 Ibid., 166. 
139 CHANTRAINE 1958, 400. 
140 GEOGHEGAN 1979, 168-169. 
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II, 69; Opp. C. II, 38141. La nostra poetessa té com a base δρέπω/δρέπομαι que, en Homer, 

s’utilitza amb ἄνθεα (παίζομεν ἠδ’ ἄνθεα δρέπομεν χείρεσσ’ ἐρόεντα in Cererem 425), 

φύλλα (φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς ὑψικόμοιο Οd. XII, 357)... i, posteriorment, 

adopta un sentit metafòric (eg. ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασθαι θέλεις; Aesch. Th. 718). 

 

Presòdia i mètrica 

Τίπτε κατ᾽ οἰόβατον, Πὰν ἀγρότα, δάσκιον ὕλαν 

– ∪∪ – ∪∪ – | – – ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

ἥμενος ἁδυβόᾳ τῷδε κρέκεις δόνακι; 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un  hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, el primer presenta els següents casos d’allargament contextual: la primera 

síl·laba de τίπτε es mesura com a llarga pel fet que l’ípsilon es troba seguida de dues 

consonants (-πτ-); l’última síl·laba d’οἰόβατον es mesura també com a llarga perquè 

l’òmicron es troba davant de dues consonants (-ν Π-); el mateix succeeix amb les alfes de 

la primera síl·laba d’ἀγρότα i de δάσκιον, per la qual cosa també són mesurades com a 

llargues. A més, hi ha un cas d’elisió a la preposició κατ’, on desapareix l’alfa final, car 

la paraula adjacent comença amb diftong. Des d’un punt de vista mètric, es tracta d’un 

hexàmetre dactílic, amb cesura penthemímeres i zeugma de Hermann. 

 Quant a la prosòdia del pentàmetre, es produeix un cas de correptio Attica a la 

segona síl·laba de τῷδε, car l’èpsilon, tot i estar seguida de dues consonants, en ser 

aquestes muta cum liquida, la síl·laba es mesura com a breu. Mètricament es tracta d’un 

pentàmetre dactílic pur, és a dir, sense cap substitució al primer hemistiqui, juntament 

amb la característica pausa medial. 

 

ὄφρα μοι ἑρσήεντα κατ᾽ οὔρεα ταῦτα νέμοιντο 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪͡ – ∪͡∪ | – ∪∪ –  || 

πόρτιες ἠυκόμων δρεπτόμεναι σταχύων. 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 
141 CHANTRAINE 1968-1974, 297-298. 
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 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

L’hexàmetre, prosòdicament, presenta tres casos d’allargament contextual: la primera 

síl·laba d’ὄφρα es mesura com a llarga, car l’òmicron es troba seguida, en aquest cas, per 

més de dues consonants (-φρ μ-), i el mateix succeeix amb la primera i tercera síl·labes 

d’ἑρσήεντα, que es mesuren com a llargues pel fet que les respectives vocals es troben 

davant de dues consonants (ἑρσ- i -εντ-). A més, de nou, es produeix un cas d’elisió amb 

l’alfa final de la preposició κατ’. També cal destacar el cas de correptio epica a μοι ἑ, 

segons la qual, el diftong οι es mesura com a breu perquè va seguit d’una vocal, en aquest 

cas, una èpsilon. Mètricament es tracta d’un hexàmetre dactílic amb dièresi bucòlica i 

amb la presència del zeugma del tercer metre dactílic, entre el tercer i quart peu, el zeugma 

de Hermann, al quart peu, i el segon zeugma espondaic, entre el segon i tercer peu. 

 El pentàmetre, des d’un punt de vista prosòdic, presenta un parell de casos 

d’allargament contextual: la primera síl·laba de πόρτιες es mesura com a llarga perquè 

l’òmicron va seguida de dues consonants (-ρτ-), igual que passa a la segona síl·laba de 

δρεπτόμεναι, que es mesura com a llarga pel fet que l’èpsilon va seguida de dues 

consonants (-πτ-).  
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Epigrama 20 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 
AP XVI, 291 

Φριξοκόμᾳ τόδε Πανὶ καὶ αὐλιάσιν θέτο Νύμφαις 

δῶρον ὑπὸ σκοπιᾶς Θεύδοτος οἰονόμος· 

οὕνεχ' ὑπο ζαθέοιο θέρευς θέρεος μέγα κεκμηῶτα 

παῦσαν ὀρέξασαι χερσὶ μελιχρὸν ὕδωρ. 

Per a Pan de cabells hirsuts i per a les Nimfes de les grutes 

aquest regal, sota un mirador, va col·locar Teòdot, pastor d’ovelles. 

Per aquest motiu, molt cansat pel fragant estiu, 

van deixar de donar-li amb les mans aigua tan dolça com la mel. 

 

Aquest és un epigrama votiu dedicat a Pan i a les Nimfes, en què Teòdot, pastor 

d’ovelles, beu aigua d’una font. Temàticament, s’assembla als epigrames de la mateixa 

poetessa, en què hi ha la descripció d’un locus amoenus i la invocació al déu Pan (uid. 

epigrames 15 i 19). A més, aquí hi ha la menció de les Nimfes, comparable amb l’aparició 

d’una Nàiade a l’epigrama 17. Cal destacar, però, que aquest és l’únic epigrama votiu de 

l’Antologia Palatina que conté una al·lusió a Pan i a les Nimfes, encara que aquest és un 

motiu que es troba, per exemple a la novel·la de Longus (cf. Δευτέρας που νομῆς καιρὸς 

ἦν, καὶ ὁ Δάφνις ἀπὸ σκοπῆς τινος μετεώρου θεασάμενος τὰς ἀγέλας καὶ τὴν Χλόην, 

μέγα βοήσας ‘ὦ Νύμφαι καὶ Πὰν’ κατέδραμεν εἰς τὸ πεδίον καὶ περιπλακεὶς τῇ Χλόῃ 

λιποθυμήσας κατέπεσε. Longus II, 30.1; Κατὰ ταυτὰ οὐ τότε μόνον ἀλλ̓ ἔστε ἔζων τὸν 

πλεῖστον χρόνον ποιμενικῶς διῆγον, θεοὺς σέβοντες Νύμφας καὶ Πᾶνα καὶ Ἔρωτα, 

ἀγέλας δὲ προβάτων καὶ αἰγῶν πλείστας κτησάμενοι, ἡδίστην δὲ τροφὴν νομίζοντες 

ὀπώραν καὶ γάλα. IV, 39.1). 

Sintàcticament, la composició consta de dues oracions, distribuïdes entre les dues 

estrofes en què s’estructura el poema. Al primer dístic elegíac hi ha un primer verb, θέτο, 

del qual en depenen els elements següents: un objecte directe, τόδε δῶρον, dos sintagmes 

en datiu, φριξοκόμᾳ Πανὶ καὶ αὐλιάσιν Νύμφαις, coordinats copulativament mitjançant 

la conjunció καὶ, amb valor semàntic de receptor-beneficiari, i un complement 
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circumstancial de lloc (locus ubi), ὑπὸ σκοπιᾶς. Quant al subjecte, situat al final del segon 

hexàmetre, és el sintagma en nominatiu Θεύδοτος οἰονόμος. 

El primer hexàmetre destaca per tenir un equilibri formal en l’estructura sil·làbica 

(4, 2, 2, 1, 4, 2, 2), cosa inusual en Ànite142; així, el vers quedaria dividit en dos 

hemistiquis idèntics per la conjunció copulativa καὶ. La primera meitat inspira els 

següents versos: Αἰγιβάτῃ τόδε Πανὶ, καὶ εὐκάρπῳ Διονύσῳ AP VI, 31 v. 1; Ἀγρονόμῳ 

τάδε Πανὶ καὶ εὐαστῆρι Λυαίῳ AP VI, 154 v. 1 (Leon.). L’epítet de Pan emprat aquí és 

un hàpax; uns altres epítets amb -κομης, propis de divinitats, són els següents: 

ἀκερσεκόμης (uid. Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα Hom. Il. XX, 39); 

χρυσοκόμης (dit d’Apol·lo uid. χρυσοκόμης ἔχρη πίονος ἐξ ἀδύτου Tyrt. 3.4; dit de 

Dionís uid. χρυσοκόμης δὲ Διώνυσος ξανθὴν Ἀριάδνην Hes. Th. 947. Altres compostos 

amb -κομης són: ξανθοκόμης (uid. ξανθοκόμας Πτολεμαῖος, ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν 

Theoc. Id. XVII, 103); ἁβροκόμης (uid. ἔρνεα φοίνικα παρ᾽ ἁβροκόμαν Eur. Ion 920), 

etc. Quant l’ús de l’epítet, probablement, és una variant de Πᾶν’ ... ἀγλαέθειρον (uid. 

Hom. h. Pan 5). L’epítet de les Nimfes, αὐλιάσιν, també és un hàpax, per al qual han 

proposades diverses etimologies143: αὐλή (LSJ sv. I: steading o III: dweling); αὔλιον (LSJ 

sv. II: grotto). Certament, les tres possibilitats podrien ser correctes, i, potser, Ànite està 

jugant a ser ambigua en el significat de l’epítet; tanmateix, en la nostra traducció, en tant 

que no podem reflectir aquesta ambigüitat que permet la llengua grega, hem optat per 

l’última accepció. El nom del dedicant, Θεύδοτος, per la seva banda, és un joc de paraules 

(tant etimològic com fònic) de δῶρον i θέτο (cf. AP VII, 527 v. 1; 596, v. 2). Finalment, 

l’epítet de Teòdot, és un compost acunyat, també, per Ànite, a partir d’οἶς (“ovella”), tot 

jugant amb el significat de l’adjectiu οἶος (“solitari”), i νόμμος (“lloc de pastura”); 

d’aquesta manera, nosaltres hem optat per traduir-ho com a “pastor”, figura que ja porta 

implícita la soledat en el seu treball de cuidar el ramat. 

La lectura que trobem a l’hexàmetre del segon dístic, οὕνεχ' ὑπ' ἀζαλέου θέρεος, 

de Pl i B, es prefereix per ser la lectio difficilior i, per tant, és la que reproduïm a 

l’epigrama. Sintàcticament, està introduït per la conjunció οὕνεχ', que, des d’un punt de 

vista pragmàtic, té un valor menys conjuntiu i més adverbial, per la qual cosa, no 

introdueix una subordinada adverbial. El verb principal d’aquesta oració és l’aorist 

παῦσαν, que porta com a subjecte implícit el substantiu Νύμφαις del primer vers. Del 

 
142 GEOGHEGAN 1979, 42. 
143 Ibid., 44-46. 
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verb en depèn un participi predicatiu completiu, ὀρέξασαι, el qual du com a objecte 

directe μελιχρὸν ὕδωρ i com a datiu instrumental χερσὶ; aquest participi fa referència tant 

a les Nimfes com a Pan, encara que concorda amb les primeres per considerar-se més 

rellevants144. Aquest ús del participi és pròpiament èpic: αἳ δέ που ἡμέτεραί τ᾽ ἄλοχοι καὶ 

νήπια τέκνα Hom. Il. II, 136. Quant a l’hexàmetre, hi ha un participi predicatiu 

circumstancial modal, κεκμηῶτα, del qual en depèn un complement circumstancial de 

causa, ὑπο ζαθέοιο θέρεος, i un acusatiu intern, μέγα. Quant a la lectura més discutida és 

la del v. 3, ζαθέοιο θέρευς. Aquesta és la variant que dona Pl i A, però a B trobem ἀζαλέου 

θέρευς, que ofereix una lectio difficilior i, per el contrari, B proporciona una variant més 

trillada145. En primer lloc, ζαθέος, segons LSJ, significa “molt sagrat, diví”, i difícilment 

qualificaria un substantiu com θέρος (a Homer apareix amb noms com Νῦσαν, Κρῖσαν o 

Κῖλαν, sempre a la Iliada cf. Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις I, 38). Segons 

Hesiqui sv. ζάθεον, ἄγαν θεόν, εὐώδης; per tant, podem considerar que ζαθέος és sinònim 

d’εὐώδης (cf. ζαθέων πετάλων Eur. Ph. 801). El concepte, doncs, també recorre en altres 

autors: πάντ᾽ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ᾽ ὀπώρας Theocr. Id. VII, 143; Ἦρος ἦν 

ἤδη τέλος καὶ θέρους ἀρχή, καὶ πάντα ἐν ἀκμῇ: δένδρα ἐν καρποῖς, πεδία ἐν ληίοις. Ἡδεῖα 

μὲν τεττίγων ἠχή, γλυκεῖα δὲ ὀπώρας ὀδμή, τερπνὴ δὲ ποιμνίων βληχή. Longus I, 23.1. 

D’aquesta manera, pel context, és perfectament comprensible que acompanyi a una 

paraula com θέρος, sempre tenint en compte el context de la poesia bucòlica del període 

hel·lenístic. 

 

Prosòdia i mètrica 

Φριξοκόμᾳ τόδε Πανὶ καὶ αὐλιάσιν θέτο Νύμφαις 

– ∪∪ – | ∪∪ – ∪∪͡ – ∪͡∪ – ∪∪ –  || 

δῶρον ὑπὸ σκοπιᾶς Θεύδοτος οἰονόμος· 

– ∪∪ – ∪∪ – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, el primer vers presenta diversos casos d’allargament contextual: la 

primera síl·laba de  φριξοκόμᾳ es mesura com a llarga pel fet que la iota va seguida d’una 

consonant doble;  l’última síl·laba d’αὐλιάσιν també es mesura com a llarga pel fet que 

 
144 Ibid., 50. 
145 Ibid., 51. 
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la iota va seguida de dues consonants (-ν θ-), i el mateix succeeix amb la primera síl·laba 

de Νύμφαις, que es mesura com a llarga pel fet que la ípsilon va seguida de dues 

consonants (-μφ-). Per altra banda, hi ha un cas de correptio epica al diftong de καὶ pel 

fet que la paraula adjacent comença, també, per diftong. Mètricament, es tracta d’un 

hexàmetre dactílic amb una cesura trihemímeres amb la presència del zeugma del tercer 

metre dactílic entre el tercer i quart peu, i el de Hermann, al quart peu. 

 El pentàmetre, quant a la prosòdia, presenta un únic cas d’allargament contextual: 

la segona síl·laba de ὑπὸ es mesura com a llarga perquè la òmicron va seguida de dues 

consonants (σκ-). Mètricament es tracta d’un pentàmetre dactílic pur, és a dir, sense 

substitució al primer hemistiqui, juntament amb la pausa medial. 

 

οὕνεχ' ὑπο ζαθέοιο θέρευς μέγα κεκμηῶτα 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – | ∪͡∪ – –͡ –  || 

παῦσαν ὀρέξασαι χερσὶ μελιχρὸν ὕδωρ. 

– ∪∪ – – – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. El 

primer, prosòdicament, presenta diversos casos d’allargament contextual: la segona 

síl·laba de ὑπο es mesura com a llarga perquè l’alfa va seguida d’una consonants doble; 

l’última síl·laba de θέρεος es mesura, també, com a llarga pel fet que l’òmicron va seguida 

de dues consonants (-ς μ-), tal com succeeix amb la primera síl·laba de κεκμηῶτα, que es 

mesura com a llarga ja que l’èpsilon es troba situada davant de dues consonants (-κμ-). 

També hi ha l’elisió de l’alfa final de οὕνεχ'. Mètricament es tracta d’un pentàmetre 

dactílic amb una cesura hepthemímeres amb la presència del zeugma del tercer metre 

dactílic, entre el tercer i quart peu, el de Hermann, al quart peu, i el del cinquè zeugma 

espondaic, entre el cinquè i sisè peu. 

 Quant a la prosòdia del pentàmetre, presenta diversos casos d’allargament 

contextual: la segona síl·laba d’ὀρέξασαι es mesura com a llarga pel fet que l’èpsilon va 

seguida d’una consonant doble; la primera síl·laba de χερσὶ també es mesura com a llarga 

perquè l’èpsilon es troba davant de dues consonants (-ρσ-), tal com succeeix a la segona 

síl·laba de μελιχρὸν, on la iota va seguida de dues consonants (-χρ-). Mètricament es 

tracta d’un pentàmetre dactílic amb la substitució dels elements breus al segon peu, 

juntament amb la característica pausa central.  
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Epigrama 21 

D’ÀNITE DE TEGEA 

ΑΝΥΤΗΣ ΤΕΓΕΑΤΙΣ 
Poll. V, 48 

Ὤλεο δή ποτε καὶ σὺ πολύρριζον παρὰ θάμνον, 

Λόκρι, φιλοφθόγγων ὠκυτάτη σκυλάκων, 

τοῖον ἐλαφρίζοντι τεῷ ἐγκάτθετο κώλῳ 

ἰὸν ἀμείλικτον ποικιλόδειρος ἔχις. 

Vas morir fa temps també tu a la vora d’un arbust de moltes arrels, 

Locris, la més veloç de les cadelles udoladores, 

va introduir a la teva pota lleugera 

tan cruel verí una serp de bigarrat coll. 

 

 Aquest és l’únic epigrama atribuït a Ànite que no es conserva a l’Antologia 

Palatina, sinó que és el gramàtic Pòl·lux qui l’ha transmès. Tracta sobre la mort d’un gos 

per la mossegada d’una serp i, tal com succeeix a l’epigrama 6, en honor a un cavall, té 

moltes ressonàncies èpiques. Destaca l’assonància dels sons [ο], perquè tant l’òmicron 

com l’omega es repeteixen vint-i-quatre vegades; [e], repetit deu vegades per l’èpsilon, 

l’eta i el diftong ει. A més, hi ha una al·literació del so bilabial al primer vers, per 

l’acumulació de les lletres pi i mu. 

Sintàcticament, hi ha dues oracions principals, distribuïdes entre el primer 

hexàmetre i la resta de la composició, juxtaposades una amb l’altra. El verb de la primera 

oració és ὤλεο (unicum Homericum: ἆνερ ἀπ᾽ αἰῶνος νέος ὤλεο, κὰδ δέ με χήρην Il. 

XXIV, 725; al plany d’Andròmaca per la mort d’Héctor). A més, la seqüència adjacent 

al verb, ποτε καὶ σύ, és purament homèrica, fent servir el poeta καὶ σύ en contextos 

fúnebres: ἀλλὰ, φίλος, θάνε καὶ σύ (Il. XXI, 106); ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς (Il. XXII, 55); 

αὐτάρ Ὀδυσσεύς | ὤλετο τῆλ’, ὡς καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ | ὤφελες (Οd. II, 183). 

Segons Gow i Page: “The precise point can hardly be determined. Perhaps other dead 

animals were commemorated in neighbouring poems or monuments”146. Giangrande147 

 
146 Ibid., 106. 
147 GIANGRANDE, C. R., XVII, 1967, p. 20. 



 

P à g i n a  106 | 122 

 

senyala que la qüestió “lay in its allusive nature; it was near a θάμνος that Homeric 

animals used to find a violent death”, tot senyalant els següents exemples: una llebre 

morta per una àliga (θάμνῳ ὑπ᾽ ἀμφικόμῳ κατακείμενος Il. XVII, 677); un cervatell 

perseguit per un gos de caça (καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ Il. XXII, 191); ocells caient en un 

parany (ἑστήκῃ ἐνὶ θάμνῳ Od. XXII, 469). Teòcrit, per la seva banda, utilitza la fórmula 

καὶ τύ dues vegades, en posició d’anàfora, en un sol vers a Id. VII, 84: καὶ τὺ κατεκλᾴσθης 

ἐς λάρνακα, καὶ τὺ μελισσᾶν, tot expressant la mort d’un poeta. Sigui com sigui, una 

conjectura que s’ha fet d’aquest καὶ σύ ha sigut μαῖα, i, fins i tot, Schneider ha proposat 

Μαῖρα com a vocatiu, encara que es contradiria amb el que apareix al v. 2. Aquest verb, 

ὤλεο, porta com a complement un sintagma preposicional en anàstrofe, πολύρριζον παρὰ 

θάμνον, amb la funció de complement circumstancial de lloc (locus ubi). Això és el que 

s’anomena un topos topogràfic, és a dir, a un epigrama funerari és recurrent descriure el 

lloc on ha succeït la mort o, fins i tot, on és situada la tomba148. 

 Quant a la següent oració, hi ha un vocatiu, Λόκρι, complementat predicativament 

pel superlatiu relatiu ὠκυτάτη, que té com a segon terme el genitiu φιλοφθόγγων 

σκυλάκων. Xenofont menciona els locris com a bons gossos de caça: Πρὸς δὲ τὸν ὗν τὸν 

ἄγριον κακτῆσθαι κύνας Ἰνδικάς, Κρητικάς, Λοκρίδας, Λακαίνας, ἄρκυς, ἀκότινα, 

προβόλια, ποδορτράβας (Cyrop. X, 1). Per la seva banda, Opià també menciona els 

gossos locris: τόσσοι δ᾽ ἐπὶ πᾶσι κύνεσσιν ἔξοχ᾽ ἀρίζηλοι, μάλα τ᾽ ἀγρευτῆρσι μέλονται 

(C. I, 375); així, Ànite emprea un gentilici per denominar, com a antonomàsia, els gossos 

de caça. Quant a l’adjectiu φιλοφθόγγων, és un hápax legomena, compost amb el prefix 

φιλο-, d’ús comú als poetes hel·lenístics (eg. φιλάοιδος Teòcrit Id. XXVIII, 23). El 

subjecte d’aquesta oració apareix, en una posició destacada, al final de la composició: 

ποικιλόδειρος ἔχις, que concorda amb el verb principal, ἐγκάτθετο. Ànite es serveix del 

ποικιλόδειρος d’Hesíode (Op., 203), referit a un rossinyol, en el context de la faula del 

falcó i el rossinyol, amb la qual Hesíode intenta transmetre la posició de subordinació en 

què es troben els homes envers els déus; la poetessa  però, aplica l’adjectiu a una serp. 

Aquest últim verb té els complements següents: ἰὸν ἀμείλικτον com a complement 

directe, complementat predicativament per τοῖον; τεῷ κώλῳ com a datiu locatiu o, fins i 

tot, receptor, que concerta atributivament amb el participi ἐλαφρίζοντι. Per acabar, la 

formula τεῷ ἐγκάτθετο κώλῳ emprada per la nostra autora és una variació de les pròpies 

variationes homèriques: ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ (Il. XXIII, 223); τεῷ ἐγκάτθετο κώλπῳ (Il. 

 
148 FRIEDLÄNDER-HOFFEIT 1948, 31; 64; 66; 67; 139; KELLER 1909-1913, 131 ss. 
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XXIII, 219); ἑῇ ἐγκάτθετο τέχνῃ (Od. XI, 614); ἑῷ ἐγκάτθετο θύμῳ (Od. XXIII, 223). 

Hesíode, per la seva part, també té una fórmula semblant: τεῷ ἐγκάτθεο θύμῳ (WD, 27); 

τεῷ ἐγκάτθεο οἴκῳ (Op., 627); ἑὴν ἐγκάτθετο νηδύν (Th. 487; 890; 899). En aquests 

versos s’observa que no és freqüent l’ús de κώλῳ a l’èpica, encara que sí que ho és al 

drama: eg. πρὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς (Aesch. PB, 325); κώλῳ, πάτερ, ᾇ σ᾽ ἄγω (Soph. 

OC, 184); Ὀρεία ποτὲ δρομάδι κώλῳ (Eur. Hel., 1301). 

 

Prosòdia i mètrica 

Ὤλεο δή ποτε καὶ σὺ πολύρριζον παρὰ θάμνον, 

– ∪∪ – ∪∪ – ∪∪͡ – – | – ∪∪ –  || 

Λόκρι, φιλοφθόγγων ὠκυτάτη σκυλάκων, 

– ∪∪ – –  – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 

 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílics. 

Prosòdicament, el primer vers presenta diversos casos d’allargament contextual: la 

segona, tercera i quarta síl·laba de πολύρριζον es mesuren com a llargues perquè les 

respectives vocals van seguides de dues consonants (-υρρ- i -ον π-) o d’una consonant 

doble (-ιζ-), i el mateix succeeix amb la primera síl·laba de θάμνον, mesurada com a llarga 

perquè l’alfa va seguida de dues consonants (-μν-). Des d’un punt de vista mètric, es tracta 

d’un hexàmetre dactílic amb una dièresi bucòlica i amb el zeugma del tercer metre 

dactílic, situat entre el tercer i el quart peu. 

 Quant a la prosòdia del pentàmetre, també es donen casos d’allargament 

contextual: la primera síl·laba de Λόκρι es mesura com a llarga perquè l’òmicron va 

seguida de dues consonants (-κρ-), tal com succeeix amb la segona i tercera síl·labes de 

φιλοφθόγγων, mesurades com a llargues per anar les respectives vocals seguides de dues 

consonants (-φθ- i -γγ-). Mètricament, és un pentàmetre dactílic amb la substitució dels 

dos elements breus del segon peu per un de llarg, a més, amb la típica cesura medial. 

 

τοῖον ἐλαφρίζοντι τεῷ ἐγκάτθετο κώλῳ 

– ∪∪ – –͡ – ∪∪͡ – | –͡ – ∪∪ –  || 

ἰὸν ἀμείλικτον ποικιλόδειρος ἔχις. 

– ∪∪ – –  – | – ∪∪ – ∪∪  ||| 
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 Aquest dístic elegíac està format per un hexàmetre i un pentàmetre dactílic. El 

primer, prosòdicament, presenta diversos casos d’allargament contextual: les segona, 

tercera i quarta síl·labes d’ἐλαφρίζοντι es mesuren com a llargues pel fet que les 

respectives vocals es troben situades o bé davant de dues consonants (-αφρ- i -οντ-), o bé, 

d’una consonant doble (-ιζ-), tal com succeeix amb les primera i segona síl·labes 

d’ἐγκάτθετο, que es mesuren com a llargues perquè les respectives vocals es troben 

davant de dues consonants (-εγκ- i -ατθ-). Mètricament es tracta d’un hexàmetre dactílic, 

amb una cesura hepthemímeres i amb els segon i quart zeugmes espondaics, situats entre 

el segon i tercer peu, i entre el quart i cinquè, respectivament, i el zeugma del tercer metre 

dactílic, entre el tercer i quart peu. 

 Pel que fa a la prosòdia del pentàmetre, només hi ha diversos casos d’allargament 

contextual: tant la tercera com la quarta síl·laba d’ἀμείλικτον es mesura com a llarga pel 

fet que les respectives vocals van seguides de dues consonants (-κτ- i -ν π-). Mètricament 

és un pentàmetre dactílic idèntic al de la primera estrofa, amb la característica cesura 

medial i la substitució dels elements breus per un de llarg al segon peu del primer 

hemistiqui. 
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4. Temes i motius literaris a la poesia d’Ànite 

Els manuals de literatura, en general, han estat bastant parcs en la descripció de la 

literatura hel·lenística fins els darrers anys, on destaquen els estudis de de Klooster149 o 

el companion de Clauss-Cuypers150. En el context de l’epigramàtica d’aquest període 

literari, tal com ja apuntava Fernández Galiano151, ha estat imposada una divisió 

geogràfica en dues zones dels diversos poetes: una suposada escola dòrico-peloponèssica 

occidental, on situem escriptors del Peloponès (ie. Ànite, Mnasacles, Pàncrates...), de la 

Magna Grècia (ie. Nossis, Leònides, Fanias, Mosc...), les illes dòriques del sud de l’Egeu 

(Filitas, Nícies i Teòcrit...) i la Grècia central i septentrional (Faleceu, Perses i Alexandre). 

Aquesta escola es caracteritzaria, en grans trets, per la translació social de l’epigrama des 

de les societats més altes d’època clàssica, cap al demos; l’interès per la intimitat 

femenina, els nens i els animal; el gust per la natura idíl·lica, el pacifisme i un 

sentimentalisme, en definitiva, expressat en una llengua artificial, barroca i teatral. 

Com a contraposició, hi ha una escola jònico-egipcia, els poetes de la qual 

procedeixen d’Àsia Menor (ie. Hegemó, Duris, Arat, Asclepsíades, Nicandre...) i tots 

aquells poetes nascuts a Àfrica, que varen acudir a l’Alexandria dels Ptolomeus (ie. 

Teetet, Posídip, Calímac, Glauc, Dioscòrides i Zenòdot) i, finalment, Antípatre i 

Meleagre. Aquesta es defineix per tractar temes molt més refinats i subtils, influenciats 

pels corrents filosòfics de l’estoïcisme i l’hedonisme, amb una concentració verbal i 

estilística, pròpia de les inscripcions, tot tractant l’amor, la passió, l’elitisme social i el 

cosmopolitanisme de la gran ciutat. 

Pel que fa a Ànite, que, per origen i dialecte, és situada d’acord amb aquesta 

classificació en l’escola dòrico-peloponèssica, és la veu femenina més representada a 

l’Antologia Palatina i en tota la literatura grega, segons allò que l’atzarosa tradició ens ha 

llegat, després de Safo. Els seus epigrames, que en la seva majoria estan compostos per 

quatre versos152, poden classificar-se grosso modo, tot i que, sovint, és difícil fer una 

distinció clara, en els següents continguts temàtics: epigrames votius, funeraris i bucòlics. 

Dins dels dos primers grups cal destacar l’originalitat amb què la poetessa desenvolupa 

 
149 KLOOSTER 2014. 
150 CLAUSS-CUYPERS 2014. 
151 FERNÁNDEZ GALIANO 1978, 9-14. 
152 L’única excepció és l’epigrama 7 del nostre corpus (AP VII, 215), que presenta tres dístics elegíacs en 

comptes de dos, ie. sis versos. 
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aquesta temàtica, a través de planys per animals: saltamartí (uid. epigrames 4), cigala 

(uid. epigrama 4 i 5), dofí (uid. epigrama 7), cavall (uid. epigrama 6) o una gossa (uid. 

epigrama 21). Segons Snyder153, això no és una altra cosa més que un joc 

d’experimentació poètica en què l’autora trenca l’expectativa del lector avesat a la 

solemnitat dels epigrames funeraris, que es veu modificada i empetitida per la 

incorporació dels animalons a la composició poètica. Aquest procés, però, s’enriqueix 

amb l’apropament sentimental envers a aquests animals, a partir de generar empatia en el 

lector respecte els seus personatges que ploren la mort dels seus animals (uid. epigrama 

4, on la jove Miro es lamenta per la mort de les seves mascotes)154. Com a originalitat 

aportada per Ànite, doncs, trobem aquesta consideració de l’animal com quelcom que 

produeix emoció en l’ésser humà i, per tant, per primer cop a la literatura grega, els 

animals són protagonistes d’una ficció sense haver-se de justificar a partir de la mitologia 

(cf. les cigales al Fedre de Plató, on, segons Sòcrates, existeix la creença que els insectes 

havien sigut homes abans que nasquessin les Muses. En aparèixer aquestes últimes, els 

homes van quedar encisats pels seus cants i van oblidar-se de menjar, dormir, beure..., 

per la qual cosa van perir i les divinitats els hi van concedir la possibilitat de retornar a la 

vida com a animalons)155. 

Per altra banda, encara dins d’aquest bloc, hi ha la vessant més tradicional, 

comentada per Snyder, en què la poetessa de Tegea es serveix de constants al·lusions 

homèriques; aquests, per altra banda, són precisament els epigrames que li han guanyat 

l’entrada al cànon femení d’Antípatre de Tessalònica com a θῆλυς Ὅμηρος (AP IX, 26, 

uid. supr. T5). No ens estendrem en profunditat en aquesta qüestió, car ha estat llargament 

debatuda pels acadèmics que han tractat aquests epigrames; per això, a banda dels 

comentaris ja presentats en cadascun dels epigrames, es pot consultar la bibliografia 

aportada al tancament d’aquest treball, en especial DÍAZ DE CERIO DÍEZ (1998) i 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ (2009). La poetessa parla de la mort de donzelles just abans de ser 

desposades (uid. epigrames 10-13), on utilitza com a model el plany de Tetis pel seu fill 

Aquil·les o, també, el d’Aquil·les per la mort del seu estimat company Patrocle (uid. 

epigrames 10 i 11), sempre partint de referents èpics. D’aquesta manera, elabora un 

 
153 SNYDER 1991, 70. 
154 LUQUE 2020, 153. Per tal de conèixer un estudi in extenso del tractament que fa Ànite dels animals als 

seus epigrames cf. DÍAZ DE CERIO DÍEZ 1998. 
155 Com bé apunta Luque, cal destacar la nul·la presència mitològica a la literatura d’Ànite (LUQUE 2020, 

153). 
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discurs elevat, amb un to solemne, que, segons Fernández Galiano156, en alguna ocasió 

peca de massa patetisme, tremendisme, com són els epigrames 6 i 12; no obstant això, 

Yourcenar admet que els seus versos compten amb una fermesa i, a vegades, una força 

poc comunes157. També, però, Ànite escriu sobre la temàtica de la guerra, tan present als 

textos homèrics i, en general, a l’èpica. Tanmateix, l’aproximació que en fa és des d’una 

perspectiva que, ben bé, podríem titllar de pacifista (uid. epigrama 1, on es qualifica la 

llança amb l’epítet de βροτοκτόνος, i hi ha expressa una súplica que demana l’aturament 

de la seva activitat; o l’epigrama 6, on es lamenta la mort d’un cavall que ha caigut en 

batalla, a diferència de l’absoluta indiferència que presenta Homer en la mort d’aquests 

animals a la Ilíada, com per exemple: V, 768-769; VI, 38-41; VIII, 80-84). 

A continuació hi ha els epigrames bucòlics que, evidentment, guarden relació amb 

l’il·lustre poeta Teòcrit. A diferència de l’anterior cas, la influència exercida per part 

d’Ànite en el poeta hel·lenístic no ha estat tan estudiada, per la qual cosa hem decidit 

aprofundir d’una manera breu en aquesta comparativa temàtica.  Teòcrit, en la seva obra, 

els Idil·lis, desenvolupa tres tipus de composicions pròpies de la poètica alexandrina: 

l’epil·li, una composició concisa en hexàmetres que s’entén com la reelaboració de l’èpica 

en època hel·lenística158; també escrigué mims i idil·lis bucòlics que, segons Josep 

Alsina159, a la seva introducció a la traducció dels Idil·lis per la Fundació Bernat Metge, 

van ser el tipus de poemes que, tot apartant-se de les tendències literàries corrents en la 

seva època, va saber cultivar amb una excel·lència única, de manera que es guanyà un 

lloc principalíssim dins el Parnàs. Aquesta perfecció, però, no és nascuda de l’enginy 

teocritià, sinó que, certament, té algunes inspiracions i referents anteriors a ells. Si ben és 

cert que hi ha qui defensa que la configuració del motiu literari que a Roma, amb les 

Bucòliques de Virgili, es coneixerà com a locus amoenus es comença a formular al s. VI 

aC160, nosaltres defensem que Teòcrit està directament, si més no, influït per aquests 

epigrames bucòlics de la nostra poetessa. I basem aquesta afirmació en la visió que té 

Teòcrit sobre la natura: llum, color, sensualisme; dibuixa quadres, gairebé com si fossin 

fotografies, on l’estiu és continu, sempre situats al migdia (cf. Id. VI i VII). Tanmateix, 

 
156 FERNÁNDEZ GALIANO 1978, 49. 
157 YOURCENAR 1979, 289. 
158 CLAUSS-CUYPERS 2014, 4-5; 151-165; 174; 344; 417. 
159 ALSINA 1961, 37. 
160 D’aquesta manera consta al comentari de l’epigrama 15 del nostre corpus, ie. AP IX, 313. 
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també evoca un món en què tota la natura es mostra encisadora161: el remor de l’aigua 

que llisca des d’una roca (Id. I, 7-8); l’arpegi dels arbres suaument gronxats pel vent (Id. 

I, 1-3); el cant de les aus i les cigales (Id. VII, 155; 138-140); l’ombra que refresca els 

caminants (Id. XII, 8-9); el so dels esquellots del ramat (Id. IV 44-45)... Aquesta definició 

de la natura, encara que d’una forma més succinta, s’observa ja a Ànite, la qual dota de 

protagonisme el propi quadre paisatgístic162: la presència de fonts (uid. epigrama 15, v. 

2; 16, v. 4; 18, v. 3; 20, v. 4; cf. Id. I, 1-3) i de la fresca ombra (uid. epigrama 18, v. 4), 

que contrasten amb la calor estiuenca, imperant en aquests epigrames; també és present 

el so dels arbres moguts pel vent (uid. epigrama 18, v. 2) i, en definitiva, el líric 

costumisme pastoral que defineix, per antonomàsia, aquest bucolisme, tal vegada 

idealitzat (uid. epigrama 3, on hi apareixen uns nens petits, molt adients al món poètic 

d’Ànite; Teòcrit a Id. XXIX insereix la presència d’un minyó, un παῖς, una figura que en 

un sentit semblant utilitza també la poetessa a l’epigrama prèviament citat). 

Quant a la religiositat implicada en l’ambient pastoral, destaca la presència de 

Pan163, divinitat dels pastors i els ramats, originari de l’Arcàdia, tot i que el seu culte 

s’acaba estenent a tota l’Hèl·lade; li agrada el frescor de l’ombra i de les fonts i a més, se 

li atribueix una gran activitat sexual (tot això, altrament, són motius propis de la poesia 

bucòlica com testimonien els Idil·lis). Aquest és present tant als Idil·lis (eg. I, 123; IV, 

63; V, 28, etc.) com a Ànite (cf. epigrames 15, 19, 20 i, possiblement, 3 i 18). A aquesta 

divinitat se li associen certs animals, com és, certament, el boc, que és present a dos 

epigrames (uid. epigrames 3 i 17). Al primer d’ells hi apareix el vocatiu τράγε, present 

només a Id. VIII, 49, en boca de Menalcas, en una competició de cant que perdrà vers 

Dafnis. Quant al segon cas, l’animal apareix anomenat amb l’epítet κεραός el qual 

sintagma, ie. κεραός τράγος, també es testimonia a Teòcrit en dues ocasions (uid. Id. I, 4; 

VI, 336). Per altra banda, unes divinitats associades, també, a Pan i als paratges naturals 

muntanyencs són les Nifmes, espiades pel déu a través de les roques; a Ànite hi són als 

epigrames 17 i 20. En el primer cas, s’al·ludeix a una en concret, anomenant-la Ναίς, que 

és una nimfa dels rius i les fonts; també present a Teòcrit, més concretament a Id. VIII, 

 
161 ALSINA 1961, 39-40. 
162 LUQUE 2020, 154. 
163 Per a la informació sobre aquesta divinitat i les que l’envolten uid. Him. hom. a Pan; PAUS., VIII 36, 8; 

38, 11; 42, 3. 
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43; 93. Per altra banda, però, al segon cas, s’hi fa referència amb un nom més general, 

Νύμφαι, referides per Teòcrit a Id. I, 12; V, 70; VII, 137. 

Finalment, com a diferència essencial entre la poètica teocritiana i la d’Ànite és el 

tema de l’amor. En els Idil·lis del poeta siracusà és fonamental el desenvolupament d’una 

passió amorosa que, sovint, no és corresposta i, d’aquesta manera, els personatges 

expressen el seu sofriment (cf. Id. II, Simeta; X, Buceu; XI, Polifem; XIV, Esquines; XV, 

Gorgó i Praxinoa. Per tant, podem afirmar que l’amor, presentat com un déu cruel, és un 

dels leitmotiv més freqüents als seus poemes164. Contràriament, però, la poesia d’Ànite 

presenta una mancança d’aquest motiu eròtic que només és perceptible a l’epigrama 17, 

on un boc es vanta del fet que una nàiade li hagi acariciat les barbes165; tanmateix, no hi 

ha res d’explícit com sí que ho trobem, constantment, als Idil·lis. 

Per tant, com a forma de concloure aquest succint i inicial anàlisi literari 

comparatiu entre Homer, Ànite i Teòcrit, hem pogut confirmar que, sumant-hi els 

comentaris realitzats en l’apartat central d’aquest treball, queden paleses interinfluències 

entre els tres poetes. Així, es veu recollit el to solemne, amb un cert caire pacifista, a més 

de la influència de la seva visió diàfana de la natura arcàdica; i tot això ho fa amb una 

senzillesa que se li pot atribuir com a genuïna, sense cap pretensió, però amb un gran 

amor que li permet dibuixar quadres pictòrics en la seva expressivitat. Per tant, Ànite és 

la poetessa de les petiteses, de les escenes delicades en què apareixen nois, joves, animals 

i inspiradors paisatges muntanyencs o marins que no són més, pot ser, que la seva visió 

particular del món que l’envoltava. 

  

 
164 ALSINA 1961, 41. 
165 LUQUE 2020, 154. 
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5. Conclusions 

El present estudi ha recorregut els vint-i-un poemes que creiem atribuïbles a Ànite de 

Tegea. Quant a l’autora, en sabem, segons els testimonis aportats, poc; ni tan sols existeix 

la convicció unànime que la seva pàtria fos Tegea, però allò que sí és clar és que tots la 

situen a l’Arcàdia, territori del Peloponès. Temporalment, sembla emmarcar-se al s. III 

aC, a l’inici de l’època hel·lenística, i ràpidament, poc després de la seva mort, va 

esdevenir cèlebre, digna de merèixer que li fos erigida una estàtua (Tacià, Or. ad Graecos 

33, uid. T3).  

Sigui com sigui, l’elaboració del treball, consistent en l’estudi dels epigrames 

genuïns de la nostra poetessa, ens han proporcionat diferents certeses que ens agradaria 

recollir com a conclusions del nostre treball. Tal com hem pogut observar, tot i ser 

arcàdica, el dialecte escollit per la composició dels poemes és el dòric, car es situa en el 

context d’una escola epigramàtica dòrico-peloponèssica, en contraposició amb la jònico-

egípcia. La temàtica de la seva producció literària és variada, però amb dos grans blocs 

significatius: epigrames votivo-funeraris i epigrames bucòlics. El primer grup es 

subdivideix, al seu torn, grosso modo, en epigrames en què el plany és per donzelles 

mortes abans del matrimoni, el qual és, per altra banda, un dels moments més importants 

de tota dona a l’Antiga Grècia. Per a la composició d’aquest tipus d’epigrames, Ànite 

pren models èpics i, així, es basa en el plor homèric de Tetis, coneixedora del futur del 

seu fill, i en el d’Aquil·les, per la mort del seu estimat Patrocle (AP VII, 646 i 649, uid. 

epigrames 6-7). L’altre subgrup a destacar és aquell en què les composicions tenen com 

a finalitat plorar la mort d’animals, insectes en molts casos, tot inserint un toc pacifista 

en alguns d’ells (AP VII, 208, uid. epigrama 6). Ànite, com ja ha estat dit, és la primera 

autora de tota la literatura grega que coneguem en tractar aquest leitmotiv i, per tant, és 

innovadora, com de fet correspon als grans noms de poetes hel·lenístics que experimenten 

amb la pròpia creació poètica, sempre dins d’aquesta temàtica iniciada per Homer. Pel 

que fa al segon gran grup d’epigrames, són els bucòlics, en els que Ànite ja reuneix tots 

els tòpics dels quals Teòcrit, posteriorment, es servirà per tal de confegir els seus Idil·lis: 

ambdós poetes presenten la mateixa visió d’una natura lluminosa, acolorida, sensual, en 

què sempre és migdia i tant les fonts com l’ombra dels arbres són resguard per als 

extenuats caminants (AP XVI, 228, uid. epigrama 18), amb innumerables al·lusions a 

Pan, divinitat silvestre pròpia dels pastors, sempre en contacte amb les nimfes. És cert, 
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però, que la influència d’Ànite no és exclusivament, com és d’esperar, d’Homer, sinó que 

beu molt dels tràgics (AP VI, 153, uid. epigrama 2) i, en un grau menor, potser, de l’elegia 

(AP VII, 232, uid. epigrama 8). Així doncs, hem comprovat que la literatura, sobre tot a 

l’Antiguitat, on el concepte de “plagi” és inexistent, és quelcom interrelacionat, una xarxa 

on la mimesi és un principi actiu positiu; els autors es serveixen dels seus predecessors 

com a inspiració, fan reelaboracions aportant nous punts de vista i, al seu torn, ells 

mateixos serveixen de model per als seus successors. 

Quant a la mètrica, però, no hem aconseguit divisar cap patró més enllà que les 

seves composicions, normalment, estan formades per quatre versos, és a dir, per dos 

dístics elegíacs, la qual cosa, creiem, no és un argument de pes suficient per descartar 

aquells epigrames que no segueixin aquesta màxima (AP VII, 215, uid. epigrama 7), o 

per pensar que no serien per aquest motiu de la nostra autora. Sí podem afirmar que els 

hexàmetres compostos són sempre dactílics, és a dir, el cinquè peu és sempre un dàctil, 

però, més enllà d’aquest apunt, no hi ha cap constant a destacar, car els pentàmetres hi ha 

uns que presenten substitucions i d’altres no, tot i que a tots ells es pot establir la 

característica pausa medial. 

Sigui com sigui, l’única certesa que tenim és que Ànite, fruit de la seva alteritat 

femenina, ha patit una tradició manuscrita molt esbiaixada, tot i ser l’autora grega, després 

de Safo, millor conservada. Ella ha aconseguit comparar-se amb l’il·lustríssim Homer 

d’una manera ben merescuda, car ha aportat a la literatura el seu innovador punt de vista, 

dins d’una poètica masculina i, a més, ha servit de model per l’elaboració d’un gènere, el 

bucòlic, que veu el seu punt d’excel·lida en Teòcrit, però que inicia, segons els testimonis, 

en Ànite. Creiem, doncs, que tot i ser una dona, tot i pertànyer a una època menys valorada 

per molts hel·lenistes, Ànite de Tegea, per la seva producció literària, mereix, si més no, 

un reconeixement entre els autors de producció en llengua grega; mereix, i aquí 

parafrasejo l’eterna Safo, ser recordada. 
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6. Annex 

Epigrama I 

D’ARSITÒDIC RODI 

ΑΡIΣTOΔIKOY ΡOΔIOY 

AP VII, 189 

A un molt més que melodiós saltamartí; fúnebre 

Εἰς λίγειαν ἤ μᾶλλον ἀκρίδα· ἐπιτύμβιον 

οὐκέτι δή σε λίγεια κατ᾽ ἀφνεὸν Ἀλκίδος οἶκον 

ἀκρὶ μελιζομέναν ὄψεται ἀέλιος: 

ἤδη γὰρ λειμῶνας ἐπὶ Κλυμένου πεπότησαι 

καὶ δροσερὰ χρυσέας ἄνθεα Περσεφόνας. 

Ja mai més, a tu, saltamartí, a la rica casa d’Alcís 

cantant melodiós et veurà el sol: 

car ja voleteges sobre la praderia de Climen 

i les daurades flors de Persèfone, molles de rosada. 

 

Epigrama II 

D’ANTÍPATRE TESSALÒNIC 

ΑΝΤIΠATΡOΥ ΘEΣΣAΛONIKEΩΣ 

AP VII, 236 

Al mateix [Temístocles] a Magnèsia 

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐν Mαγνησίᾳ 

οὐχὶ Θεμιστοκλέους Μάγνης τάφος: ἀλλὰ κέχωσμαι 

Ἑλλήνων φθονερῆς σῆμα κακοκρισίης. 

No soc la tomba magnèsia de Temístocles, sinó que he estat erigit 

com a testimoni d’un judici dolent i inic dels grecs. 
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Epigrama III 

D’ÀNITE DE MITILENE 

†ΑΝΥΤΗΣ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΑΣ 

AP VII, 492 
A tres donzelles milèsies, violades per uns gàlates 

Εἰς τὰς τρεῖς παρθένους τὰς Μιλησίας, τὰς ὑπὸ Γαλατῶν 

βιασθείσας 

Ὠχόμεθ᾽, ὦ Μίλητε, φίλη πατρί, τῶν ἀθεμίστων 

τὰν ἄνομον Γαλατᾶν κύπριν ἀναινόμεναι, 

παρθενικαὶ τρισσαὶ πολιήτιδες, ἃς ὁ βιατὰς 

Κελτῶν εἰς ταύτην μοῖραν ἔτρεψεν Ἄρης. 

οὐ γὰρ ἐμείναμεν ἅμμα τὸ δυσσεβὲς οὐδ᾽ Ὑμέναιον 

νυμφίον, ἀλλ᾽ Ἀίδην κηδεμόν᾽ εὑρόμεθα. 

Morim, Milet, pàtria estimada, dels sense lleis 

gàlates la insolència criminal rebutjant, 

tres donzelles ciutadanes, a les quals el violent 

Ares dels celtes a aquest destí ens conduí. 

Car, no vam sobreviure el cinyell impiu ni l’Himeneu nupcial, 

sinó que vam trobar Hades com a vetllador. 

 

Epigrama IV 

D’ÀNITE 

ΑΝΥΤΗΣ 

AP VII, 538 

A un tal Manes 

Εἰς Μάνη τινά 

Μάνης οὗτος ἀνὴρ ἦν ζῶν ποτε: νῦν δὲ τεθνηκὼς 

ἶσον Δαρείῳ τῷ μεγάλῳ δύναται. 

Manes era aquesta home, que en altre temps vivia; ara que és mort, 

és igual de poderós que Darios el gran. 
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