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Aprofundiment
1. Els catalans a Grècia i al Peloponès
2. Les especialitats culinàries de Catalunya
3. El mite d’Europa
4. Catullo

1 Els catalans a Grècia i al Peloponès

El famós historiador català Antoni Rubió i Lluch (1855-1937) ha estudiat 
la presència dels catalans a la Grècia del segle XIV.
La expedición y dominación de los catalanes en Oriente juzgados por los 
griegos (1887).
Los catalanes en Grecia: últimos años de su dominación, cuadros históricos 
(1927), Madrid: Voluntad.
Es pot aprofundir sobre el tema llegint un article en anglès de H. W. Hazard 
(editor)The fourteenth and fifteenth centuries (1975), consultable en línia:
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-idx?type=-
div&did=History.CrusThree.i0018&isize=M.
La presència catalana a Grècia es data des del 1311 fins el 1380.

2 Les especialitats culinàries de Catalunya

 – pa amb tomaca
 – escalivada
 – menjablanc

3 El mite d’Europa

La princesa Europa, filla del rei dels fenicis (qui regnava en el territori 
de l’actual Líban i comprenia les ciutats de Tiro i de Sidone), se’n va a la 
platja amb les amigues i les serventes. Allà hi troba un toro blanc, suau i 
bellíssim. Europa puja sobre l’animal i aquest es llança cap al mar, trans-
portant la noia fins a l’illa de Creta. Aquí reprèn el seu verdader aspecte: 
Zeus, el pare dels déus. El mite continua amb la història dels germans 
d’Europa, que surten a la recerca de la germana: Cadmo arriba a la Grècia 
continental, funda Tebes i transmet l’alfabet fenici als grecs.
El mite representa un moviment de civilització d’Orient a Occident.

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-idx?type=div&did=History.CrusThree.i0018&isize=M
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-idx?type=div&did=History.CrusThree.i0018&isize=M
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4 Catul

Poeta llatí que va néixer a Verona l’any 84 a.C. I va morir l’any 54 a.C., ha 
deixat un ric repertori de poesies amoroses

CARMEN 5
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
Rumoresque senum severiorum
Omnes unius aestimemus assis!
Soles occidere et redire possunt:       5
Nobis, cum semel occidit brevis lux,
Nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,
Dein mille altera, dein secunda centum,
Deinde usque altera mille, deinde centum,   10
Dein, cum milia multa fecerimus,
Conturbabimus illa, ne sciamus,
Aut ne quis malus inuidere possit,
Cum tantum sciat esse basiorum.

CARMEN 85
Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris. 
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
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Traducció al català de Jaume Medina (Vic, 1949), Filòleg, poeta i traductor, 
doctor a la Universitat Autònoma de Barcelona.

CANT 5
Visquem, Lesbia meva, i estimem-nos;
i els xafardeigs dels vells malagradosos
avaluem-1os tots al preu d’un as.
Els sols es poden pondre i tornar a néixer:
quan la llum breu se’ns ha post, a nosaltres
ens cal, només, dormir una nit eterna.
Ara fes-me mil besos, després cent,
després mil més i cent una altra volta,
després, encara, mil i després cent.
Llavors, quan n’hàgim fets ja molts milers,
perdrem el compte a fi de no saber-1os
o perquè cap malvat no ens tingui enveja
quan sàpiga que ens hem fet tants de besos.

CANT 85
Amo i odio. Per què faig això, demanes tal volta?
No ho sé pas, però així és i en tinc gran turment.




