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CURSOS FUNDACIÓ FITA 

 

EL FLÂNEUR A LA FINESTRA 
 

Part primera 

 

D’ON VENIM LLUNYÀ  
(pel que fa al pensar) o sobre els fonaments 

 

Sessió nº 2 (16, XI, 2016) 

 

Hesíode (segona meitat del s. VIII a.e.a. i primera meitat del VII 

a.e.a.), el pare/fundador de la literatura fantàstica. 
 

J. JUBERT GRUART 

 

En un Tractat de Història de la Filosofia a l’ús, rarament (de fet mai) hi trobarem un 

capítol dedicat a Hesíode (Hesíode com document filosòfic), malgrat la seva cabdal 

síntesi i aportació referent a la “interpretació”/visió de tot plegat. Hesíode fundà, ras i 

curt, la propensió “típicament grega” de veure i proposar “aclaridors universals” en el 

caos de la Realitat que es reflexa en la ment humana (un fonament o plataforma 

indispensable, sobre la qual aixecar-hi un edifici o castell). 

Hesíode fou un genial compilador del pensar “fantàstic”/mític, pre-filosòfic, d’una 

època-lloc, amb un sincretisme depurat, alhora que un creador de nous mites. 

Recopilà/redactà “el llibre” fonament de tot l’edifici del pensar religiós occidental 

europeu: Teogonia1, el primer gran sistema genealògic, en el que “a diferència del que 

té lloc en el Gènesi, no se’ns presenta l’acte de la creació sinó innombrables actes de 

procreació”2.  

Ben diferent de contingut és Treballs i dies,  un precís i preciós document del pensar 

d’una època i lloc concret, on es mostra com un contundent agrimensor de conceptes 

pràctics moralitzants.  

Massa aportacions com per ser  justificable la seva omissió. 

 

                                                 
1 Hesíodo, Teogonía. Trabajos y días. Escudo, Certamen, Alianza, Madrid, 1993. 
2 Daniel J. Boorstin, Los creadores, Crítica, Barna., 1994 (1992), p. 43.  
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Alhora que recopilador de mites i creador de mitologies, Hesíode oferí/aportà la 

possibilitat de representar-nos un univers ordenat per una pluralitat d’essències 

primordials, principis transcendents intemporals (arches,  arquetíps), personificacions 

mítiques,  que són subjacents a la realitat concreta (tant allà-a-fora com en 

l’experiència psíquica aquí-a-dins) i li donen forma i significat3. De fet, en aportar-nos 

el relat de tot això, Hesiode ens consolidà als humans com a  sapiens. 4 

 

Notícia biogràfica 

A diferència del seu predecessor cronològic Homer (algú anomenat així, sigui qui sigui), 

Hesíode (c. 750 – c. 675 a.e.a.) deixà lleus referències directes o indirectes que 

permeten assignar-li una incerta biografia5. 

Heretà del seu pare, un comerciant d’Àsia menor instal·lat finalment a Ascra (Beòcia, 

Grècia occidental, riba nord del Golf de Corint), una propietat agrícola disputada pel 

seu germà. Aquest litigi, bàsicament moral, fou l’origen de “Treball i dies”, escrit 

habitualment (és a dir, sempre que és esmentat) considerat secundari –eclipsat per 

“Teogonia”- però que, pel nostre objectiu de reconstrucció genealògica del pensar, és 

un “precís i preciós”, important, document epocal. 

Escrits posteriors (encara que atribuïts al mateix Hesíode, com Certamen) el fan 

participar en els jocs fúnebres en honor d’Anfidament (als quals també si fa participar 

a Homer, a qui Hesíode guanyà).6 

 

Obres 

En fer l’anàlisi, per temes, del sistema (pre)filosòfic hesiòdic, procedirem a buidar-

hi/extreure els conceptes de déu, humà, cosmos, ètica, estètica, política i sentit de 

l’existir que contenen aquestes obres. En aquest apartat només s’hi farà una breu 

consideració global de les dues obres d’autoria no dubtosa, deixant de comentar Escut 

i Certamen. 

 

 

 

                                                 
3 Richarda Tarner, La pasión de la mente occidental, Atalanta, Vilaür /Girona), 2012 (1991), pp. 25-26. 
4 V. Yuval  Noah Harai, Homo Deus, Debate, Baena., 2016 (2015), p. 177:  “A més d’arbres, rius, pors i 

desitjos, el ‘mon’ de l’homo sapiens conté també relats sobre diners, déus, nacions i companyies”.  
5 Jacob Burkhardt, Historia de la cultura griega, vol. I, RBA, Barna., 2005 (….), p. 357. 
6 També se l’acaba situant a Énoe (un demos de l’Àtica) on sedueix a la filla del seu amfitrió, motiu pel 
qual dos germans de la noia el maten i llencen el seu cadàver al mar, seguint-se d’aquí relats 
absolutament llegendaris i fantàstics (cos transportat a terra per dofins, el dia i lloc de les festes de les 
Rhia, ...). 
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Teogonia 

És, a més d’una teogonia (origen dels déus), també una cosmogonia (explicació de 

l’origen de tot plegat), un exhaustiu Who’s Who (qui és qui) dels divins, un primer 

inventari de les forces de la natura i una antropogonia enginyosa i exitosa. 

En el Proemi es deixa ben clar que es tracta d’un text revelat, dictat a Hesíode 

(personalment) per les Muses, bé en somnis o en situació epifànica, tot i que no és res 

més que una pura i tòpica convenció literària: “Vet aquí el que en primer lloc em varen 

dir les deesses, les Muses olímpiques, filles de Zeus” (v. 20-24). El seu objectiu és 

explícit: “cantar el sagrat llinatge dels feliços sempiterns” i “celebrar allò que ha de 

venir i el passat” (v. 30-34). En definitiva lloar, alabar,...”al senyor”.7 

Al igual que en Treballs i dies, a Teogonia s’adreça també als poderosos governants 

terrenals; però, mentre allà els recriminarà ben explícitament les seves injustes 

sentències, aquí els qualifica de “sensats, perquè a la gent que pateixen ofenses en el 

àgora fàcilment restitueixen” (v.87-88). 

Al Proemi esmentat li segueix la famosa Cosmogonia on només en 10 versicles (dins 

d’un total de 1020) enllesteix l’explicació sobre l’origen de tot plegat (dels déus, de la 

natura i del cosmos).  

Segueix la Teogonia pròpiament dita, amb l’enumeració de les successives generacions 

dels déus (una complexa arborització genealògica), fins arribar a l’Ascens de Zeus al 

poder i l’establiment de la darrera generació dels déus. Tanca el text un migrat Catàleg 

d’herois, que haurà d’esperar l’extraordinari esclat de la Mitologia en els propers 

segles per completar-se i enriquir-se. 

 

Treballs i dies  

Treballs i dies, un poema de 828 hexàmetres, fonamentalment tracta sobre la 

corrupció, Hesíode descriu conductes, interroga i dóna un reguitzell de respostes 

(quasi)ètiques (valors, amb intens basament normatiu, moralitzants). 

Text manifestament desordenat, conté la primera presa de consciència de la miserable 

condició humana (raça de ferro), inamovible fins avui mateix (època de decadència). 

Que Treballs i dies sigui un text de rabiosa actualitat, 2.800 anys després de la seva 

redacció, no permet investir Hesíode de profeta (algú que té memòria del futur) 8; 

                                                 
7 Tal com es fa en tots els cants litúrgics, oracions… de totes les religions.  
8 [Si dotesim a Hesíode de facultats profètiques (no fou el seu cas), és probable que per titular als humans 

de l’època actual se li escauria el de “raça del silici”].  
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indica, simplement i traumàticament, que no hem avançat (que sobre els fonaments –

Hesíode com fonament- no hem aixecat encara cap pilar o pis ètic prou ferm/sòlit. 

Adreçat aparentment al seu germà Perses, fustiga Hesíode directament a governants i 

jutges a propòsit de dos temes centrals: justícia i treball. En primer lloc, fent recurs al 

mite de les cinc creacions de races d’humans9, fa un punyent retrat de “la que ara 

existeix” (Tr. 174-203). Tot seguit, continuant amb el tema de dike (justícia) i hybris 

(injuria), reelabora l’antiga Faula del falcó i el rossinyol (pouada de fonts sumèries i 

babilòniques), per tal de condemnar la compra de la justícia -per suborn, influències o 

pressió- , pràctica a la que es sotmeten reis i jutges. 

 

Epocalitat i localitat (Grècia arcaica) 

Hesíode escriu els seus textos en els inicis del període aracaic (s. VIII-VII)10.  

    

 

I, en concret, a Beocia, a la Grècia continental.  

                                       

                                                 
9 Que Plató reprendrà de forma ignominiosa i amb mala fe (mentint).  
10 La complexa època arcaica (vertader renaixement grec) s’inicia a les darreries del s. VIII a.e.a.(a. 776, 

quan es celebrà la primera olimpíada) i es clou amb les Guerres Mèdiques (segle V a.e.a., en concret l’any 

480, data de la victòria sobre els perses); en total uns 300 anys.  
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S’ha deixat enrere l'època  fosca. Els governants del “món” micènic i l’estructura de 

poder que ostentaven  han estat eliminats.  “La societat tingué que tornar a organitzar-

se amb nous plans i nous valors adequats a la nova situació material i social, en la que 

els emigrants eren sense dubte un factor a tenir en compte”.11 (Hesíode fou, 

precisament, un d’aquests emigrants, procedent d’Àsia menor). 

Les invasions  dòriques (pobles indoeuropeus), iniciades el s. XII a.e.a, a Tessàlia (al 

nord de Grècia) i progressivament descendents vers el sud, al llarg de quatre segles, 

determinaren la destrucció de la civilització micènica.  

Els canvis que es produïren  durant l’època arcaica no afectaren per igual (ni en el 

mateix moment) a tots els territoris hel·lènics (Àsia menor, petites illes egees o a la 

Grècia continental).  

Algunes regions al nord, com Tessàlia i Etòlia,  mancades de  vertaders centres urbans,  

formaven societats agràries i pastorils amb una organització molt laxa.  

La resta d’unitats territorials, d’una extensió mitja d’uns 80 quilometres quadrats de 

superfície, comprenien un nucli urbà, poblats dispersos, granges, terres de pastura i de 

conreu i boscos, un conjunt prou productiu com per garantir l’autosuficiència i, 

sobretot, la independència (llibertat)  en relació a possibles invasors i, sobretot, davant 

dels seus veïns.   

Lentament es formaren centenars de nous nuclis poblacionals més o menys 

concentrats entorn de la primitiva ciutadella o fortalesa (on residia el wanax o rei), 

formant una polis (ciutat). El conjunt interrelacionat d’aquesta polis, els poblats (oikos) 

i terres de l’entorn, rebé la inadequada denominació de ciutat-estat, veritables 

comunitats autònomes o unitat organitzada de la vida en comú,  per sobre del parentiu 

o phatria dels seus integrants..  

La ruptura de l’estructura típica dels regnes micènics donà pas a uns significatius i més 

adaptatius o útils canvis socials. S’establi un nou sistema de govern de la polis: la 

política. Membres  d’una nova classe, els  rics terratinents i criadors de cavalls 

(hippobotai),  es mostren  millor capacitats (aristoi) per la defensa i el manteniment de 

l’ordre que no pas el antics wanax (reis) que reben i transmeten el càrrec per herència.  

Els  reis12 i els seus ajudants i familiars (lawagetes i equetai), foren substituïts  per 

polítics, una corporació agrària d’ aristocràtiques (els millors o “nobles”). El governant 

màxim rebé el nom de archos (algú que assumeix el comandament)13. En el nivell 

mitjà, hi ha una població de relativament petits propietaris (Hesíode mateix), artesans i 

                                                 
11 Moses I. Finley, La Grecia primitiva: edad de bronce y era arcaica, Crítica, Barna., 1983 (1971), p. 

101.  
12 Malgrat l’eliminació de la monarquia, substituïda per l’aristocràcia, els poetes èpics i didàctics, entre 

ells Hesíode, i els redactors de llegendes i narradors de tradicions continuen emprant el mot rei (basileus) 

per referir-se al governant màxim de torn, fet que pot induir a confusió. 
13 Un sol governant és el monarca; si el poder és compartit per uns pocs, es tracta d’ una oligarquia. 
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comerciants.  I, a la base, una classe baixa o conjunt de la gent del poble (demos), 

generalment empobrida i carregada de deutes, miserable i en vies de ser adsorbida en 

l’esclavitud.   

Per tal de fer front a les tensions inevitables en el sí d’una societat de classes, i per tal 

de refrenar els assalts al poder per part de ciutadans ambiciosos i autoritaris (tirans), 

els “nobles” (o  classe alta)  es veieren obligats a instituir  assessors  i a  nomenar alts 

càrrecs (abans informals, ara formant un “cos”).  

Completant el sistema, als protectors armats de la ciutat-estat se’ls denominà policies. 

Ben aviat també, s’assistirà a la creació d’un exercit professional (les falanges, 

batallons a peu  d’hoplites,  soldats ben equipats amb un gran escut ovoide, casc, 

espasa i llança, d’eficàcia molt superior a la del combatent aïllat i muntat sobre un 

carro. 

El conjunt d’aquestes centenes d’unitats territorials mantenen un vincle identitari 

cultural comú, integrat per creences religioses, una llengua14, el “retorn” a una mateixa 

modalitat d’escriptura i unes determinades formes de vida. “Són hel·lens i el seu món 

és la Hèlade; el seu ‘món’, no el seu ‘país’... Hèlade és una abstracció”.15 Cohesionant 

aquesta identitat supraestatal, el segle VIII a.e.a donà també forma a dues institució 

panhel·lèniques importants: els oracles (com el de Delfos) i els jocs olímpics. 

Beocia, on Hesíode escriu la seva obra, és un bon exemple de les dures condicions 

d’aquesta època ( s. VIII-VII). En un territori no massa extens hi mal conviuen diferents 

ciutats-estat. La més important, de Beocia, és Tebes; Orcómeno,  30 quilometres al 

nord, i Platea, 15 quilometres al sud, competeixen amb Tebes, creant-se permanents 

tensions.   La regió de la petita població d’Ascra, on Hesíode  hi desplega la seva 

existència com a petit propietari de terres i escriptor, està situada al peu del Mont 

Helicó, a la “vall de les Muses”. A Certamen,  és descrita  com “una penosa aldea, de 

mal viure  a l’hivern, terrible a l’estiu i mai bona”. Un territori particularment dur, amb 

escassetat de terrenys cultivables i excés proporcional de població. Un fet comú, amb 

diferent grau, en tota la Hélade. En cas de males collites o altres desastres naturals, el 

pagès ha de demanar crèdits als “nobles” rics. Al no tornar-los, és expropiat i el ric es 

fa més ric. “El joc de les herències, el dels préstecs materials i l’esclavitud per deutes 

determinaren la concentració de la riquesa agrària i l’empobriment dels petits i mitjans 

camperols, donant lloc a protestes” (Chamoux).16  

                                                 
14 Parlada amb múltiples variants dialectals: el jònic (dels argius, com Agammenon),l’eolic (dels aqueus, 

com Aquiles) o el dòric (dels pobladors del nord-est). Una de les característiques de la llengua grega fou 

la seva extraordinària competencia per donar format lèxic a la multiplicitat de noves idees que anaven 

sorgint. Per diferenciar el seu idioma enfront dels parlants no grecs, encunyaren el mot barbario (els que 

parlen de manera inintel·ligible o gent que no parla grec).   
15 Finley, o.c., p. 102. 
16 François Chamoux, La civilzación griega, Ed. Juventud, Barna., 1967 (1963), p. 79.  
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Tota convivència ve regulada i garantida per lleis d’obligat compliment. Es tracta de 

dike, la justícia. En l’època d’Hesíode, però, no regeix encara la llei escrita (agrafoi)17 i 

cada ciutat-estat  es regeix, davant de reclamacions i de conflictes públics,  per les 

nomoi (costums normatives) i criteris variats sobre el que és just (temistes)18.  Per 

dirimir aquest conflictes l’autoritat de l’arkhos és nuclear però insuficient; uns cos 

d’assessors i funcionaris especialitzats entraran en joc. Hesíode (a Treballs i dies) 

denuncia com freqüentment són corruptes.  

 

Diferències i camí recorregut (quan al pensar) d’Homer a Hesíode 

Homer és d’una època immediatament prèvia a la d’Hesíode. 

Homer és jònic (illenc). Hesíode és beoci (continental). Dues territorialitats donen lloc a 

contingut de pensament diferents. 

Homer recull i narra una tradició llegendària, transmesa oralment, provinent d’una 

època passada (la micènica). Hesíode, recollint també fonts tradicionals, pretén “dir 

veritat, inspirat (dictat) per les Muses”, però, a més ens subministra un testimoni força 

acurat de la seva pròpia època i territori.  

Homer descriu intervencions, partidistes i injustes, dels déus. Hesíode fixa la 

genealogia i jerarquia dels déus i ofereix una teogonia en la que els déus, a partir de la 

pressa del poder per Zeus, no sols no són injustos sinó que volen el bé per tots els 

humans. En cas d’injustícia humana (per corrupció i suborn dels executors de la 

justícia), Hesíode reclama el càstig de Zeus.  

Homer, per mitjà d’una narrativa poètica èpica, malda per mantenir la memòria 

(“immortalitat”) dels herois; la consecució de la glòria és el sentit de l’existir. Hesíode 

és bàsicament didàctic; dirigeix la mirada als agricultors, als treballadors assalariats i 

als petits propietaris de terres de conreu; el “valor” que ostenten i els caracteritza és el 

treball, no la seva ascendència i protecció divina no cerquen la glòria i la immortalitat . 

Anatematitza governants (polítics)  i jutges corruptes, que practiquen injustícies. 

Per Homer la guerra i la lluita són belles. Hesíode elogia  la pau (i la justícia), l’aidos (el 

respecte). I va més enllà del principi de l’hospitalitat deguda a personatge de rang, 

postulant l’acolliment dels estrangers/emigrants. 

En els relats homèrics les assemblees són esporàdiques, i en elles hi participen els déus 

indisciplinats/imprevisibles i, entre els humans, només els notables (reis i consellers) 

prene la paraula. En Hesíode, a l’Olimp, a partir del triomf de Zeus, s’hi estableix una 

clara i difícil (doncs els déus continuen essent capritxosos i imprevisibles) organització 

                                                 
17 Fins Esquil (Suplicants, 701-9) no apareixen escrites les lleis (codi tripartit). 
18 Themis: seient ocupat pels encarregats d’ administrar justícia. 
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jeràrquica; Zeus és el déu suprem. A la Terra, però, els agricultors també mantenen 

assemblees diàries. 19. 

Allà on Homer només feia relat/descripció de conductes, sense cap judici moral, crític, 

Hesíode conceptualitza i moralitza, reprova i alliçona (indica el “camí” a seguir).   

Hesíode és l’anunci d’un punt d’inflexió, anunci/desig d’un canvi polític (que encara 

s’espera). 

Homer és literatura, fundador de la novel·la d’amor, de guerres i de viatges.  Hesíode 

funda la literatura fantàstica (La guerra de les Galaxies,  Joc de trons, Màtrix,... es 

queden curts en comparació a la Titanomàquia). 

Algun autor, inclús, arriba a considerar Hesíode com “una figura ... totalment 

antihomèrica”.20 

 

Sistema (pre)filosòfic  Hesíode  

Déus 

Els poemes homèrics ja contenien 14 de les nombroses divinitats21 que configuren el 

panteó hesiòdic22. D’ells, però, no en sabiem ni l’origen ni la raó raó del seu ser-hi i de 

ser com eren. Hesíode emplenà, d’una vegada per totes, aquest buit; i l’amplià. De fet, 

funda Mitologia. En aquest sentit, Teogonia23  és la “summa teològica”  bàsica.   

Partint de Caos, tot fent un quadre genealògic complet, Teogonia descriu una “història 

sagrada”, una crònica o narració de la família dels déus “tal com l’hauria fet un 

testimoni presencial”24. 

Mitjançant un genial mètode de creació/invenció de personificacions mítiques o de  

mites personificats, converteix en essències immutables, específiques, totes les 

intangibilitats i realitats que el pensar de l’època és capaç de copsar i els hi construeix 

una representació independent de la mateixa realitat. 

                                                 
19 Mena d’assemblees sindicals en permanent debat, quals tenen, però, encara, un eminent caràcter 
religiós (culte a Demèter i a Dionís), doncs “el conreu de la terra és una activitat essencialment religiosa 
(Adelaida y M.A. Martín Sanchez, “Introducción”, a Hesíodo, Teogonia. Trabajos y días. Escudo. 
Certamen, Alianza, Madrid, 1993, p. 12.).  
20 D. I. Boorstin, o.c., p. 42.  
21 “Difícil és que un home mortal digui el nom de tots” (Te, 368) 
22 Contabilitzades a Teogonia  més de 400, sense incloure aquelles que amb una mateixa denominació 

onomástica tenen centenars o milers de personificacions (tals com Mofeo, les Muses, …). A Treballs i 

díes (v. 252) deixa escrit Hesíode: “trenta mil són els Inmortals”.  
23 Hesíode, Teogonía. Trabajos y días. Escudo. Certamen, Alianza, Madrid, 1993, 187 p. Introducció, 
traducció i notes d’Adelaida i Mª Angeles Martín Sánchez. 
24 Ernst H. Gombrich, Arte e ilusión, Debate, Barna., 1998 (1960). 
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Aquest “món”, present (epocal), dels déus, és producte d’un lent i sistemàtic , 

imparable, treball de sincretisme (fenici, babilònic, hursita, hitita....).   

Cada divinitat té, a Teogonia,  un origen concret i un passat fabulós que cal no sols 

explicar/descriure, sinó també situar-lo, sobretot, dins d’un ordre (una estricte 

jerarquia).  

Teogonia conté, en els seus fonaments referencials divins, la crucial idea civilitzadora 

de dasmós: la necessària distribució de competències i funcions, tant vàlida pels 

mateixos déus  com pels fenòmens naturals i psíquics i, evidentment i sobretot, per les 

complexes estructures socials emergides de la revolució agrícola i de les fundacions de 

les ciutats-estat.   

 

 

Divinitats primigènies 

“En primer lloc existí, realment, Caos”.25  

Caos, l’origen de tot?. No. “Allò” Caos no es un demiürg. Ni tant sols té caràcter 

diví.26 És pre-existent a tot el que serà. Però no ens diu, Hesíode, si Caos és des 

de sempre o quan va començar, simplement afirma que fou “en primer lloc”, 

abans de quelcom.  

En ell hi ha el no-res, el buit obscur.27  Neutre: allò Caos,  no antropomòrfic.  

[“El Caos del mite d’Hesiode no és el món pre-existent en estat caòtic (no és la matèria 

indiferenciada, ni l’Esperit diferenciador). No és una realitat; no és més que una denominació 

simbòlica. És el caos que l’intel·lecte humà troba quan intenta explicar l’origen del món. El 

“caos” simbolitza la derrota de l’esperit humà davant del misteri de l’existència (simbòlicament 

parlant), davant del misteri de la “Creació”. El símbol vol dir: allò que està “al començament” és 

caòtic (misteriós) per a l’esperit humà i el seu esforç d’explicació. D’aquesta forma, el “Caos” o 

el “Misteri” és “el més enllà” dels dos principis indiscernibles en el món existent: el més enllà 

no només de la matèria a diferenciar, sinó també de l’esperit diferenciador”.  (Paul Diel)28] 

[v. Annex Hesiode, Teogonia, de JMa Uyà] 

  

 

 

                                                 
25 Teogonía (Te), 116. 
26 “Cap mitología concreta si Caos era o no diví” (Antonio Ruiz de Elvira, Mitologia clásica, Gredos, 
Madrid, p. 35. 
27 A.  Ruiz de Elvira, o.c. , 1995,   pp. 35-36. 
28 Paul Diel, El simbolismo en la mitología griega, Ed. Labor, Barna.,, 1991 (1966), p. p. 104-105. 
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“Després Gea, d’amplis pits, seu sempre ferma de tots els Immortals que ocupen el 

cim del nevat Olimp”.29  

Després de Caos, feu la seva presència Gea. Aparegué en el sí de Caos o 

independentment? En tot cas ella, primera divinitat, és el contrari/oposat a 

Caos: plena/no buida, té forma, sòlida i separada de Caos. Amb superfície i 

subsòl, un “lloc  per on els déus, els humans i els animals podran caminar”30. 

Gea és “... la terra-mare no habitada encara per la vida. Ella és, però, la 

condició de la vida futura, ella la produirà; la terra serà la “mare” de la vida”.31 

Gea serà l’encarregada d’infantar i d’alimentar totes les coses (llevat de a les 

divinitats que sorgiran directament de Caos; v. infra “Descendència de Caos”). 

És la mare universal, la mare terra, objecte de culte des de la més remota 

antiguitat, 32 tradicionalment negra. Generadora de divinitats i de mortals. 33 

 

“En el més profund de la terra, d’amplis camins, el tenebrós Tàrtar”.34  

 Lloc de foscor, on s’hi reclourà  a les monstruoses criatures hagudes de la 

incestuosa relació entre Gea i Urà i que, després,  esdevindrà el regne d’Hades (un dels 

sis fills de Zeus i Rea, els olímpics). Un lloc on aniran els morts (i que després fou  

convertit en l’infern cristista).  

 

“I Eros, el més bell dels déus immortals”. 

   Eros I (l’amor primordial, primogènit) emergit  a la par o poc després de Gea i 

Tàrtar, esdevé una força primordial, principi d’atracció entre tot el que és, 

“deslligador de membres, que en els pits de tots els déus i de tots els humans la 

seva ment i prudent decisió sotmet”.35  

  Permanentment insatisfet, presidirà la unió de Gea i Urà (mare i fill)  i precedeix 

al naixement d’Afrodita, la deessa de l’amor (“A ella (Afrodita) l’acompanya 

Eros”, Te., 201). Sense descendència pròpia, presideix totes les descendències 

no partogenètiques. 36 

                                                 
29 A, Ruiz de Elvira, o.c., pp. 117-119. 
30 Jean-Pierre Vernant, L’Univers, els déus, els homes, Anagrama/Empúries, Barna., 2000 (1999), p. 13. 
31 P. Diel, o.c., p.106. 
32 Shareum Husain, La diosa, Taschen, Köln, 2001, 183 p. 
33 Homer, a Ilíada i Odissea, no menciona a Gea, que sí apareix en l’anomenat Himne homèric a la terra 
(d’atribució absolutament desautoritzada). 
34 Te. 120-121. 
35 Id. 121-123 
36 És a Eros I al que s’hi refereix Plató, en el “discurs” d’Erixímac en el Banquet.  
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Vet aquí la Trinitat original: Caos (buit), Gea (espai, amb el seu forat/cavitat o Tàrtar) i 

Eros I (estímul de procreació). 

    

                                      

 La descendència de Caos  

Tot el que genera Caos, en totes les seves successives generacions, és inorgànic, físic.   

La primera generació de Caos 

“De Caos nasqué Èreb i la negra Nit”.37  

 Caos, doncs, és el primer en tenir descendència directe (per partenogènesi), de forma 

autogenerada. Es tracta d’Ereb, les tenebres i de  Nix, la negra nit. 

                                   

                                             

La segona generació de Caos. La descendència de Nix (la Nit) 

1.“De la Nit nasqué Èter i Hèmera, a les que engendrà  com fruit dels seus amors amb 

Èreb”.38  

La primera reproducció “sexual”. 

Hi ha incest entre germans (Èreb i Nix), amb dos descendents: Eter/lluminositat i 

Hèmera/dia).     

                                                 
37 Id. 124 
38 Id. 125-126. 
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2. A més a més, Nix, sola, engendrà una nombrosa descendència, en la qual ja 

apareixen figures antropomòrfiques o personificacions de conceptes abstractes o 

fenomènic:  

i. Moros (la Sort) 

ii. Ker (deessa de la Mort) 

iii. Tànatos (personificació masculina de la Mort) 

iv. Hipnos (la Son) 

v. Oniros (els Somnis) 

vi. Momo (el Sarcasme, la Burla) 

vii. Oicis (el Lament) 

viii. Les 3 Hespèrides (Egle, Erítia, Hesperaretusa) 

ix. Les 3 Moires (Àtropos, Cloto i Làquesis), el Destí, el Guió. 

x. Les Keres (el Destí tràgic, el Guió tràgic) 

xi. Nèmesi (la Justícia Distributiva) 

xii. Àpate (l’Engany) 

xiii. Filotes (la Tendresa) 

xiv. Geras (la Vellesa) 

xv. Éride I (la Discordia)39 

xvi. Éride II (la Competitivitat) 

                         

  Amb aquesta genealogia manifestament abstracte de la descendència de Nix,  es 

dona per primera vegada nom a fenòmens psíquics inherents a la condició humana, 

atribuint-lis profundes arrels arcaiques, primigènies. 

 

 

                                                 
39 És ella la que donà lloc a la guerra de Troia.  
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La descendència de Caos, doncs, és inesperadament (tractant-se del no-res) productiva 

(una qualitat que sí caldrà esperar de Gea, la mare terra); és, això sí, immaterial 

(aparentment).  

 

Tercera generació de Caos 

De tota aquesta patuleia d’engendrats patogenètics  de  Nix, només 2 tenen 

descendència, formant la tercera generació del tronc Caos: 

1. Hipnos (la Son).  

                    Pel seu compte, engendra mil fills, de nom, tots ells, Morfeo. 

2. Éride/Eris I (la Discòrdia) 

Tota sola engendrà una abundant i gens bondadosa descendència: 

- Ponos (Fatiga)                                       - Masacres 
- Lete (l’Oblit)                                           - Falsetats 
- Limos (la Fam)                                       - Ambigüitats 
- Algos (el Dolor)                                     - Mala llei 
- Horcos (el Perjuri)                                 - Ofuscació 
- Batalles (Polemos)                                - Amics íntims 
- Assassinat 
-  Discursos 
- Disputes 
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De la relació  amb Zeus te un sol i immortal fill: 

Ate (l’Error). 

 

Aquí s’acaba la branca del tronc  iniciat per Caos. 

              

. 
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La descendència de Gea  

Primera generació de Gea 

1. Descendència partonogènica40 

- Urà (cel): “Gea, en primer lloc, donà llum a l’estelat Urà, semblant 

a ella mateixa, per tal que la protegís per totes parts, amb la 

finalitat de poder ser l’assentament segur per els feliços déus” (Te. 

127-129). 

                   Es tracta d’un principi masculí, que cobreix completament a Gea (la 

seva mare).  

- Monts: ”També va parir a les grans muntanyes, agradables 

morades de les nimfes que habiten en els abruptes boscos” (T. 129-

130). 

- Ponto (líquid): “Així mateix donà llum al estèril mar, d’impetuoses 

onades, el Ponto, sense el desitjable amor” 41(130-132). 

 

 

 

       2. Descendència sexual42  

           Primer incest43 de Gea amb Urà .   El producte és “monstruós”:  

           Els 13 Titans. Els 3 Ciclops44. Els 3 Hecatonquirs45.  

                                                 
40 No té altra solució, doncs no n’hi ha, en ser ella primigènia, disponible cap mascle per maridar. 
41 “Sense amor” foren engendrats tots els components de la primera generació a partir de Gea : Cel, 
Muntanyes i mar.  Oceà, però, no forma part d’aquesta primera generació partonogènica.  
42 El primer que vol, desitja i s’enamora bojament una mare és un fill. 
43 Malgrat que en  la literatura incestuosa (i en la casuística real) és un pare el que deixa prenyada a una 
filla, el primer incest (l’incest original) es caracteritzà per ser una mare la que es fa embarassar per un fill 
(tot i que, de fet, és el cel (Urà) el que la “cobreix”). Tot i que no consta que hagi tingut lloc cap 
“penetració” (donada la manca d’òrgans genitals, coneguts, de Cel/Urà), cal inferir que  l’abraçada, que 
va durar milions d’anys (ara per ara, uns 13.700 milions d’anys abraçats) va plaure intensament a Gea. 
“Gea va rebolcar-se de desig sota el seu fill Urà; Així es van formar les colines toves, càlides, tendres i 
verdes…” (Michel Köhlmeier, Breviario de mitología clásica, …., p. 82.). Amb vertaders esclats 
orgàsmics… 
44 Els 3 Ciclops: gegants amb un sol ull, de gran força i habilitat per traslladar grans blocs de pedra. No 

tenen descendència. Apol·lo els matarà per venjar l’assassinat, perpetrat amb un raig per Zeus, del seu fill 

Asclepi, ressuscitador de morts.  
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La increïble (fabulosa) història de Cronos (Te, 154-180)  

“... tants fills nasqueren de Gea i d’Urà, els més terribles dels seus fills, 

estaven irritats amb el seu pare doncs els obligava a mantenir-se ocults en el sí de 

Gea, sense deixar-los sortir.  

“La monstruosa Gea”, així oprimida i botida, decideix acabar-ho. 

Fabrica una gran falç (des d’aleshores símbol de la mort i de la collita) i proposa als 

seus fills el pla: castrar al pare.46 El petit dels Titans (el preferit de la mare) accepta 

l’encàrrec. Quan Urà, “portant la nit”, s’ajeu sobre Gea, Cronos, amagat, “amb la 

mà esquerra talla els genitals del seu pare i els llença enrere47” (Te, 170-180).  

  La sang d’Urà sobre l’escuma del mar donarà lloc al naixement d’ Afrodita (v. infra). 

 

 

                                                                                                                                               
 

 
45 Els 3 Hecatonquirs (Cotos, Briàreu iGies):  gegants amb 100 braços i 50 caps cada un. A l’igual que 

els Ciclops, resten tancats, des de la seva gestació, dins de Gea (en el Tàrtar). No tenen descendència.  

 
46 [¿Per què necessita una dona uns genitals masculins, si ja té els dels fills? Per altra part queda clar que 
els fills no uneixen (un matrimoni), sinó que separen]. 
47 V. infra el gest de Deucalió i Pirra.  
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Urà, immortal, a partir d’aquest moment queda destronat. El seu destí, per 

catasterització (conversió en constel·lació a un personatge mitològic)48 és dalt de la 

volta celeste (separació definitiva de la Terra i el Cel).49  

  

2. Segon incest de Gea (amb Pontos) 

i. Nereu 

ii. Taumant 

iii. Forcis 

iv. Ceto 

v. Euríbia 

 

 

 

3. Tercer incest de Gea (amb Tàrtar) 

i. Tifó 

(“Però, quan Zeus va expulsar del cel als Titans, la immensa terra 

(Gea) va engendrar un fill més jove, Tifó, en unió amorosa amb 

Tàrtar, per influx de la daurada Afrodita. ...dels seus muscles 

naixeren 100 caps de serps ... en els ulls de les quals hi resplendia 

el foc,... emetien tota mena de sons...” (Te. 820-835). Davant 

d’aquesta exhibició de força, a Zeus no li cabé altra alternativa 

que fulminar-lo amb un raig i, mutilat, l’envià al Tàrtar (Te, 840-

879).50  

De Tifó procedeixen els vents d’humit bufec –els huracans-, 

causants de  desgràcies múltiples (Te, 870-880). 

ii. Equidna 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 V. A. Ruiz de Elvira, o.c., p.p. 470-487. 
49 A partir d’ara Urà ja no mantindrà mai més cap estreta i fecundable relació amb Gea. Només de tant 
en tant, aprofitant moments de pluja, podrà gotejar una barreja de sang i líquid espermàtic residual 
sobre Gea (J.P. Vernant, L’univers, els déus, els homes, Anagrama/Empúries, Barna., 2000 (1999), p. 21). 
50 Segons el relat mitològic ulterior, en esdevenir aquest mític episodi, es va produir un gran terratrèmol –

que afectà sobretot a la península italiana- i un volcà, l’Etna, entrà en erupció. 
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4. Els fills (incestuosos) dels germans Tifó i Equidna (fills de Gea i Tàrtar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De la sang dels genitals d’Urà sobre Gea 

i. Erínnies 
ii. Gegants 

iii. Melíades (Ninfes de les freixes) 
iv. Afrodita 
v. A

f

r 

 

 

 

 

Tercera generació de Gea 

Descendència (incestuosa) dels germans  Cronos i Rea (titans) 

 

 Orto (gos de tres caps, de Gerió, matat per Hèracles) 

 El ca Cèrbero (el gos de l’Hades) 

 Hidra de Lerna  

 Quimera (amb cap de lleó i cos de cabra; matada per 

Belerofont) 

 Fix (l’esfinx de Tebes) 

 El lleó de Nemea 

 El lleó de Calquide (guardià del velló d’or) 

 L’àliga menjadora del fetge de Prometeu (morta per 

Argos, el de 100 ulls). 
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El mite Zeus (Te, 456-506) 

“A tots aquests fills els devorava el gran Cronos quan cada un, des del sagrat ventre 

de la seva mare (Rea), arribava a la seva falda, tramant tot això perquè cap d’ells, 

nobles descendents d’Urà, obtingués dignitat reial entre els Immortals. Doncs per 

Gea i per l’estelat Urà s’havia assabentat que tenia per destí morir a mans d’un fill 

seu. ( ...) Per això no descuidava la vigilància, sinó que, sempre a l’aguait, devorava 

als seus fills, i Rea patia terriblement. 

Però quan (Rea) anava a donar a llum a Zeus pare dels déus i homes, suplicava (a 

Gea i Urà) que l’ajudessin en el seu pla”. Aquests  li expliquen “el que està marcat pel 

destí” i l’envien, de nit, a Licto (Creta), on amaga Zeus dins d’una cova (entranyes de 

l’àvia Gea). 

Rea torna al costat de Cronos, i li entrega una gran pedra ben embolcallada com si es 

tractes del nadó Zeus. Cronos immediatament se l’empassa. 

Ben crescut Zeus, Gea l’envia amb un vomitiu per Cronos i aquest expulsa no sols la  

pedrota sinó també a tots els seus germans. A continuació allibera als Ciclops i al 

Hecacontirs germans del seu pare. 

 

Guerres divines (la lluita pel tro celestial)  

En castrar a Urà, Cronos només alliberà als Titans. 

Quan Zeus, pel seu torn,  enganyà i destronà a Urà, els Titans restaren notablement 

ressentits  envers el seu nebot i comença la primera de les Grans Guerres de les 

divinitats primordials contra Zeus.  

 

En previsió d’aquesta reacció (lluita pel poder), Zeus va deixar sortir del Tàrtar  els 

Hecatonquirs i als Ciclops51, els quals lluitaran al seu costat en la guerra fratricida 

contra els Titans.  . 

La primera d’aquestes grans guerres fou la Titanmàquia (els Titans contra Zeus). La 

segona, la Gigantomàquia (els Gegants contra Zeus). La tercera,  la  Tifomàquia (Zeus 

contra Tifó). La quarta guerra, consistí en sufocar un intent de cop d’estat per par dels 

els Aloàdes.. 

                                                 
51 En agraïment per aquest alliberament,  els ciclops fan regals a Zeus:  Arges li regala el tro, Esteropes  el 

llampec i Brontes el poderós raig 



EL FLÂNEUR A LA FINESTRA                     J. Jubert Gruart/ JMª Uyà 

 20 

Acabaren les guerres amb el triomf definitiu de Zeus.  

En aquesta victòria fou decisiu l’ajut que Zeus rebé dels Hecatonquirs, capaços de 

llençar cada un dells 100 pedres alhora.  Zeus, agraït, els retorna al Tàrtar, aquesta 

vegada, però, amb la categoria de guardians; la seva missió consisteix en impedir la 

fugida dels perdedors, els Titans, de nou empresonats dins del Tàrtar. Només Briàreu 

torna a sortir del Tàrtar, provisionalment, per ordre de Tetis, per tal de salvar a Zeus 

quan alguns dissidents es rebel·len contra ell. 

[Fins aquí, Teogonia és “una crònica sanguinària”].52 

 

 Ascens de Zeus al poder (Te, 615-685): el mite de la successió53 (la mare de totes 

les guerres  

Després de grans lluites, entremig de les quals engendra un bon grapat de fills (que 

participen al seu costat en les guerres), Zeus fou proclamat rei dels déus:  

“Quan els feliços déus van rematar el seu treball (les Grans Guerres)... , per consell de 

Gea, van demanar al Olímpic Zeus ... que regnés i governés sobre els Immortals, i ell va 

distribuir bé entre ells les atribucions” (Te, 881-885).  

 

Quarta generació de Gea 

La descendència de Zeus 

Repetint la història (seguint el seu Guió), hem assistit a com Zeus destrona al seu pare 

Cronos (tal com aquest també havia fet  amb el seu pare Urà, i també per inducció de 

Gea).  

Com que és el fill petit, malgrat que també és el salvador dels seus germans, per tal de 

consolidar el poder, Zeus necessita adquirir les màximes credencials cassant-se tant 

amb deesses de la generació anterior (titanites i oceànides, ties, com Metis) o de la 

seva (cosines, com Temis o germanes, com Hera) o amb filles seves (Demèter i 

Persèfone), i tenir amb elles fills poderosos (Atenea) o adoptant-ne (les Moires), i ,si 

pot, mantenir-los solters per tal que es dediquin exclusivament a ell. 

Valgui només una discreta mostra:  

 

                                                 
52Tal com fa notar  D.J. Boorstin (o.c, p. 43),  a mida que es multipliquen els déus, les seves vides 

esdevenen més violentes i la seva glòria més dubtosa.  
53 Antonio Ruiz de Elvira, Mitología clásica, Gredos, Madrid, 1995, pp. 47-58.  
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El panteó olímpic al complet (12): 

Finalment, Zeus estableix quins seran els seus companys a l’Olimp (el seu equip de 

govern):  

i. Zeus 

ii. Hera 

iii. Posidó 

iv. Demèter (la substituta de Gea, deessa del blat i de la fertilitat 

de la terra) 

v. Hestia 

vi. Apol·lo (fill de Zeus i Leto) 

vii. Àrtemis (filla de Zeus i Let, germana d’Apol·lo) 

viii. Ares (fill de Zeus i Hera) 

ix. Afrodita 

x. Hermes (fill bastard de Zeus amb Maia, filla d’Atlant) 

xi. Atenea 

xii. Hefest (el déu coix) 
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Continua i clou Teogonia amb un Catàleg d’herois, base també de tota la fabulosa 

mitologia grega ulterior a Hesíode.  

 

 

¿Cregueren els grecs en els seus mites?54 

 [¿Creuen els crististes en els seus mites?] 

 

Humans 

L’origen dels humans 

La qüestió de l’origen dels humans, de Darwin ençà, ha deixat de ser una qüestió 

filosòfica (igual que des d’Astrofísica, Cosmologia també ha abandonat aquest 

territori). El tema Humà, en Hesíode, tampoc pertany a filosofia; es tracta encara de 

Mythos (i, a partir d’ell, de Mitologia), compartint categoria amb el relat bíblic sobre la 

creació dels humans: pertanyen, un i l’altre, a literatura fantàstica; filosofia encara no 

és. 

 

Sobre l’origen i condició dels homes (mascles) 

Mentre Hesíode, a Teogonia i a Treballs i dies, ens dóna precisos detalls sobre l’origen 

de les dones (v. infra), res diu sobre l’origen dels homes (mascles)55. Pot inferir-se en 

aquests textos que els homes (mascles) són fills/descendents devaluats dels déus 

intensament promiscus? Serà tasca de Mitologia (desenvolupament de Mythos) 

atribuir a Prometeu  l’autoria, patent i paternitat dels homes (mascles) 

Diferents versions narren els orígens (mitològics) dels homes (mascles):  

1. Els primer home fou modelant, per Prometeu, amb fang56, fent servir de model 

als mateixos déus. 

2. L’autor/escultor és igualment Prometeu, però la matèria emprada no és fang 

(tros de mare Terra/Gea) sinó la cendra dels malèfics Titans. 

3. Prometeu, encara, empra com material per fer un home trossos del cos del bou 

de Zagreu, fill de Zeus hagut amb la seva filla Persèfone. 

                                                 
54 V. Paul Veyne, ¿Creyeron los griegos en sus mitos?, Ed. J. Granica, Barna, 1987 
55 Pertany al desplegament, al llarg del segles per venir, de Mitologia atribuir a Prometeu l’autoria del 
modelatge dels primer homes,  
56 Alguna versió del mite especifica que el fang emprat era de Panpeu, Beòcia (la pàtria d’Hesíode). 
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4. Prometeu només modela el cos. Atenea (filla de Zeus, nascuda del seu cap) li 

enfondeix la vida (l’alè; el que a partir de Pitàgores, Plató, els hebreus i els 

crististes serà l’ànima).   

La diferència, cas de procedir els homes (mascles) d’una o altra d’aquestes  versions, és 

radical: el Bé o el Mal seran el fonament de la condició de l’home (mascle). 

Encara que Prometeu és prou important i poderós com per poder crear homes (és fill i 

net de Titans, descendents directes de la deessa primordial Gea), dues diferents 

versions mediatitzen la seva facultat creadora:  

a) Ho fa per encàrrec de Zeus.57 

b) Actua contra la voluntat de Zeus. 

Sigui quin sigui l’origen dels homes (mascles), temps era temps, a partir de “l’ascens de 

Zeus al poder”, déus i humans (mascles) convivien i mantenien bones relacions (p.e. 

fent banquets conjunts). La terra era fèrtil i els homes (mascles) no s’havien d’esforçar 

amb cap treball: “vivien sobre la terra les tribus dels homes sense mals, sense esforçat 

treball i sense doloroses malalties” (Tre. 90-95).  Tampoc existia la “terrible vellesa”.   

Hi havia, això sí, una gran diferència: eren mortals (i els déus immortals). A més a més 

els déus (mascles) tenien deesses, mentre els mascles humans no tenien cap femella; 

tot eren homes (mascles).  

Els déus, també, mantenien “ocult per als homes el medi de (guanyar-se la) vida” (Tr. 

44), doncs “d’altra forma (de saber els homes la forma de guanyar-se la vida en “el 

Paradís” previ a la “caiguda/pecat”) fàcilment (només) treballarien un dia de manera 

que tindrien per (viure) un any” (Tr. 45). És a dir: Zeus sap que els homes són uns 

mandrosos i no es refia d’ells; prefereix mantenir-los ignorants.  

 

 

 

 

                                                 
57 Dins d’aquesta versió s’explica una derivada o colateral (important per una cerca genealògica dels 
costums o tradicions “ancestrals”). Prometeu, en no haver-hi encara dones i no ser possible la 
reproducció sexual), anava fent d’un a un els seus “ninots” i els sotmetia a una darrera aprovació de 
Zeus. En una ocasió Prometeu s’oblidà de presentar-li l’escultura d’un adolescent especialment 
aconseguit/bell, de nom Fano (enlluernador). Quan Zeus el descobrí, colèric, el catestaritzà (l’envià a 
distància estratosfèrica) i fou així com es creà Saturn [una versió, sobre l’origen de Saturn, que no 
s’ajusta a l’oficial de la mitologia, on Saturn és Cronos degudament catestaritzat]. Sigui quin sigui 
l’origen del planeta  Saturn, d’ell prenen nom les festes saturnals romanes, bacanals celebrades durant 
el solstici d’hivern, al desembre, precursores de les festes de Nadal. (v. Raymond Jacquenod, Diccionario 
de Mitología, Salvat, Barna., 2000, p. 403). 
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El mite Prometeu (Te. 510-569; Tr. 43-59) 

 

Tota aquella existència paradisíaca (de convivència asimètrica de déus olímpics i 

d’homes (mascles), un dia s’acabà a causa, precisament, de Prometeu, fill de Jàpet  (un 

tità, fill d’Urà i de Gea) i de Clímene (una oceànida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Què portà al nét de Gea i d’Urà a compadir-se dels homes i prendre partit per ells, 

exposant-se a la coneguda intolerància del seu cosí Zeus?  

¿Fou perquè un dels seus germans, Atlant (“orgullós i altiu”), que havia participat en la 

revolta dels Titans contra  Zeus i aquest, colèric, l’havia fulminat amb un raig i, 

derrotat, l’havia castigat a aguantar sobre les seves espatlles “l’esfera  celestial”? 

 ¿O fou perquè, simplement, els home (mascles) eren les seves “criatures”? 

Sigui per la causa que fos, “el subtil” Prometeu, “ric en recursos”, “d’astutes decisions”, 

convidà els déus, a Mekone, a un banquet (sacrifici/ofrena solemne). Amb la intenció 

d’enganyar a “l’intel·ligent” Zeus,  Prometeu parteix un bou per la meitat; en una part, 

sota la pell, hi farcí tota la carn i les vísceres; a l’altra hi entaforà només els ossos, tots 

ben recoberts amb grassa blanca, brillant, sucosa i olorosa. Posades les dues parts al 

foc, convida a Zeus a escollir la part o meitat que més li abellís. 

En descobrir l’intent d’engany de Prometeu, Zeus no reaccionà, com seria lògic 

esperar, procedint contra Prometeu. Optà per clavar una puntada de peu al gat: en 

aquest cas als homes (mascles), les “criatures” de Prometeu.  Zeus proclama “que – a 

partir d’aquell moment- els  déus mantinguin ocult per els homes el medi de vida” (Tr. 

44), que “les freixes” (els arbres, la fusta) perdin la facultat (per fricció) de produir foc 

per els homes (Te. 565), condemnant-los així al fred inclement, a menjar cru, anul·lant 
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la seva primitivavida/existència “paradisíaca” i la seva convivències esporàdiques amb 

els déus (quan aquests descendien a les terres baixes) i obligant-los al càstig suprem de 

treballar.58 

Prometeu, erigint-se en salvador (fundador de la primera ONG de la qual se’n té 

notícia), tal com les muses li dicten a Hesíode (la versió oficial), actuà per filantropia, 

per “amor als homes”, i es burla  de la maledicció de Zeus. Roba el foc, que havia 

passat a ser, per expropiació, patrimoni exclusiu dels déus; amaga una “llavor de foc” 

(una brasa) dins la tija d’un tronc de fonoll i el posa a disposició i ús dels homes 

terrenals (mascles), “menjadors de pa” (Tr. 823). A partir d’ara els homes (mascles) 

podran tornar a cuinar els seus aliments i protegir-se del fred.  

L’astut Zeus, però, no ha previst les conseqüències, per els déus olímpics, d’aquesta 

reacció de Prometeu: ara els déus tampoc podran “baixar” a la terra i compartir la carn 

a la brasa amb els humans (doncs ells, els déus no treballen i, per tant, no cuinen, 

només s’alimenten de nèctar i d’ambrosia, preparats pe Hebe); s’hauran  d’acontentar 

amb ensumar, flairar el fum que els hi arriba a l’Olimp.59  

 

 

La fi del salvador Prometeu 

Ni a Teogonia ni a Treballs i dies s’explica la fi de Prometeu (a Teogonia just s’insinua 

que “el Japerònida, el benefactor Prometeu, no es va escapar de la pesada còlera de 

Zeus, el qual per la pesada força d’una cadena el va retenir, malgrat ser molt savi” (Te, 

615). 

El desenvolupament complet del mite ens informa en què consistí el càstig de Zeus: 

mentre esta encadenat una àliga se li menja el fetge, el qual cada dia es regenera. Això 

havia de passar eternament, doncs Prometeu és un titànide immortal, i només podia 

lliura-se d’aquest brutal càstig (morint) si un altre immortal renuncia a aquest dret, 

gest que feu el centaure Quiró. Finalment Zeus, per tal de no convocar a més enemics 

(els quironians) es veu obligat a cedir i envia a Hèracles a alliberar Prometeu.  

 

 

 
                                                 
58 Les analogies amb la bíblica expulsió d’Adam i Eva del Paradís terrenal són absolutes, encara que en 
els textos hesiòdics no hi ha, encara, participació de la dona (Pandora/Eva) en els mals (pecat original) 
sobrevinguts a la humanitat. 
59 Cal inferir que és per aplacar, acontentar o coaccionar als déus, el humans fan pires sacrificials. 
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Sobre les dones (origen i condició) 

 El mite de Pandora (Te. 570-615; Tr. 55-105) o la venjança de Zeus.  

És evident que l’afronta al poder diví no podia quedar impune i Zeus “en el seu cor 

projectà contra els mortals mals que, realment, anava a complir” (Te. 550). 

Digué Zeus: “Japetònida, coneixedor dels designis sobre totes les coses, et vanaglòries 

desprès de robar-me el foc i enganyar la meva ment; gran pena caurà sobre tu mateix i 

per els homes que han de venir. Aquests, en lloc del foc, els hi donaré un mal amb el 

que tots s’hi alegraran en el seu cor al amanyagar-lo” (Tr. 55-59). 

Passant del dir a l’acció, Zeus encarregà al coix (Hefest) “quelcom semblant a una 

respectable donzella” (Te. 571) ben embarriolada: “el bell mal”, una dona, “desgràcia 

per els homes mortals”.  

És amb aquest objectiu que es van fer les dones: “dedicades a malbaratar accions” (Te. 

600). 

Zeus ordena “barrejar, el més aviat possible, la terra amb l’aigua, infondre-li veu i 

forma humana i que el seu rostre s’assemblés al de les deesses immortals”.    

Confegint un relat profundament misogin, Hesíode explica com Zeus dirigeix tota 

l’operació. A Atenea li encarrega que li ensenyi a “teixir la tela treballada amb molt 

d’art”. A Afrodita que li vesi entorn del seu cap “encant irresistible, sexualitat i 

manyagues devoradores de membres”. Pel seu torn, obeint igualment ordres de Zeus, 

Hefest li esculpeix “ulls de garsa” i l’embelleix tant com pot. “Les 3 divines Gràcies i la 

sobirana Persuasió li varen col·locar entorn del seu coll collars d’or, i les Hores de bella 

cabellera la coronaren amb flors de primavera”. Finalment Argifont (Hermes) “teixí en 

el seu pit mentides, paraules seductores i voluble caràcter” (Te, 60-80). Finalment  s’hi 

afegeix el darrer designi de Zeus: que a la nova criatura, la dona, tingui “cínica 

intel·ligència i caràcter voluble” (Tr. 68-69). 

Calia un darrer toc: “tots els que habiten en les morades olímpiques li varen donar (a la 

dona) un  do: (causar) patiment pel homes menjadors de pa” (Tr. 80). 

Finalment, un missatger dels déus posà nom al producte: Pandora. 

Acabat el procés de confecció de la primera dona, Zeus la va portar en presència “dels 

altres déus i els homes” i l’admiració s’apoderà de tots (Te, 585-590). 
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Fetes aquestes terribles atribucions, es probable que Hesíode o algun redactor 

posterior -més que no pas les pròpies Muses que li dicten Teogonia- volgués atenuar  

aquesta  explícita misogínia afegint que, malgrat “les funestes obres” de les dones, “qui 

esquiva el matrimoni i no vol casar-se, s’arrisca a que quan li arribi “la funesta vellesa” 

es trobi sense sosteniment per enfrontar aquesta etapa”. En canvi, si “participa del 

matrimoni i té una esposa prudent, equipada d’intel·ligència, a ell se li iguala el mal 

amb el bé”. Però si té mala sort o fa una pèssima elecció i “aconsegueix un tipus de 

muller destructiva, viu en incessant turment en el seu pit, en el seu ànim i en el seu cor, 

i el seu mal és incurable” (Te, 605-614). 

 

El paper d’Epimeteu (l’acceptador de regals) 

Feta i ben programada Pandora, només calia entregar-la als homes i que aquests 

l’acceptessin. 

L’astut Prometeu, que esperava més atacs de Zeus, advertí al seu germà Epimeteu que 

“no acceptés mai un regal de part de Zeus Olímpic, sinó que el retornés d’immediat per 

tal que no arribés algun mal als mortals” (Tr, 85-88). 

Però Epimeteu “pica l’ham”; accepta i es casa amb Pandora. 

Ràpidament i pel seu torn, Pandora rep també un regal de Zeus: una caixa (o una 

gerra). No sap que conté tots els mals possibles i per haver-hi (i alguna cosa més). 

L’obre. Els mals que ens han d’afectar des d’aleshores als humans surten encabritats. 

A dins de la capsa o gerra hi havia també “l’esperança”, però, abans  que pogués sortir-

ne, el portador del regal va tornar a posar-hi la tapa. 

Fou així com “infinites penalitats caigueren sobre els humans i plena de mals està la 

terra i ple el mar; les malalties, unes de dia, altres de nit, van i venen al seu caprici 

portant mals sobre els mortals, i ho fan en silenci, doncs el provident Zeus els hi va 

treure la veu” (Tr. 90-105). 

 

[Mitologia altre –posterior a Hesíode- sobre la creació dels humans:  

Pandora és la “primera dona”. Es casa amb Epimeteu, que, tot i ser mortal, no és pas 

un humà (és un titànide).  

Aleshores, si nosaltres els humans mortals actuals i de sempre (els 10 aixecat a 

l’onzena potència/ 100 mil milions dels nostres predecessors) fóssim descendents 

d’aquesta parella, seriem  meitat divins, per part de pare (descendent d’un titanita 
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força curt de gambals), i meitat humans, per part de mare (una dona bella, però cínica, 

embolicadora, causa de patiments incomptables) ? 

Algú degué donar-se compte d’aquests pèssims antecedents ancestrals.   

El problema  segons la Mitologia, s’arreglà de la següent manera:  

1. Epimeteu i Pandora tingueren una filla: Pirra (la rossa). 

2. Pel seu compte Prometeu s’emparellà amb Clímene. Tingueren un fill: 

Deucalió.  

3. Pirra i Deucalió (cosins germans), pel seu torn, s’emparellaren. I s’espera, com 

així fou, que tinguin abundant descendència. 

4. ¿Què en fem dels homes-mascles fets per Prometeu i caiguts en desgràcia 

vicària per causa de l’engany i el furt del mateix Prometeu?. Poblen la terra, 

treballen (conreen la terra i recullen blat), mengen pa i carn cuita... És evident 

que Zeus, ofès i gelós, no en té prou: envia al món un gran Diluvi, amb 

l’objectiu d’ofegar-los a tots i acabar amb el blat i l’abundància d’animals que 

disposen. Prometeu (el Salvador-causador de tots els mals), coneixedor del 

projecte de Zeus, ordena a Decaulió i a Pirra que construeixin una Arca, al bell 

cim d’una muntanya de Tesàlia, on introduir-se ells, una parella de cada espècie 

animal i llavors de tots els vegetals). Durant 9 dies i les seves 9 nits la pluja 

torrencial ho arrasa tot. 

5. Una vegada salvat el carregament de l’Arca, Zeus es veu novament obligat a 

intervenir i recuperar el protagonisme demiúrgic. Envia Hermes, el seu veloç 

missatger, als sobrevivents Pirra i Deucalió. Hermes, de part de Zeus, els hi diu: 

“Formuleu un desig”. Deucalió, el marit, el mascle (que s’avorreix) respon: 

“Tenir companys, amics, amigues...”. Pirra, la dona, demana: “Fills, vull tenir 

fills”.  

6. Els cosins germans Pirra i Deucalió engendraren un reguitzell de fills. Però, 

sorprenentment, per mandat exprés de Zeus, en un principi no ho feren pas 

sexualment.60 Simplement havien d’agafar pedres (un tros de Gea) i les havien 

de llençar/tirar per damunt de la seva espatlla.61  

                                                 
60 Sexualment tingueren a Helena, Melanto, Amfitrió i Protogènia, i aquests a nombrosos descendents, 
però aquesta és una altra no història (mitologia).  
61 Varietat de llançament de disc no “olímpica” (de moment). 
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7. Les pedres llençades per Pirra es transformen en les vertaderes dones “de carn 

i ossos” que han poblat i poblen el planeta Terra. Quan és Deucalió que les 

llença, es formen els mascles de tota mena.62 Nosaltres, en definitiva.] 

 

El mite de les races  

Avançant-se a Plató, Hesíode, a Treballs i dies, també inventa “nobles mentides”.  

Els immortals olímpics, els déus, són demiürgs: crearen, en diferents temptatives/ 

etapes, als humans.  

1. La primera creació, “en temps de Cronos”, fou una raça  àurica d’humans. 

Vivien com els déus “sense preocupacions, ni treball, ni misèria” i ni tants sols 

“la terrible vellesa”. Eren mortals, però amb el privilegi de “morir encadenats 

per un són” (la mort els hi sobrevenia mentre dormien). La terra els hi donava 

tota classe de bens. Però, tot d’una, Zeus es va cansar d’aquest mena d’humans 

ociosos que ell havia creat. L’Oci, per Hesíode (panegirista del treball) , és el 

gran pecat (pecat capital). Els humans àurics (d’or) són expulsats del paradís 

terrenal i “la terra va sepultar-los”. Des d’aleshores són daimons bons 

(divinitats menors), guardians dels humans que els déus van crear després, amb 

poder delegat per Zeus de repartir riqueses (responsables del benestar material 

(sic) dels humans).  

2. Segona creació d’humans: la raça argèntica, “en res semblant a la d’or en quan 

a natura i intel·ligència”. Tenen una infantessa de 100 anys, sota la protecció 

d’una mare “prudent” i consentidora. Quan arriben a la joventut, mancats 

d’experiència (sobreprotegits), viuen patint, posseïts per temerària hubris 

(excés, desmesura) i até (follia, infatuació). No volen rendir culte als immortals 

ni oferir-los sacrificis (“tal com és norma en els humans, segons les seves 

costums (nomoi)”. Visqueren poc temps (sense arribar a adults), doncs Zeus, 

irritat, els feu desaparèixer de la Terra, passant a ser subterranis (habitants del 

Tàrtar), “benaurats mortals” de categoria inferior, als quals “malgrat tot, també 

els acompanya l’honor” (Tr. 140 s.). 

3. Tercera creació: raça de bronze, “en res semblant a la de plata”. Nascuda dels 

freixes (ek melian), on habiten les nimfes. Raça “terrible i vigorosa”, violenta, 

robusta (musculada), no s’alimenten de pa. En morir, anònims, els seu destí és 

l’horrible Hades. 

                                                 
62 I ja es sap, hi ha pedres cantelludes, altres d’arrodonides, unes lleugeres, altres més voluminoses, 
fosques o clares, de marbre o sorrenques... 
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4. El demiürg Zeus creà, “a continuació”, una quarta raça, “més justa i millor” 

(areiron) moralment. La degeneració dels humans s’ha interromput (canvi). 

Apareix una raça d’herois, semidéus, “primera espècie en la terra sense límits”. 

La guerra (com la de Troia i altres) i “els terribles combats”, però, en varen 

aniquilar a molts. Als altres (els no morts en combat?)  Zeus els instal·la, feliços, 

a l’Illa dels Benaurats63. 

5. Cinquena creació: la raça de ferro, “la que ara existeix” (Tr. 174-203). A la qual 

li seria millor no haver nascut (”morir abans de néixer o néixer després”). 

Aclaparada de dia i de nit per la fatiga64 i la misèria, contínuament se’ls hi 

barregen bens i mals. “Vells des de petits” (sense infància).65 Una raça en la que 

“el pare no serà semblant als fills ni els fills als pares”.66 Raça no hospitalària 

“com abans” i conflictiva en les relacions interpersonals, “no hi haurà remei 

pels seus mals” 67. Una raça que “es treu de sobre els pares, ja abans que 

(aquests) arribin a la vellesa”, els censuren i els hi manquen al respecte 

(aidós)”. “Mancats d’entranyes” (sentiments), sense temor dels déus, lladres 

“sobre ciutats dels altres”, incomplidors de la paraula donada, donen culte als 

facinerosos, envejosos... 

 

Més sobre la misogínia d’Hesíode  

A més a més del reguitzell de maldats inherents a la condició primigènia de “la 

dona”, incloïes –a Teogonia-  en el seu disseny (el seu ADN), a Treballs i dies, un 

text normatiu adreçat al seu germà Perse, hi trobem aquesta recomanació: “No 

enganyi a la teva ment una dona d’anques espectaculars, xiuxiuejant  paraules 

seductores mentre cerca el teu graner; qui confia en una dona, aquest confia en els 

lladres” (Te, 374-6).  

Les referències, sempre negatives  o francament masclistes envers  “les dones” són 

repetitives. Citaren només un exemple (entre altres): aquest “consell” inclòs a 

Treballs i dies (695-705):  

                                                 
63 Madeira o Canàries.  
64 Els “estressats”. 
65 V. en relació a “la mort de la infància” avui: Neil Postman, Fi de l’educació, Eumo, Vic, 2000 (1995), 
213 p.; Ivan Illich, La sociedad  desescolarizada, Barral Barna., 1978 (1970, 149 p.; Georges Bernanos, Les 
enfants humiliés, Gallimard, París, 1949, 266 p.  
66 V. sobre la “societat cofigurativa” contemporània: Margaret Mead, Cultura y compromiso, Gedisa, 
Barna., 1980 (1970), 134 p. 
67 V. sobre “transaccions creuades”: Eric Berne, Juegos en que participamos, Ed. Diana, México, 1974 
(1964), 198 p. I les dues darreres ratlles del darrer capítol: “No hi ha esperança per la raça humana”, p. 
196. 
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“En el moment de conduir una dona a casa teva, no faltant-t’hi massa pels 

trenta anys ni sobrepassant-los molt, doncs aquest és el matrimoni 

apropiat: la dona que sigui púber (de) quatre anys i que es cassi al cinquè.  

Pren per muller una donzella, per tal que li puguis ensenyar castes 

preceptes. Sobretot agafa per muller una dona que visqui a prop teu i  mira-

la abans per tots el racons, no fos que fossis motiu de riota pels altres veïns. 

No hi ha millor botí que una dona bona, ni cosa més molesta que una de 

dolenta, glotona, que inclús consumeix i emmusteeix  al varo que és fort i 

l’entrega a una vellesa prematura”.  

 

Cosmos 

Teogonia conté (v,. supra)  la primera explicació (concepció) “raonada” i fantàstica 

sobre l’origen de tot plegat, essent Hesíode el predecessor dels cosmòlegs filosòfics.  

“En aquest sentit, podem observar un avenç considerable, abans de que sorgeixi 

la filosofia en sentit estricte, encaminat a postular una evolució sotmesa a un 

ordre. La tendència a la sistematització aconsegueix, tal volta, el seu punt 

culminant en la Teogonia d’Hesíode” (Guthrie).68 

Tal com és descrit a Teogonia, tot el Cosmos hesiòdic està presidit per un ordre 

perfecte i dividit en tres grans estaments: 

1. Els déus. 

2. La natura. 

3. Els humans. 

La natura. “El mite fonamental”69 

Recapitulem, breument, els primers versicles de Teogonia referents a aquest Tema:  

1. Tot origen parteix de Caos (el buit, la Gola, l’espai còsmic). 

2. Després (no sabem quan després) aparegué Gea (Terra).  

Pel que fa en concret a la Terra, el planeta sobre el qual transiten els humans, 

la representació hesiòdica, tal com està descrita a Escut, no difereix de la feta 

                                                 
68 W.K.G. Guthrier, Historia de la filosofía griega, vol., I, Gredos, Madrid, 1984 (1962), p. 39. 
69 V. Paul Daniel, o.c, p. 101. 
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per Homer a Ilíada: continua essent un disc pla, “en  els marges (del qual) fluïa 

Oceà, com si es desbordés i ocupés tota l’orla de l’escut”70. 

3. Sota de Gea, “en el més profund”, es forma el Tàrtar.  

4. De Gea neixen Urà (aire, cel estelat), Monts (muntanyes) i Ponto (líquid, el 

mar).  

En definitiva, una cosmogonia absolutament mítica, pre- filosòfica. 

 

Ètica 

Hesíode és, en aquest Tema o àmbit, un moralista (no pas una “brúixola” ètica).  

En el “món” d’Hesíode (Treballs i dies) conviuen i s’enfronten dues posicions o actituds 

en referència al com comportar-se: 

a) El “valor” és la propietat de terres, el poder. El treball és abominable, ocupació 

d’esclaus.  

b) El “valor” és el Treball (agrícola, industrial –assalariat-) i la Justicia. Aquesta és 

la posició d’Hesíode. 

De Teogonia pot inferir-se que els humans -un dels 3 components del Cosmos (junt 

amb déus i natura)- hi  actuen forces fenomèniques bipolars: 

 Forces positives (agathos, allò que és bo, el bé). Les principals: Eris II 

(concebuda com emulació i no pas com a discòrdia, com en Homer), areté 

(virtud)71 i aidós (respecte al contrari i un mateix, al fracassat). 

 Forces negatives: la més important i perillosa: l’oci (el gran delicte contra el 

treball), que afecta a alguns homes (mascles); i tot el reguitzell de 

malevolències pròpies de la condició de dona.  

 

Comença a perfilar-se la dicotomia Bé/Mal i, en conseqüència, una incipient 

consciència ètica. En aquest sentit, distingeix Hesíode dues classes d’humans:  

 L’ “humà inútil” (Tr. 398), que elegeix  “amb facilitat” l’oci; humà inactiu, els 

que “mengen sense treballar” (Tr. 300). 

                                                 
70 Escut. 314-5. 
71 Areté: la virtut, l’excel·lència (en el fer, en la pràctica), fer bé allò que és la teva feina, “impecabilitat” 
(Pep Colomer). 
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 L’ “humà útil” (Tr. 290), que “reflexiona per sí mateix” (autoi),  que elegeix 

el “llarg i costerós camí que és el millor” (Tr. 204), és a dir:  treballar.  

La introducció de l’aspiració a la llibert com a poble (ciutat-estat) comença a 

desbordar-se.  En aquest aspecte, almenys, Ètica apunta: “reflexiona per tu mateix” 

(autoi). Un pas més –lent i difícil- i el concepte de llibertat anirà penetrant en l’esfera 

personal. De fet, el concepte i valor de la llibertat, tant important en el món modern, 

te el seu fonament en l’embrionària autoconsciència grega del valor “llibertat”.   

Valors manifestos en Hesíode: 

1) Amor, principi bàsic. No en el sentit superficial del manament cristístic ulterior 
(l’ “estimeu-vos els uns als altres...”72. Es tracta de l’amor en el sentit carnal, 
sexual, que engloba Eros, Afrodita i Filotes (tendresa). 

2) Areté (la virtut), que tant desenvolupament tindrà en la filosofia grega). 

3) Aidós (respecte). 

4) Ordre (ajustar-se a les normes establertes per la societat). 

5) Treball (ergasias). 

6) Nike (justícia). 

7) Emulació, competència, competitivitat . Força, energia, valor impulsat, generat 
per Eris II (filla partenogènica de Nix; “la bona”), desvetlladora de mandrosos, 
provocadora de gelosies. (No pas Eris I , “la dolenta” “la horrible”, la  discòrdia, 
l’enemistat,..., que sola o maridada amb Zeus tindrà una nosògena 
descendència). 

No hi ha encara valors no interessats, actes absolutament gratuïts i conseqüents, 
lliurement escollits, assumint les seves conseqüències (inclús nocives pels propis 
interessos). No hi ha Ètica. Hi han normes, exhortacions per el compliment de Normes. 
I també consells de com comportar-se per tal d’agradar als déus i rebre’n beneficis. Hi 
ha Moral, en definitiva (moral pràctica, no pas dogmàtica). 

 

Algunes màximes d’Hesíode, adreçades al seu germà Perses (Tr. 284 s.) 

- “És possible escollir amb facilitat (la) misèria, inclús una rere l’altra” (la misèria, 
per Hesíode, és pertànyer a la classe inferior de la societat;  “el camí és pla” i es 
bifurca: un es transita amb arete (virtut), l’altre amb kakotes (vici)).  

- “Davant la prosperitat hi ha  posat (els déus) suor i un llarg i empinat camí”.  

- “El millor (més útil) és el que reflexiona per si mateix” (autoi) o segueix (obeeix). 
el que bé l’ha aconsellat.  

                                                 
72 “Estimeu-vos …” , però organitzeu croades, inquisicions, guerres santes, cremeu als heretges,… 
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- “Treballa per tal que la gana t’odiï”; “la gana és adequada a l’humà inactiu”. 

- El que menja sense treballar, (“semblant a un insecte” que “rampinya  el fruit 
del treball de les abelles”),  roba als que treballen.  

- “Vergonya no bona va unida a misèria”.  

- “Arrogància  va unida a riquesa”.  

- “Gens reprovable és el treball; molt reprovable és la inactivitat”. 

- “Si treballes ràpidament, l’home inactiu et tindrà enveja”.   

- “Èxit i prestigi acompanyen a la riquesa”.  

- “No es tracta d’arravatar les riqueses (d’un altre, bé per mitjà de la força o 
enganyant); són molt millors els dons atorgats pels déus”.  

- No posseeixis (“et pugis al llit”) la muller del teu parent.  

- Respecte als teus vells pares.  

- Fes sacrificis als déus (“crema en el seu honor magnifiques cuixes”), “per tal que 
tinguin cor i ànim favorable envers tu i puguis comprar l’herència d’un altre i no 
l’altra la teva”. 

- D’entre els amics, convida preferentment al que és veí teu (doncs, si mai tens 
una necessitat, el tens més a la vora).  

- “Torna el que t’han deixar, inclús més” (doncs si tornes a tenir necessitat “trobis 
el suficient”).  

- “No en treguis profit dels mals (dels altres); els mals guanys són iguals als 
infortunis”.  

- “Dona a qui et doni; no donis a qui no et doni”.  

- “És bo agafar del que està present, però dolent per l’anim tenir necessitat d’allò 
absent”.  

 

Estètica 

En Hesíode hi han poques referències directes a la bellesa o a allò que és bell (mentre 

sí abunden els qualificatius d’horrible, monstruós, ... ).   

El cos d’una dona: “Nike,  de bells turmells” (Te, 382); Afrodita; Pandora (“el bell mal”, 

Te, 385); ... A això sembla limitar-se el cànon estètic hesiòdic.  

A diferència d’Homer, no hi ha cap glosa a la guerra, als exercits en desfilada o als 

cossos dels guerrers o dels atletes. El treball i la justícia ocupen el seu lloc.   
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Política 

“Abans del segle VI (a.e.a) no existeix un pensament polític grec expressat de forma 

diferenciada” (Touchard).73 La moral d’Hesíode, però, ja apunta a idees polítiques 

embrionàries.  

Distingeix Hesíode dues ciutats74:  

 

1. La ciutat justa (utopia) 

Hesíode (Tr. 225-239), després de narrar la faula del falco i el 

rossinyol, adreçada als reis, descriu en que hauria de 

consistir una ciutat (sempre independent) justa:  

- “dona sentències equitatives a indígenes i estrangers i no 

trenca allò just”;   

- “ floreixen i els habitants prosperen; la pau, alletadora de la 

joventut, plana per sobre la terra...”;  

- “mai gana ni destrucció acompanyen els humans 

d’equitativa justícia”; 

- són autosufients i lliures; 

- “la terra els hi produeix abundant aliment”; “les dones 

engendren fills que s’assemblen als seus pares i 

contínuament abunden en bens i no tenen que viatjar sobre 

naus, ...”.  

És a dir: no hi hauria atur, hi ha justícia, benestar, bona 

educació, pau/absència de conflictes; acull als estrangers; no 

s’hauria d’emigrar. Una ciutat justa te per objectiu obtenir 

humans justos i solidaris.75. 

 

 

                                                 
73 Jean Touchard, Historia de las ideas políticas,  Tecnos, 2013, p. 27. 
74 Precursor de sant Agustí d’Hipona.  
75 Tal com apunta Touchard (o.c. p. 28), “es comprensible que la paraula idiotes (simple particular) hagi 

tingut el destí prou molest que ha aconseguit”.  
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2. La ciutat injusta  

Per contra, una ciutat és injusta:  

- Quan “tota una ciutat participa de la sort d’un home dolent 

que és culpable i barrina bogeries” i “el poble paga les 

bogeries dels reis” 

- Tots “pateixen gran patiment, pesta i gana per igual i la gent 

es mor, les dones no engendren , les llars s’aniquilen...” 

- Es dicten “tortuoses sentències”; “barrinant coses terribles 

desvien els veredictes” 

- Tenen “reis devoradors de regals” 

- En ella “és dolent ser un  humà just,  si l’injust tindrà major 

justícia” 

- “Les destrueix l’ample exercit, o les muralles (s’enderroquen)  i 

les naus (s’enfonsen) el Ponto”.  

No hi ha dubte que la ciutat que  Hesíode retrata, i on 

resideix,  és propera a la injusta. 

 

Preceptes socials (llei no escrita) 

Per Hesíode les lleis agraphoi bàsiques d’una ciutat són:  

1. Respecte (aidos ) als pares.  

2. Respecte als déus. 

3. Respecte als estrangers.  

Malgrat que es considera que els veredictes (díkai) procedien, per atribució o 

delegació, del mateix Zeus, com que malgrat això poden ser rectes o torts, Hesíode 

carrega sobre els jutges corruptes que dicten veredictes acceptant pressions, 

ingerències, suborns,... 
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Sentit 

Treballar i ser justos, aquest és el sentit de l’existir/viure.  

¿Perquè treballar? No pas per guanyar terres i poder sinó perquè aquesta és la 

voluntat/desig de Zeus (Tr. 309). 

 


