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CATULO EN TRES POEMAS: ESQUISITEZ E BO 

GUSTO 

TRES POEMAS PARA ENTENDER O SENTIDO DA URBANITAS 

UNHA SOCIEDADE COSMOPOLITA 

A vida económica, social e cultural de Roma sufriu una fonda transformación  despois 
de resolver os conflictos bélicos de Macedonia e Cartago no século II a. C.: a afluencia 
de riquezas e obras de arte aviveceu o luxo e a procura de praceres, e, por se non era de 
abondo, o orgullo nacional ía emparellado de brutalidade. A moral das clases elevadas, 
baseada na austeridade e a parsimonia (aforro) quedaba enfrontada ó cosmopolitismo 
da plebe, que renegaba destes valores. O senado de forma hipócrita seguía defendendo 
o vello ideal romano con leis antiluxo. 

Este ambiente fomentaba o  amor polo OTIUM. A literatura grega e todo o mundo 
grego impregnan agora a vida e a cultura de Roma; non só se trataba de falar ben o 
grego, muda a concepción da vida, xa modificada a propósito da consideración 
do OTIUM; co cosmopolitismo difúndense a afección polas viaxes e polo pensamento 
grego. Insinúase o escepticismo, a relixión tradicional romana vacila, atacada  pola 
racionalismo grego e o misticismo oriental, difúndense os cultos mistéricos e os 
seguidores de Epicuro son escoitados con atención. 

ALEXANDRINISMO E TRADICIÓN ROMANA EN CATULO (87-57?) 

O alexandrinismo é poesía nova porque é a expresión dun home novo, do home 
postsocrático, e o neoterismo é todo isto para Roma, porque este home novo xa estaba 
en Roma na segunda metade do século II a. C. de aí que se transforme tamén a 
literatura. O vir gravis, o cidadán soldado, defendido  por Cicerón dá paso ó vir 
lepidus que representa os novos valores da urbanitas e a amicitia. 

O alexandrinismo deulle a volta ós gustos e ós canóns poéticos, escravos da afectación 
e os clichés convencionais. Toman corpo as figuras dos poetas helenísticos 
especialmente Calímaco, que ofrecía  a táboa das novas leis poéticas: “Libro grande, 
libro malo”, “A arte non se mide coa longa pértiga dos Medos”, “Non queda ben 
tronar, trona somente Xúpiter”, “Non canto nada que non estea documentado”) , 

Na poesía catuliana conflúen a tradición romana  da sátira e a alexandrina, a gracia da 
expresión inmediata e a venustas neotérica, o pícaro lingoreteiro, alegre e lixeiro e o 
poeta elevado, serio (poeta doctus), a vivencia persoal e a cósmica. 

A URBANITAS NAS RELACIÓNS AMOROSAS 

A Lesbia de Catulo é a literaturización, pola referencia á poetisa de Lesbos, de Clodia, 
unha muller espectacular da aristocracia romana  que pertencía a un grupo da clase 
alta que conseguira un nivel de emancipación descoñecido no mundo antigo. Clodia 
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non só reunía os requisitos da gracia, da elegancia, da conversa enxeñosa para inspirar 
a poesía sofisticada dos neotéricos senón tamén a intelixencia para comprendela e a 
liberdade para vivila. O seu desprezo das virtudes que adornaban á matrona romana 
animaban ó seu amante a búscala pensando máis na aventura que no matrimonio. 

Quintia é nome tradicional romano, o nome de Lesbia é a modernidade, o bo gusto, é 
un nome que fai literatura, por iso é o símbolo desta estética nova, 
novísima: pulcherrima tota est(fermosa por dentro e por fora), dotada de todas a 
gracias, fronte a insulsez  dos valores establecidos.  

Pulcher (pulchritudo designa o máis alto grao da beleza) aplícase a un obxecto 
perfectamente fermoso que asombra, admira e seduce. Venustas designa  a fermosura 
no que depende da gracia e do atractivo, ten moito que ver 
con pulchritudo. Formosus fai referencia ó aspecto exterior que na súa regularidade e 
harmonía comprace o bo gusto. 

A contraposición no centro do verso de multis/mihi tenta subliñar dúas visións 
estéticas e do mundo ben diferenciadas. Singularízase a visión do poeta fronte a mos 
maiorum. A beleza desde distintas perspectivas, desde valores distintos os mesmos 
términos teñen sentidos distintos. 

LXXXVI 
Quintia formosast multis; mihi candida, longa, 

rectast. haec ego sic singula confiteor; 
totum illud ‘formosa’ nego: nam nulla venustas, 

nulla in tam magnost corpore mica salis. 
Lesbia formosast, quae cum pulcherrima totast, 5 

tum omnibus una omnes surripuit Veneres. 

[Quintia é guapa para moitos, para min espléndida, alta, 
estirada; estes atributos eu, un por un, recoñézollos; 

todo iso, digo eu, non é “guapa”: pois non hai donaire, 
nin pinga de gracia nun corpo tan grande. 

Lesbia é guapa, non só porque toda ela é unha delicia, 
senón  que soa arrebatou a todas todos os encantos.] 

A URBANITAS NAS RELACIÓNS LITERARIAS 

A urbanitas, ‘esquisitez’, (fronte a rusticitas: ‘vulgaridade’), que un desprega na súa 
actividade cotiá, non é fácil mostrar no traballo literario.  Pode un ser urbanus, 
venustus e dicax, nas súas actitudes externas e facer mala literatura ou literatura sen 
compromiso estético, escribir versos interminables vacíos de significado e alleos á 
liguaxe e á vida cotiá das elites cultas. O traballo literario neotérico esixe labor 
limae,pulir a linguaxe cotiá dos exquisitos e facer con el boa literatura. 
A urbanitas implica principalmente snobismo, acenos escollidos, teatralidade, ironía, 
finximento. Actitudes que converten en goce e xogo a actividade diaria. 

O home urbanus é fino, agradable e cortés; o home facetus, alegre e xovial; o 
home dicax, picante, agresivo, ocorrente.  
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XXII 
Suffenus iste, Vare, quem probe nosti, 
homost venustus et dicax et urbanus, 
idemque longe plurimos facit versus. 

…… 

[Varo, ese tal Sufeno que tan ben coñeceches 
é un home encantador, simpático e moderno 
ese mesmo escribe versos e máis versos….] 

haec cum legas, tum bellus ille et urbanus 
Suffenus unus caprimulgus aut fossor               10 

rursus videtur: tantum abhorret ac mutat. 
……. 

[se les o que escribe entón o Sufeno 
guapo e elegante parecerache un mungue cabras 

ou un destripa terróns. Tanto repugna e tanto cambia] 

idem inficetost inficetior rure, 
simul poemata attigit, neque idem umquam 15 

aequest beatus ac poema cum scribit: 
………. 

[Ese mesmo é máis vulgar que a propia vulgaridade 
mentres cultiva a poesía , e nunca é tan feliz 

como cando escribe versos.] 

A URBANITAS NAS RELACIÓNS SOCIAIS 

Os episodios persoais intranscedentes non eran considerados polo epigrama 
helenístico, pero a nova xeneración de poetas romanos, capitaneados por Catulo,  tiñan 
como empeño individual transformar o cotiá insubstancial en literatura. As palabras de 
moda, requintadas, transmiten unha informal elegancia e agudeza, tanto na vida como 
na poesía e amosan un drástico desprezo da vulgar rusticidade e da incultura. 

XII 
Marrucine Asini, manu sinistra 

non belle uteris in ioco atque vino: 
tollis lintea neglegentiorum. 

hoc salsum esse putas? fugit te, inepte: 
quamvis sordida res et invenustast.           5 

non credis mihi? crede Pollioni 
fratri, qui tua furta vel talento 
mutari velit: est enim leporum 
dissertus puer ac facetiarum. 
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[ Asinio dos Abruzos, non é bonito o que fas 
coa man esquerda mentres trouleamos: 

roubas os panos ós desprevidos. 
¿Pensas que ten gracia? Vaite por aí, parvo: 
vulgar e de mal gusto a máis non poder. 

¿Non mo cres? Crello ó teu irmán 
Polión, que mesmo pagaría unha boa pasta 

polos teus furtos: pois é un mozo 
ben gracioso e ocorrente] 

Nugae é a clave do léxico da urbanitas, antigua palabra da lingua falada, popular ou 
familiar, que pode significar algo parecido a ‘parvadas que se din’, fronte 
a ineptiae ‘parvadas que se fan’; nugas agere é o mesmo que ‘bromear’. Asinio fai 
parvadas, por iso é un ineptus, un parvo sen gracia. 

Os tres carmina seleccionados están construídos de forma antitética co léxico máis 
significativo daurbanitas.  Lepos: «urbanitas elegans et mollis ac faceta unde homines 
tales lepidi vocantur» (Gl. Plac. CGL V, 30,17) [ Modernidade selecta e fina e ocorrente, 
a partir do cal os homes que teñen estas calidades se chaman ‘lepidi’], ‘donaire’, 
‘agudeza lixeira e graciosa’, acompañada de certa finura por oposición a unha 
severidade sosa e plena de rusticidade, vulgaridade e mal gusto. Lepos trataríase dun 
término sinónimo de veneres (‘gracias seductoras’) e venustas (encanto’, ‘feitizo’). 

 


