
TRADUCCIÓ de text per comentar 

LLUCIÀ, Diàlegs Marins, Zèfir i Notos 

 

 

 

ZÈFIR: Jo mai no vaig veure una processó més magnífica en el mar, des que existeixo i 

bufo. I tu? No ho vas veure, Notos?1 

NOTOS: De quina processó parles, Zèfir? O qui hi havia en aquella processó? 

ZEFIR: T’has perdut l’espectacle més agradable, tant2 que ja no en podries veure un 

altre! 

NOTOS: És que estava treballant pel mar Roig i també vaig bufar pel damunt d’una 

part de l’Índic, per tantes platges d’aquest territori: per tant, no sé res del que dius. 

ZÈFIR: Però, almenys, coneixes Agènor, el sidoni, no? 

NOTOS: Sí, el pare d’Europa. I què? 

ZÈFIR: És sobre aquesta mateixa, de qui et parlaré3 

NOTOS: Potser que Zeus és el seu amant des de fa molt temps? Perquè d’això ja me’n 

vaig assabentar temps enrere.  

ZÈFIR: Sens dubte, coneixes el seu amor, però allò que segueix escolta-ho ara: Europa 

havia baixat a la platja a jugar, portant al seu costat les seves amigues4 i Zeus, havent-se 

convertit en un brau, jugava amb elles, mostrant-se bellíssim; car era completament blanc, 

d’unes banyes ben encorbades i la seva mirada era afable/mansa i tranquil·la. Així doncs, ell 

també feia saltirons a la platja i mugia de la manera més agradable, de manera que Europa 

s’aventurà5 i s’hi muntà al damunt. Tan bon punt succeí això, Zeus, accelerat, es llençà al mar 

tot portant-la a ella i nedava, un cop capbussat; i ella, del tot estupefacta per la situació, amb 

l’esquerra s’agafava de la banya –per tal de no relliscar– i, amb l’altra, agafava el vel, mogut pel 

vent... 

                                                           
1 Literalment: I tu no ho vas veure, Notos? 
2 Es sobreentén: (tan) agradable. 
3 Més lliurement: de qui te n’explicaré “una de grossa”. 
4 Literalment: les de la seva edat. 
5 Gosà/S’arriscà... 

Recordatori: has de confegir el teu comentari treballant sobre el text 

grec i sempre fer referència directament al text grec.  

 



NOTOS: Agradable aquest espectacle que vas veure, Zèfir, i eròtic: Zeus nedant i 

portant la seva enamorada! 

ZÈFIR: I, sens dubte, allò que segueix és encara molt més agradable, Notos: car el mar, 

de sobte, ja no onejava i, en regnant la calma, es mantenia llis; i tots nosaltres, aportant 

tranquil·litat, sense ser res més que simples espectadors dels esdeveniments, anàvem al seu 

costat; i uns Amorets, tot volant al costat, arran, damunt del mar –de manera que a penes 

tocaven l’aigua amb la punta dels dits– tot portant les torxes enceses, alhora, cantaven 

l’himeneu; les Nereides, llevant-se de l’aigua6, cavalcaven damunt dels dofins tot aplaudint mig 

despullades en quantitat; i el llinatge dels Tritons i si hi ha algun altre no temible de veure dels 

qui hi ha en la mar, tots ells ballaven al voltant de la noia: Posidó, pujat damunt del seu carro, 

tenint a Amfitrite asseguda al seu costat, els encapçalava7 orgullós, fent camí al seu germà, que 

anava nedant; i, després de tots, dos Tritons portaven Afrodita, la qual estava asseguda al 

damunt de la seva petxina, mentre escampava flors de tots tipus a la núvia. Això es perllongà 

des de Fenícia fins a Creta: quan posà el peu a l’illa, el brau ja no es mostrava enlloc, i Zeus, 

havent-la agafat de la mà, s’emportava Europa cap a la cova Dictea, vergonyosa i mirant 

capcota; car ja era conscient per a què era emportada. I nosaltres, després d’anar a parar cadascú 

a alguna banda del mar, agitàvem onades.  

NOTOS: Oh, Zèfir, benaurat per l’espectacle! I jo estava veient grius, elefants i homes 

negres... 

 

trad. David Solé Gimeno 

GIDC Electra, juny 2015 

                                                           
6 Emergint. 
7 És a dir, encapçalava als Tritons en la processó. 


