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Un dels elements més coneguts de l’art grec són, sens dubte, les seues representacions arquitectòniques i entre elles, els seus tem-

ples característics, amb columnes dòriques o jòniques elegants i frontons triangulars esculpits. Qui no ha sentit mai parlar del Partenó 

d’Atenes? D’aquesta civilització, però, també coneixem moltes altres coses, algunes tan properes que han perdurat fins i tot  als nostres 

dies com a fonaments del nostre pensament, cultura i forma d’afrontar-s’hi al món. D’ací l’admiració que ens produeix contemplar les 

seues escultures, sorprenents de la seua perfecció i realisme, el gust estètic i, en definitiva, el concepte de bellesa dels grecs. Aquest 

és el tema de l’exposició que han organitzat el MARQ i el British Museum: “La Bellesa del Cos. Art i pensament en la Grècia antiga “, que 

d’abril a octubre s’hi podrà visitar a Alacant per primera vegada al món, a través de 125 obres mestres de l’art grec procedents dels fons 

valuosos del Museu Britànic. 

Aquesta exposició que els especialistes han titllat com la més destacada d’aquest 2009 al nostre país, té un objectiu didàctic i formatiu 

ben definit per a tots els nostres amics més joves, en posar de manifest no només l’empremta hel·lena a les nostres terres i la seua gent 

ara fa més de dos mil anys sinó, a més, el sediment del llegat que d’aquesta civilització queda entre les dones i els homes del segle XXI.

Amb aquesta guia didàctica, que ara teniu a les vostres mans, pretenem agrupar de manera comprensible la informació que ens ofer-

eix aquesta exposició, i volem acostar de manera principal a tots vosaltres i fer-vos d’aquesta manera no només testimonis d’aquest 

esdeveniment sinó dipositaris d’una civilització que ha marcat l’esdevenir de la humanitat al llarg dels temps.

 

Una darrera reflexió abans de començar: com podrem entendre la civilització grega si passem per alt el seu ideal de bellesa, quan aque-

sta va ser precisament la causa de la guerra més famosa de la Història Antiga: la Guerra de Troia? De manera que només em queda 

convidar-vos a emprendre una nova aventura al MARQ: gaudiu-la! 

Josep Albert Cortés i Garrido

Director Gerent del MARQ
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La informació i les activitats plantejades van dirigides fonamental-
ment a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i a Batxillerat. Dins 
del cicle de l’ESO el món grec és tema principal de l’optativa de Cul-
tura Clàssica i de l’assignatura d’Història. En el Batxillerat, aquesta 
exposició és adequada per a les matèries d’Història de l’art grec i les 
disciplines de Filosofia. 

• Conèixer la importància que la civilització grega va tenir en el des-
envolupament de la nostra cultura pròpia. 
• Familiaritzar-se amb la cronologia de la història de la Grècia. an-
tiga. 
• Descobrir una de les facetes artístiques més importants de l’art 
antic, l’escultura, i reconèixer i situar en el temps característiques 
concretes d’ella.
• Apreciar els cànons de bellesa antics, per poder comparar-los amb 
els nostres.
• Valorar la ceràmica grega com a forma d’expressió artística i utilitzar-
la com a font per al coneixement de mites i d’aspectes grecs de la vida 
quotidiana.
• Introduir-se en el món de la religió grega i poder identificar les diferents divi-
nitats pels seus atributs iconogràfics. 
• Identificar els éssers mítics més coneguts de l’imaginari grec i els seus trets 
principals. 
• Conéixer el valor que l’esport tenia en la cultura grega per poder comparar-
la amb les actuals proves olímpiques.
• Aproximar-se a la vida quotidiana de la civilització grega.

Les activitats estan pensades per ser realitzades abans, durant i després de la 
visita a l’exposició i sense necessitat de recórrer a ella, només amb el contingut  
del text de la guia. La seua lectura i la realització d’exercicis pot tenir una durada 
d’una hora i mitja a dues hores.

. Aquesta guia didàctica no està concebuda com un itinerari orien-
tatiu per utilitzar durant la visita, ja que els esquemes generals de 
l’exposició i de la guia didàctica no són exactament coincidents. 

La seua finalitat és sintetitzar tota la informació que es pot extreure 
de les obres artístiques exposades. Per això, l’hem agrupada en 4 
blocs temàtics.
 
- En el primer ( “La bellesa en l’art”) l’argument és purament artístic. 
S’analitza l’evolució, per separat, de l’ideal masculí i femení de belle-
sa. Aquesta secció correspon a la primera sala de l’exposició.
 
- El segon apartat ( “Les etapes de la vida: naixement, matrimoni 
i mort “) pretén ser un recorregut breu per alguns aspectes de la 
vida quotidiana, aquells que l’exposició recull amb objectes i esce-

nes pintades a la ceràmica. Aquesta secció ocupa completament la 
segona sala de l’exposició.

 
- La tercera ( “Olímpia i els atletes”) tracta dels Jocs Olímpics antics, amb 

informació detallada sobre els atletes i les proves esportives. Aquesta 
secció s’ubica a la tercera sala.

 
- El quart i darrer bloc ( “Déus, herois i monstres”) se centra en els aspectes de 

religió i mitologia, i es troba també en la tercera sala de l’exposició. Aquest es-
quema es complementa amb una introducció prèvia sobre el context geo-
gràfic i unes breus pinzellades d’història i art grecs. 

La guia es completa amb una selecció d’activitats sobre tots els blocs temàtics 
de l’exposició. 

QUÈ CONTÉ AQUESTA GUIA.INCLUSIÓ DE LA GUIA EN EL 
CURRÍCULUM ESCOLAR:

objectius

TEMPORALITZACIÓ
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Grècia està considerada el lloc on sorgeix la nostra civilització 
occidental (l’art, la filosofia i la ciència). Però quan ens referim a la 
Grècia Antiga no cal pensar només en el país actual de la Comu-
nitat Europea, amb la seua bandera i llengua pròpies. El territori 
grec de l’antiguitat comprenia una extensió major: incloïa les 
terres costaneres de l’actual Turquia i els territoris colonials en les 
costes de Sicília, sud d’Itàlia (Magna Grècia), Espanya, França, 
Àfrica i el perímetre litoral del Mar Negre (Bulgària, Romania, 
Ucraïna, ...). Les ciutats gregues eren independents entre si, ca-
dascuna d’elles formava un estat propi que incloïa el territori més 
proper a la ciutat, per això se sol parlar d’elles com a “ciutats es-
tat” (polis, en grec). La competència i rivalitat entre la ciutats estat 
estimulà l’afany de superació i el progrés de la civilització grega.

La història de l’antiga Grècia comprèn més d’un mil·lenni si in-
cloem tots els períodes fins a la conquesta de Roma. Les etapes 
més antigues de la història de Grècia són encara poc conegu-
des, és la anomenada edat fosca. És posteriorment, en l’edat 
arcaica, quan la cultura grega es defineix: naixen les Olimpíades, 
apareix la moneda i l’alfabet i es produeix l’expansió dels grecs 
per tot el Mediterrani (colonització). 

El segle V a.C. (època clàssica) és potser el segle més impor-
tant de la història grega i està marcada per dues grans guerres: 
al principi de segle, la guerra contra els perses (Guerres Mèdi-
ques) la victòria va servir per refermar la confiança dels grecs en 
les seues institucions i en la seua forma de vida (democràcia) i 
a les acaballes de segle, la guerra entre les poderoses Atenes i 
Esparta (Guerra del Peloponés), que va servir per al contrari: de-
bilitar la fe en la ciutat-estat i els seus valors. A finals del segle IV 

a.C. sorgirà al nord de Grècia un regne que canviarà els últims 
segles de la història grega: el regne macedònic d’Alexandre el 
Gran, que primer dominarà totes les ciutats gregues i després 
iniciarà la conquesta d’un imperi immens que arribarà fins a l’Índia 
(període hel·lenístic).

INTRODUCCIÓ

AtenEs

MACEDÒNIA

ÀSIA MENOR

PELOPONÉS rodEs

creta

Esparta

CNIDO
olÍmpia

MUNTANYA DE 
L’OLIMP
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En aquesta secció volem proporcionar informació bàsica 
sobre l’evolució de l’escultura grega amb la finalitat de que et 
servesca de referència per a entendre aquesta exposició. 

Els nombrosos segles de desenvolupament de l’art grec an-
tic s’han subdividit convencionalment en períodes ben defi-
nits, si seguim les diferents etapes històriques.
 
• El període geomètric (segles X-VIII a.C.). Rep aquest nom 
per la decoració amb motius “geomètrics” de la ceràmica. 
Encara no hi ha estàtues de gran mida, només figuretes d’ivori que 
representen déus o guerrers. 

• El període arcaic (segles VII-VI a.C.). És el moment en què 
sorgeix l’estatuària de pedra de gran format. L’escultura 
naix amb una motivació religiosa (servir d’estàtues de 
culte o d’ofrena als déus) o funerària  (per a indicar 
la tomba). El tipus d’estàtua dominant  serà el jove 
nu (kouros) i la jove vestida (koré), realitzats amb 
pedra. L’estàtua del kouros sol ser de mida natu-
ral o major (de vegades colossal, de més de 3 m 
d’alçada), mentre que la koré mai no va arribar 
a tenir tanta alçada. L’esquema del cos (frontal, 
rígid i tosc) i  les seues mesures sembla que es 
va deure a un influx  de l’art egipci. 

• El període clàssic (segles V i IV a.C.). El segle V 
a.C. és el període d’esplendor de l’art. A Atenes es 
construeix el Partenó, l’emblema de l’arquitectura grega. Els 
canvis polítics (naixement de la democràcia) i els esdeveni-
ments militars (guerra contra els perses) van provocar un va can-

viar a la manera de concebre l’escultura: si el precedent kouros te-
nia els cabells llargs ara les estàtues porten cabells curts, si abans 

hi havia rigidesa  i frontalitat ara s’imposa el realisme i el movi-
ment, si la escultura anteriorment era una marca d’estatus de 
les classes aristocràtiques ara reflectirà l’esperit de la comunitat. 
S’imposa el bronze a la pedra com a material per a l’escultura. Hi 
cerquen les proporcions ideals del cos humà. Aquest realisme 

anirà augmentant durant el segle IV a.C.: no només es mantenen 
les proporcions corporals reals sinó que s’hi vol dotar l’estàtua de 
caràcter i sentiments. 

• El període hel·lenístic (segles III - I aC). Corres-
pon al període que comença després de la 

mort d’Alexandre el Gran i que finalitza amb 
el domini de Roma. La derrota de la ciutat-

estat davant d’una nova forma política (la 
monarquia del regne de Macedònia) i 
l’obertura a noves cultures i el cosmo-
politisme que comporten les conques-
tes hel·lenístiques  provocarà una altra 
transformació en l’ideal artístic. La ten-
dència al realisme i al moviment que 
ve de l’època clàssica s’intensifica, 

però ara s’inicia una tendència cap a 
l’individualisme (la motivació privada estarà 

per sobre  del bé comunitari) i sorgeix un gust pel 
quotidià i per les composicions d’escenes (un pa-

rell de personatges a la mateixa obra escultòrica). 
Sorgiran escoles artístiques diferenciades (a Alexan-

dria, Rodes, Antiòquia o Pèrgam).

SÍNTESI ARTÍSTICA



LA BELLESA EN L’ART

“El vincle més bell és aquell que pot aconseguir que ell 
mateix i els elements relacionats amb ell assolesquen el 
major grau d’unitat possible. La proporció és la que 
per naturalesa ho fa possible de la manera més perfecta ”.

Plató, Timeu, 31c
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Als grecs els agradava pintar les seues estàtues. Cal 
imaginar per tant l’estàtua d’una deessa o d’un atleta 
amb la pell, els ulls, els llavis i els cabells acolorits, i tam-

bé la roba. En els bronzes el color s’aconseguia  realçant les 
parts importants (ulls, llavis, dents) amb incrustacions d’altres 
metalls, de vidre o d’ivori.  Potser a nosaltres ens agrade més 
el blanc del marbre, sense pintura, però segur que per 
als grecs una estàtua sense pintar era una escultura 
inacabada. La cultura grega era una civilització que 
estimava el color. Els seus temples també hi estaven 
pintats completament amb colors vistosos. 

Una gran part de les estàtues de l’art 
grec van ser en el seu origen estàtues 
de bronze i no de pedra, però els origi-

nals en bronze s’han perdut pel valor del ma-
terial:  el bronze es refonia per donar-li un altre 
ús (monedes, armes, estris, ...). Això ha fet que 
la major part de l’estatuària grega conservada 
siga de pedra i que en conseqüència creem equi-
vocadament que va ser l’únic material utilitzat. Però 
per què si una estàtua en bronze requeria molt de 
temps i un cost major li donava preferència sobre 
la pedra? Perquè l’obra de bronze permetia rec-
tificar els errors. Per fer una escultura en bronze 
(amb la tècnica de la cera perduda) s’havia de fer 
prèviament un motlle amb argila i en l’argila es pot 
rectificar amb facilitat un error, una desproporció o 
incloure un afegitó, o fins i tot refer-la de nou sen-
se grans pèrdues. En la pedra, però, cada colp de 

l’escultor és irreversible. Els errors vistosos comporten aban-
donar la peça i buscar altre nou bloc de pedra per reiniciar 
el treball. A més, sobre un motlle d’argila es poden plasmar 
detalls més subtils (venes, plecs, ...) que després passaran 
al bronze quan es fonga a la cera perduda. Si s’hagués es-
culpit el Discòbol en marbre segur que haurien  necessitat 
molts blocs de pedra abans d’arribar a la  imatge perfecta i 

ben acabada.

Una gran part de les estàtues gregues que a ho-
res d’ara coneixem no són les originals sinó còpies 
d’època romana, especialment l’estatuària d’època 

clàssica i hel·lenística. Això es deu a la gran atracció que 
van sentir els romans per l’art grec, que els duia a fer cò-
pies exactes amb pedra dels originals fets amb bronze 
(que acabaven refonent-se). Però cal preguntar: i per 
què els romans no van fer la còpia també amb bronze, 
tal i com era l’original? Això s’hi degué a una còpia amb 
pedra era molt més fàcil, ràpida i  econòmica de realitzar 
que reproduir-ne una obra amb bronze, que requeria un 
procés tècnic més lent i costós.  Per satisfer l’augment 
creixent del col·leccionisme romà es requeria un mate-
rial abundant com ara la pedra.

TRES COSES QUE PRIMER HAS DE SABER SOBRE L’ESCULTURA GREGA.

1

2

3
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LA BELLESA DEL 
COS MASCULÍ.              

La manera de valorar la bellesa 
masculina en el món grec va ser 
a través de la nuesa. El nu no és 
un recurs emprat només en la 
civilització grega, molts altres 
pobles antics el van utilitzar, en-
cara que no per mostrar la belle-
sa sinó per simbolitzar el sotme-
timent o la humiliació del vençut 
en un context bèl·lic.
 
En l’època ARCAICA, l’ideal de 
bellesa masculina el represen-
taven les estàtues anomenades 

kouros (kouroi en plural). Es carac-
teritzaven per la seua rigidesa, braços 
rectes i punys tancats. Apareixen amb 
un peu avançat. Mostren sempre els 
cabells llargs. En aquell moment el 
més important és reflectir - amb bas-
tant simplicitat – la masculinitat i la for-
talesa. Per això no és estrany veure 
com les figures representen joves, la 
millor edat per mostrar la força i el vi-

gor. No podem afirmar rotundament que 
es tracte d’atletes perquè no s’hi represen-

ten fent activitats esportives (com més enda-
vant passarà), però sí que eren joves que 

havien modelat el seu cos a través de 
l’esforç, bé siga amb l’esport o amb la 
guerra. En aquesta època el nu mas-

culí és la imatge de la bellesa de l’aristòcrata, que disposa de temps 
lliure per entrenar diàriament al gimnàs i la palestra. 

En època CLÀSSICA, el que interessa ja no és mostrar només la 
força i el vigor sinó l’equilibri, l’harmonia i la proporció. L’interés es 
concentra ara a representar proporcions més reals. L’atleta pas-
sa a ser ara la figura modèlica. Realment no són escultures d ’ u n 
home concret, sinó d’un home “ideal”. És la represen-
tació de la bellesa en si. Un bon exemple és el 
Discòbol, que analitzarem en l’apartat dels 
atletes i les Olimpíades. 

Més endavant, en època HEL·LENÍSTICA 
la bellesa consistirà a mostrar el cos real, 
tal com és, amb els seus 
defectes si n’hagueren. Ara 
es valorarà el realisme, per 
això apareixeran personat-
ges panxuts, homes d’edat 
avançada amb les seues arrugues 
i defectes, persones d’altres ètnies (per 
exemple, africans), malalts o deformes,etc. 
Sembla que a la bellesa i a la perfecció se li 
uneix ara ho lleig.
 
A tall d’exemple, a la següent pàgina expo-
sem 3 estàtues de diferents èpoques perquè 
pugues apreciar les seues diferències i com 
evolucionen la representació de les diferents 
parts del cos.
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CAP:  frontal, mirant al davant 

ROSTRE: 
1. pentinat llarg que cau pels muscles
2.ulls grans i ametllats 
3.somriure suau, conegut com 
“Somriure arcaic”

TORS:
1.muscles amples 
2.cintura estreta 
3.els músculs a penes estan 
marcats 

EXTREMITATS:
1.braços rígids i enganxats al 

cos 
2.punys tancats 
3.una cama està més avançada 
que l’altra 

CAP:  es gira cap als costats  (no 
hi ha frontalitat) i la cara no mira 
l’espectador.

ROSTRE: 
1.pentinat curt i de cabells 
ondulats 
2.proporcionat (ulls reals) 
3.ha perdut el somriure, però 
els llavis es tanquen suau-
ment, de forma natural 

TORS:
1.cos ideal modelat 
per l’esport 
2.tors equilibrat 
3.els músculs estan ben 
marcats (pectorals i ab-
domen). A l’abdomen es 

marca la “línia alba” 
(línia que recorre de dalt a 
baix l’abdomen). 

EXTREMITATS:
1.flexibles i en moviment (el 
braç dret s’alça) 
2.la mà cau solta, de forma 
natural (entreoberta) 
3.una cama recta (que 
suporta tot el pes del cos) i 
l’altra lleugerament 
doblegada i amb el peu 
dirigit cap enrere.

CAP:  girat i de costat, en una 
posició poc afavorida

ROSTRE: 
1.cabells desordenats i barba poc 

acurada. Augmenta així l’aparença 
real, però enlletgeix el rostre. 
2.arrugues al front, les galtes, 
i al voltant de llavis i ulls 
3.boca oberta tot mostrant les 
dents, en un gest molt poc 
estètic 

TORS:
1. cos real modelat pel dur 
treball sota el sol 

2.els muscles estan caiguts, 
característic d’una edat 
avançada 
3.s’hi assenyalen acurada-
ment les arrugues al pit 

EXTREMITATS:
1.els braços no estan es-
tàtics: un sosté una cistella i 
l’altre mostra un  peixet. 
2.els músculs de les cames 
estan més desenvolupats 
que la resta: s’ha perdut 
la proporció de l’època 
anterior 
3.la posició de les 

cames és també 
poc harmoniosa, però 
real. 

POSTURA: frontal i rígida. Recorda l’estatuària 
egípcia.

POSTURA: sinuosa (l’eix del cos té una suau 
forma de “S”), indicant moviment.

POSTURA: natural però antiestètica. Sembla 
congelada en un moment de l’acció. 

ARCAICO CLÀSSICO HEL·LENÌSTIC
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LA BELLESA DEL COS FEMENÍ
                        

Si en l’home la nuesa era el mitjà 
per mostrar la bellesa, en el cas de 
la dona no només el nu servia per 
a aquesta finalitat, sinó que el vestit 
(vestidures primes) podia traslluir la 
bellesa tot insinuant les formes fe-
menines. De fet, la dona es repre-
sentava nua en moltíssimes menys 
ocasions que l’home perquè la nue-
sa de la dona no era un tema per a 
exposar-lo en públic.
 
Només s’admetia la nuesa femeni-
na en casos concrets, com en els 
cultes religiosos de fecunditat, en 
escenes eròtiques i en representa-
cions d’Afrodita (deessa de l’amor i 
del sexe). Això no obstant, en èpo-
ques molt primitives, durant l’edat 
del bronze de les illes gregues, apa-
reixen estatuetes molt simples de 
grandària reduïda que represen-
taven dones nues amb els trets 
sexuals assenyalats. Es tracta de 
divinitats relacionades amb la fe-
cunditat o el naixement i s’han 
trobat a l’interior de les tombes 
acompanyant el difunt. 

En època ARCAICA l’ideal femení de bellesa ho representava 
la koré (korai en plural) o estàtua d’una dona jove vestida amb 
una túnica llarga i fina (quitón) que arriba fins als peus, coberta 

amb un mantell gruix de llana (himation), que es cordar sobre 
el muscle dret i passa en diagonal per sota del braç es-

querre. Igual que el prototip masculí, avancen una cama. 
Amb una mà s’alcen lleugerament el vestit (potser in-

dicant desplaçament en caminar) i amb l’altre braç 
sempre ofereixen alguna cosa. Els seus pentinats 
són molt elaborats. 

En època CLÀSSICA apareix la nuesa femenina, 
uns segles més tard que el masculí, i no es tractarà 
d’una dona sinó d’una deessa: l’Afrodita de Cnido, 
realitzada cap al 360 a.C. per l’escultor Praxítel·les. 
La intenció va ser representar la deessa en un 
moment del bany en el qual la sorprenen nua. 

És l’exemple del pudor femení. Igual que el prototip 
d’atleta nu, Afrodita representa la bellesa en si, i amb 
més raó per tractar-se d’una deessa.

En època HEL·LENÍSTICA, seguint les mateixes pau-
tes que havíem vist amb l’home, es realitzen imatges 
de dones ancianes o grosses, prototips contraris als 
cànons de l’època clàssica. Continuen havent repre-
sentacions de dones joves vestides, de grandària pe-
tita i amb terracota, però ara sembla que tota la impor-
tància la té el vestit i no la persona: dones acomodades 
a l’última moda, amb vestimentes llargues plenes de 
plecs i algunes amb barret. També s’hi representen 
cossos nus bells quan es tracta de reproduir la 

imatge de la deessa Afrodita.
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L’AFRODITA DE CNIDO 

Va ser una de les estàtues més famoses 
de l’antiguitat, per això, a hores d’ara s’hi 
conserven més de 50 còpies amb lleu-
geres variants.  Va ser obra de l’escultor 
atenés Praxítel·les (segle IV a.C.), que li 
agradava fer les seues obres amb pedra 
en comptes del bronze. Va ser el primer 
a representar una  dona totalment nua, i 
es va estendre la notícia fins al punt que 
molts viatgers s’hi desplaçaven fins a la 
ciutat  de Cnido (costa SO de Turquia) 
només per veure-la. Els autors antics 
relaten algunes anècdotes d’homes que 
s’hi  enamoraren apassionadament de 
l’estàtua: un d’ells va arribar a l’extrem 
d’amagar-se durant la nit al temple 
per poder abraçar-la i besar-la, i a la matí 
següent es va suïcidar en llançar-se al 
mar. 

L’escultura es va concebre com a 
estàtua de culte. Praxítel·les esculpí dos 
exemplars, una Afrodita vestida i una altra 
nua. La nua va ser rebutjada pels habi-
tants de Cos (que van preferir la vestida) i 
per aquest motiu va passar a la ciutat de 
Cnido, on va adquirir fama universal. Així 
doncs, quan per primera vegada es va 
trobar en el segle XVIII, es va poder iden-
tificar fàcilment gràcies a les representa-
cions en les monedes antigues. 

Els cabells arreplegats que deixen 
al descobert clatell augmentava el 
sentit sensual i femení de la figura. 

El rostre és d’una perfecció ideal, ja 
que es tracta d’una deessa. 

Quan l’escultor va acabar aque-
sta estàtua va manar pintar-la 
per un dels millors pintors del 
moment. Tant la carn com els 
cabells i la roba estaven acolorits 
fet que  produïa un efecte final de 
gran realisme.

La deessa està representada al 
moment precís en el qual s’està 
despullant per banyar-se. De fet, el 
vestit encara no ha acabat de caure 
al terra.

Amb  la mà esquerra intenta tapar la zona 
més íntima, en senyal de vergonya. Es tracta 
de mostrar que la deessa no s’està despul-
lant públicament, sinó que és l’espectador 
qui l’ha agafat per sorpresa en el moment 
de despullar-se. 

L’escultura es trobava a l’interior de una 
capella circular, sobre un templet per-
què els visitants la poguessen admirar 
girant al voltant d’ella.
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LA BELLESA 
DEL ROSTRE.   
Per als escultors grecs, el rostre, 
com a part més individual l’ésser 
humà, va ser també motiu de 
representació aïllada. Al rostre 
també havia bellesa, però so-
bretot tot en ell es concentra-
ven els trets més personals 
d’un individu. El retrat es va 
usar normalment per repre-
sentar el caràcter d’un per-
sonatge il·lustre (un polític, 
militar o filòsof famós), és un 
retrat psicològic. Però també 
cal tenir en compte que la re-
presentació d’un rostre no és 
sempre un retrat fidel, perquè 
la demanda creixent va fer 
que s’hi creessen “retrats ti-
pus”. Per exemple, per repre-
sentar un filòsof s’optava per 
una imatge d’home pensatiu 
amb unes fórmules concre-
tes: barba, calvície, front arru-
gat (com si estigués concen-
trat en una idea), rostre d’edat 
avançada ...

LA BELLESA FEMENINA PROVOCÀ UNA GUERRA.

Fins  a quin punt la bellesa humana influeix en el comporta-
ment de les persones i en l’esdevenir dels esdeveniments 
ho podem comprovar en el llegendari “Judici de Paris “. Un 
dia les deesses Hera, Atenea i Afrodita van voler competir 
entre elles per saber qui era la més bella. Van decidir pre-
guntar-li a un simple mortal: el jove Paris, fill del rei de Troia. 
Cadascuna d’elles va intentar subornar-lo amb un present: 
la deessa Hera li va oferir “poder”, Atenea li va prometre la 
victòria a la guerra i Afrodita li concedia l’amor de “la dona 
més bella del món” (Helena). París va triar Afrodita perquè 
preferí la bellesa d’Helena. Però Helena era casada amb el 
rei d’Esparta. París i Helena van fugir junts a Troia, i l’espós 
d’Helena i els seus aliats van iniciar una expedició militar a 
Troia per rescatar-la i venjar el deshonor. D’aquesta mane-
ra es va iniciar la guerra més famosa i llegendària de tot el 
temps antic: la Guerra de Troia.





LES ETAPES DE LA VIDA: 
NAIXEMENT, MATRIMONI 
I MORT

“Pel que fa a la bellesa, és diferent en cada una de les edats. La bellesa del jove 
consisteix a tenir un cos útil per a l’exercici fatigant, bé siguen els de carrera 
com els de força, i que a més resulte plaent de veure perquè en gaudesquen dels 
espectadors. [...]. Per la seua banda, la bellesa de l’home madur rau en l’aptitud 
per als treballs de la guerra, així com també que semble ser alhora agradable 
i temible. Finalment, la bellesa de l’ancià rau en la suficiència per resistir les 
fatigues necessàries i a estar lliure de dolors per no patir cap dels inconvenients 
que afligeixen la vellesa”

Aristòtil, Retòrica  I, 5, 3
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Les diferents etapes de la vida d’un home i una dona grecs estava 
marcat per ritus que contribuïen a estrènyer els llaços d’integració amb 
la seua comunitat.
 
Els nens s’eduquen perquè siguen bons ciutadans i perquè comples-
quen les seues obligacions comunitàries: defensar la seua ciutat (edu-
cació física per enfortir el cos), representar als jocs panhel·lènics (ac-
tivitats esportives) i ser responsables com a ciutadans (educació en 
els valors cívics). Les nenes s’eduquen, sobretot, perquè siguen unes 
bones esposes.
 
Una gran quantitat d’aquesta informació sobre la vida quotidiana ens 
la proporciona la ceràmica pintada, com la que hi pots contemplar a 
l’exposició.

•L’HOME GREC.        

Després del naixement, durant les pri-
meres setmanes de vida, el nen era ob-
jecte de diferents rituals per tal de puri-
ficar, presentar-lo als familiars i donar-li 
un nom. 

A conseqüència de l’alta mortalitat in-
fantil, sobreviure durant els primers 
anys de vida era un esdeveniment que 
requeria un nou ritus: a Atenes quan se 
celebraven les festes anuals en honor 
del déu del vi, Dionís (finals de febrer i 
principis de març) als nens que havien 
complert ja 2 o 3 anys els donaven a 
tastar el vi en un gerreta especial. Al-
guns d’aquests recipients menuts 

mostren escenes pintades de nens 
gatejant o jugant amb pilotes o amb 
carros de joguina. 

L’educació dels primers anys co-
rresponia a les mares o a les es-
claves dides. Les ciutats gregues 
normalment no tenien un sistema 
d’educació pública, per tant corres-
ponia als pares procurar-los una 
educació amb un mestre privat. Els 
fills de famílies acomodades eren 

enviats a escoles de pagament on els ensenyaven a llegir i a escriure, 
nocions d’aritmètica, coneixements musicals (lira i flauta) i gimnàstica. 
A partir dels 12 anys, quan ja es tenia una formació bàsica en lletres i en 
música, l’educació se centrava més en les activitats atlètiques  (lluita, 
cursa, llançaments). A la ciutat d’Esparta es donava una prioritat espe-
cial a l’educació física, que era més dura i tenia una finalitat de disciplina 
i entrenament militar. 

El matrimoni era un altre episodi important en la integració l’home en la 
societat. Amb el matrimoni l’home aspirava a tenir una descendència 
que li donés reputació i nous ciutadans per a la polis. Els fills perpetua-
ven el nom i els cultes familiars (incloent el ritual funerari). 

Un dels aspectes més importants en les relacions socials d’un home 
adult era l’assistència al simposi. El simposi era un banquet (només per 
a homes) que celebraven els ciutadans més adinerats. No es comme-
morava res en especial, simplement era un dinar o sopar entre amics. 
Després de dinar, en la qual els convidats s’acomodaven jaient en llits 
menuts, venia la part més desitjada: el consum de vi (acompanyat de 
fruites i dolços) entre converses, històries i anècdotes dels comensals. 
De vegades, si hi havia persones instruïdes, podia derivar en xerrades 
intel·lectuals.
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El simposi solia acabar en bo-
rratxeres i excessos de tota 
mena. 

Una altra faceta important 
en la vida d’un ciutadà era 
la guerra. La defensa de la 
ciutat era una obligació prio-

ritària de cada ciutadà, i havia d’anar amb l’armament que ell ma-
teix es pogués proporcionar. Així doncs, els més rics podien dis-
posar, a més de les seues armes i proteccions, d’un cavall; els de 
riquesa mitjana podien equipar-se amb armadura i formar les uni-
tats d’infanteria pesada, anomenades hoplitas.Aquests anaven 
equipats amb un gran escut rodó (anomenat  oplon, d’on prové 
el nom d’hoplita), llança, espasa, casc, cuirassa de 2 peces (pit i 
esquena) i canyelleres o gamberes (proteccions de canyella i ge-
nolls). Els que menys recursos posseïen engrossaven les llistes 
de remers o formaven el cos d’infanteria lleugera.

Finalment, la vida es tanca amb un nou ritus: el ritual de la mort. El 
cos del difunt era banyat, ungit amb oli i engalanat en el dia de la 
mort. Durant el segon dia després de la mort s’exposava el ca-
dàver a casa (vetlla). L’enterrament es feia el tercer dia: es par-
tia en processó des de la casa cap a la necròpolis. A la tomba 
es feien  les últimes cerimònies de purificació i de col·locació de 
les ofrenes (vasos amb olis). Finalment se senyalitza la sepultura 
amb una estela o un recipient ceràmic, segons les  èpoques. Era 
especialment dolorós si el mort era jove  i no havia pogut casar-
se. Llavors s’incloïa a la tomba  algun element que simbolitza el 
ritus del matrimoni no realitzat: per exemple, es col·locava una lu-
tròforos (vas emprat a les cerimònies de noces) o una corona de 
fulles amb la qual s’adornaven els nuvis.
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LA DONA GREGA.                  

De la mateixa manera que amb els nens, 
amb el naixement, les nenes gregues 
passaven per tot un seguit de rituals amb 

la finalitat de protegir la seua vida i incorpo-
rar-les a la família. També els primers en-

senyaments els rebran a la llar. Però la 
seua educació estava orientada a les 
tasques domèstiques, per això quan 
acabava el període de instrucció bà-
sica (llegir, escriure i comptar) les 
seues activitats se centraven en les 
tasques de la casa, entre les quals 
destacava el treball de la llana, tal i 
com es mostra repetidament en les 
imatges de la ceràmica. Les tasques 
tèxtils de la llar simbolitzen el treball 
constant i solitari d’una esposa fidel 
i casolana. Només les festes religio-
ses esdevenien un canvi en la rutina 
de la llar i era un aspecte de la vida 
pública on la dona participava amb 
molt protagonisme, com a sacerdo-
tesses, vocals en els cors, etc. 

El matrimoni era amb molta segure-
tat un esdeveniment més dur per a 

la dona que per a l’home, perquè 
per a ella esdevenia abandonar 
l’ambient familiar per anar a viure 
la resta de la seua vida a una llar 
diferent. I a aquest fet cal afegir 

que el matrimoni es concertava prèviament 
per part de les famílies dels nuvis, amb la qual 
cosa molts promesos no es coneixien. Sovint se 

seguia un ritual que consistia que el nuvi raptava 
a la força (de forma fingida) la seua promesa. 

El matrimoni esdevenia la integració plena 
de la dona a la societat, perquè era el pas 
de jove a dona adulta. El casament incloïa, 
a més de festes i cerimònies de sacrifici als 
déus, l’imprescindible ritus del bany purifica-
dor (en el qual s’emprava un tipus especial 
de recipient, la lutròforos), el banquet i el ri-
tual d’acollida a la casa del marit. La família 
de la núvia lliurava un dot al marit, que en cas 
de divorci el tornava. 

La mort d’una dona jove que no havia arri-
bat al matrimoni es considerava com a una 
tragèdia, i de forma semblant al jove solter, 
s’incloïen elements simbòlics que compen-
saven la vida matrimonial que no va poder 
viure. A la làpida o l’epitafi funerari es guarda-
va una especial atenció en mostrar la seua 

condició de dona en edat de casar-se.



OLÍMPIA I ELS ATLETES

“Pel que fa a l’excel·lència del cos per a la competició, està formada per la planta, 
la força i la velocitat (ja que el que és veloç també és fort). Ja que, en efecte: el 
que té la facultat d’impulsar les seues cames d’una determinada manera i moure 
ràpidament i a grans gambades, aquest és bon corredor; el qui està capacitat per 
a oprimir i subjectar, és un bon lluitador, i el qui ho està per empényer a força 
de colps, bon pugilista; el qui posseeix aquestes dues facultats, serveix com a 
lluitador de pancraci; i el qui les posseeix totes, com a pentatleta ”.

Aristòtil, Retòrica  I, 5, 3
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Olímpia era una petita localitat grega envoltada de boscos, a la vora 
del riu Alfe. Ja des d’època molt antiga va ser un lloc de culte. Amb el 
pas del temps es va convertir en un santuari dedicat a Zeus, però mai 
no va arribar a ser una ciutat sinó que sempre es va mantenir com a 
santuari amb temples i instal·lacions esportives. 

Temple de Zeus. Era el temple de majors dimensions del conjunt. La 
seua façana estava decorada amb relleus dels Dotze Treballs d’Hèracles, a 
qui es considerava el fundador dels Jocs Olímpics. Al seu interior contenia 
una estàtua gegant (de 13 m d’alçària), feta d’or i d’ivori, que representava 
Zeus al seu tron i que era considerada una de les “set meravelles del món “. 
D’ella no s’hi ha conservat res. 

L’olivera sagrada. Arbre sagrat perquè es creia que el mateix Hèracles 
el va plantar. D’ella s’hi obtenien les fulles d’olivera amb què es feien les co-
rones dels vencedors olímpics. En un ritual específic es tallava les branques 
amb una falç d’or. A la foto es mostra una olivera qualsevol d’Olímpia.

Els Tresors. Edificis en forma d’un temple en miniatura on es guarda-
ven les riques ofrenes que les diferents ciutats gregues oferien al déu Zeus. 
Eren com els pavellons d’una exposició internacional que representaven a 
cada ciutat. Cada edifici tenia clarament gravat el nom de la ciutat a la qual 
pertanyia. 

El Leonidaeum. Hostatgeria per a autoritats i personatges importants. 
Tenia un gran pati central per al passeig. El nom es deu al mecenes (Leòni-
des) que va pagar les despeses d’aquest complex residencial.

EL’estadi. Es compon d’una pista rectangular d’uns 30 d’ample i de gairebé 
200 m de llargària. El seu nom deriva d’una mesura de longitud, l’estadi (192’27 
m). Els espectadors s’allotjaven en els terraplens naturals que envoltaven la 
pista (no existien graderies construïdes). Hi cabien unes 40.000 persones.

L’hipòdrom. És la instal·lació esportiva més gran d’Olímpia: una gran pista de 600 m de llargària per 
200 m d’amplada (per concentrar molts carros en la línia de sortida).  
Dues columnes als extrems marcaven els punts 

per on es girava a les curses. A hores d’ara no 
en conservem res  perquè va quedar des-
truït per les crescudes del riu.
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El Filipèon. Edifici circular construït pel rei Filip de Macedònia (pare 
d’Alexandre el Gran) per commemorar una important victòria militar.

Taller de Fídias. Es creu que és el taller on l’escultor Fídias va fer 
l’estàtua colossal de Zeus que després es va allotjar en el temple principal.
Posteriorment es va convertir en una basílica paleocristiana. 

Gran altar de Zeus. Segons les creences era el punt exacte on va caure 
el raig de Zeus indicant que era un lloc sagrat. Era un altar a l’aire lliure que es 
componia d’una plataforma de pedra coberta per un túmul de cendres prem-
sades i solidificades (de fins a 7 m d’alçària) producte dels continus sacrificis a 
Zeus. A la foto apareix el lloc aproximat de la seua ubicació.

Temple d’Hera. És l’edifici més antic d’Olímpia i estava dedicat a Hera, 
l’esposa de Zeus. En el seu honor es realitzava una competició esportiva de 
dones (curses), una versió menys popular i menys important que les proves 
masculines. 

La palestra. Edifici quadrat format per un pati envoltat pels quatre costats 
de pòrtics (galeria amb columnes). En ell els atletes practicaven els exercicis 
de lluita i salt, és a dir, les dues proves en què no es requeria un espai ampli 
per a la pràctica. 

El gimnàs. Espai molt més gran que la palestra perquè es destinava a 
l’entrenament i escalfament en els exercicis de curses, disc i javelina. Tenia 200 
metres de longitud i pòrtics amb columnes per protegir-se de les inclemències 
del temps. La paraula gimnàs prové del terme grec gymnos que significa “nu” i 
fa al·lusió a la condició dels atletes quan s’hi entrenaven.

El Pòrtic de l’Eco. Galeria amb columnes que separava la zona del santuari 
pròpiament dit i la zona de l’estadi i l’hipòdrom. El seu nom es deu perquè es 
produïa el ressò al seu interior. Aquí se celebraven competicions musicals. 

puig cronos
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El naixement dels Jocs d’Olímpia es remunta a l’any 776 a.C. i segons 
la llegenda va ser el mateix Hèracles (Hèrcules) qui els va fundar. El seu 
origen està relacionat estretament amb les festivitats religioses, de 
fet, durant les Olimpíades s’intercalen cerimònies de culte. Van conti-
nuar sense interrupció durant més de mil anys, fins que l’any 393 d.C. 
l’emperador romà Teodosi els va prohibir definitivament per ser mani-
festacions paganes oposades a la religió oficial cristiana. 

Per als grecs, els Jocs Olímpics van ser sempre una referència per me-
surar el temps: les fites històrics més importants es comptaven segons 
haguessen passat tants anys abans o després de cert any olímpic. 

Els jocs d’Olímpia s’organitzaven cada 4 anys. Allà s’hi concentrava 
gent de totes les ciutats de Grècia. Durant els 5 dies que duraven els 
jocs, Olímpia es convertia en un gran mercat de gent. El santuari no es-
tava equipat per allotjar a una multitud per la qual cosa l’estada a Olím-
pia devia ser molt incòmoda: els espectadors dormien a l’aire lliure en 
els llocs dels voltants.

Encara que els jocs es feien durant l’estiu, els preparatius s’iniciaven a 
principis d’any i els atletes participants podien anar molts mesos abans 
per entrenar. En iniciar l’any de l’Olimpíada tres heraldos recorrien les 
ciutats gregues anunciant l’esdeveniment i decretar una “treva sagra-
da” que garantia la seguretat (fins i tot en època de guerres) per a tots 
aquells viatgers que peregrinen a Olímpia, perquè estaven sota la pro-
tecció de Zeus.

Calendari dels jocs 

Si et fixes al calendari totes les competicions esportives s’hi concen-
traven en dos dies, i intercalaven un dia de descans per als atletes. Hi 
havia tant de temps dedicat a les celebracions religioses com a les es-
portives. 

 

1R DIA 2N DIA 3R DIA 4T DIA 5É DIA
AL MATÍ cerimònies reli-

gioses i desfilada 
d’inauguració

totes les curses de 
cavalls: 
la cursa de 
quàdrigues (que 
era la primera 
prova oficial i la 
favorita del públic 
per ser la més 
espectacular), de 
bigues i la carrera 
de genets.

dedicat per 
complet a actes i 
processons religio-
ses. El més 
important era el 
sacrifici (i el ban-
quet públic) de 100 
bous davant l’altar 
de Zeus 

curses de 
velocitat i de fons 

cerimònia de 
coronació dels 
vencedors davant 
el temple de Zeus

A LA 
VESPRADA

totes les competi-
cions per a joves 
(menys importants)

tres proves 
del pentatló: el 
llançament de disc, 
de javelina i el salt 
de longitud.

lluita, boxa i 
pancraci

banquet de cloenda

ELS JOCS OLÍMPICS
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Modalitats de proves esportives 

A diferència de les Olimpíades modernes on es premien als tres pri-
mers amb medalles d’or, plata i bronze, a l’antiga Olímpia únicament 
premiaven el guanyador i els premis consistien en corones de fulles 
d’olivera (l’olivera sagrada del santuari). Una excepció eren les proves 
hípiques ja que no es premiava el conductor sinó al propietari dels ca-
valls, que normalment eren aristòcrates. Per aquesta raó les curses 
de carros van tenir tanta popularitat entre personatges poderosos, ja 
que era una prova en la qual s’hi podia obtenir honors i fama sense 
participar-hi directament. Això va passar amb el rei Filip de Macedò-
nia, pare d’Alexandre el Gran.

 
• El pentatló. La seua finalitat era 
premiar l’atleta ideal, àgil i fort alho-
ra. Com el seu nom indica (penta 
‘cinc’) era un conjunt de cinc disci-
plines. D’aquestes cinc, la lluita i la 
cursa d’un estadi eren proves in-
dependents que es podien prac-
ticar sense inscriure’s al pentatló. 
Es premiava a un sol campió del 
pentatló. El que encara no se sap 
és com es determinava un únic 
vencedor de les 5 proves, potser 

va poder haver un sistema de punts per cada prova que se suma-
ven per donar una puntuació total. 

1)-Salt de longitud. L’atleta que saltava havia de portar a les 
mans unes peses de pedra o metall de més de 1,5 quilos 
anomenades halteras. Tenien una forma corba, com un auri-

cular d’un telèfon. Potser servien 
per a facilitar l’elevació en el salt.

2)-Llançament de disc. El disc 
normalment era de bronze i el 
seu pes oscil·lava entre 1 i 6 qui-
los, probablement per a les dife-
rents edats dels participants. 

3)-Llançament de javelina. La javelina era una llança prima i 
flexible d’uns 2m de longitud. Es llançaven amb l’ajuda d’una 
corretja de cuir (amiento) enrotllada a la part posterior de la 
javelina i subjecta a dos dits. En el moment del llançament, la 
corretja n’augmentava la seua propulsió i permetia una ma-
jor distància.

4)-Lluita. Consistia en una baralla amb tot un seguit de claus 
i agafades on es requeria habilitat i sobretot força. Durava 
fins que es produïa tres caigudes d’un dels contrincants. 
Cada caiguda era vàlida quan es recolzava un dels genolls 
a terra.

5)-La cursa d’un estadi. Era la pro-
va reina de la velocitat, que consis-
tia a córrer en línia recta la distància 
de 1 estadi (uns 200 m.) 

• La cursa de doble estadi, era una 
altra prova de velocitat però amb 
una distància més llarga, equivalia a 
uns 400 metres. 

1R DIA 2N DIA 3R DIA 4T DIA 5É DIA
AL MATÍ cerimònies reli-

gioses i desfilada 
d’inauguració

totes les curses de 
cavalls: 
la cursa de 
quàdrigues (que 
era la primera 
prova oficial i la 
favorita del públic 
per ser la més 
espectacular), de 
bigues i la carrera 
de genets.

dedicat per 
complet a actes i 
processons religio-
ses. El més 
important era el 
sacrifici (i el ban-
quet públic) de 100 
bous davant l’altar 
de Zeus 

curses de 
velocitat i de fons 

cerimònia de 
coronació dels 
vencedors davant 
el temple de Zeus

A LA 
VESPRADA

totes les competi-
cions per a joves 
(menys importants)

tres proves 
del pentatló: el 
llançament de disc, 
de javelina i el salt 
de longitud.

lluita, boxa i 
pancraci

banquet de cloenda
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• La cursa hoplítica o cursa amb armes. Els corredors anaven equi-
pats amb l’armament pesat d’un hoplita (soldat d’infanteria): el casc, la 

cuirassa, l’escut (d’1 
quilo) i les canyelleres 
(gamberes). Devia 
ser una prova molt 
dura. 

• La boxa. Els par-
ticipants eren es-
portistes de gran 
corpulència i muscu-
latura la qual cosa els 
feia inhàbils per a al-
tres tipus de proves. 
Era més violent que 

l’actual boxa perquè no hi havia assalts ni límits de pes o estatura i els 
colps havien de fer-se només al cap. Es cobrien els punys amb vetes 
de cuir que protegien els dits i permetien colps més durs.

• El pancraci (literalment 
significa “lluita total”). Era un 
combat en el qual es com-
binava la lluita i la boxa, per 
tant, no es limitava només a 
colps a la cara. L’únic que no 
es permetia era mossegar i 
ficar els dits als ulls.

• La cursa de carretons.Hi 
havia dues modalitats: la cur-
sa de bigues (de dos cavalls) i 
la de les quàdrigues (de 4 ca-
valls), que era la més aprecia-
da per ser la més perillosa 
(s’havia de fer en total 24 girs 
a les revoltes 
de la pista). 

• La cursa de 
genets. Era 

més difícil que l’actual ja que no hi havia ni cadira de 
muntar ni els estreps.

L’ORIGEN DE LA “MARATÓ” 

La cursa de marató de les Olimpíades 
modernes té el seu origen en una 
llegenda ocorreguda ara fa 2.500 anys 
durant les guerres entre grecs i perses. 
Tan bon punt va acabar la batalla de 
Marató, amb una victòria sorprenent 
dels grecs, es va enviar un soldat 
(anomenat Filípides) a Atenes per 
anunciar la victòria amb la major urgèn-
cia. El soldat va córrer sense parar els 
40 km que separaven l’escenari de la 
batalla i la ciutat. Quan va arribar i va 
anunciar la notícia va caure desplomat 
per l’esforç. La seua mort ha inspirat 
aquesta duríssima carrera moderna.
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Per presentar-se als jocs com a atleta es requeria diverses condicions: ser 
un home lliure (és a dir, no ser esclau), tenir pares grecs (s’excloïen els es-
trangers) i no haver comés cap delicte.

Els atletes participaven despullats i la presència de dones com a espe-
ctadores als jocs era totalment prohibida. Desobeir aquesta norma podia 
comportar com a càstig la pena de mort per a la infractora.
 
De la mateixa manera que en l’actualitat, els atletes tenien els 
seus entrenadors propis, que solen aparèixer representats 
als vasos com a homes vestits, amb una llarga 
vara a les mans (per castigar i corregir).
 

Als vencedors olímpics se’ls va erigir estàtues tant a Olímpia com a la seua ciutat d’origen, 
els honraven amb odes i poemes i la seua ciutat natal els proporcionava una pensió vitalí-
cia i altres privilegis econòmics. Per això, l’esport podia ser una bona forma de guanyar-se 
la vida i això va contribuir a fomentar la competitivitat. S’hi coneixen els noms de moltíssims 
atletes guanyadors, però potser els atletes més famosos eren els qui destacaven  
per la seua força i musculatura. Alguns van tenir una fama extraordinària i s’hi van convertir en 
atletes llegendaris. Per exemple, el mític boxejador Miló de Crotone (ciutat grega del sud d’Itàlia), 
que va viure al segle VI a.C. Va ser famós per la seua força enorme i per ser invencible en les proves 
del boxa i pancraci. Va guanyar en cinc Olimpíades consecutives - va ser el rei de la boxa durant 20 
anys seguits - i va obtenir altres 26 victòries en els altres jocs panhel·lènics. Diuen que menjava 10 kg 
de carn al dia i que en una ocasió va transportar ell mateix la seua mateixa estàtua de vencedor que 
anava a ser col·locada al recinte d’Olímpia.

També tenim notícies d’algun cas d’atleta famós “fitxat” per una altra ciutat que no era la seua perquè la rep-
resentés a les Olimpíades, de la mateixa manera que actualment es fa, per exemple, amb els futbolistes que 
canvien d’equip.

els atletes
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EL DISCÒBOL

El millor exemple a tot l’art 
antic d’un atleta en acció és 
l’estàtua del Discòbol (“Llan-
çador de disc”), obra de 
l’escultor Miró. Va ser realit-
zada amb bronze a mitjans 
del segle V a.C. Però la seua 
fama va ser tal que en època 
romana es van fer múltiples 
còpies de pedra, i algunes 
variaren la posició de la cap 
de l’atleta. L’estàtua mostra 
un llançador de disc just en 
l’instant previ al llançament. 
No es tracta, per tant, de la 
posició de partida sinó de la 
fase final del llançament.
 
La prova del llançament de 
disc (discobalia) era per als 
grecs l’exercici més atlètic de 
tots perquè en ell s’hi com-
binen l’elasticitat i la força.

Posició de partida: postura recta amb les cames 
obertes lleugerament i sostenien el disc amb el 
braç dret (recolzat en l’avantbraç). 

Eleva lentament el disc per sobre de la cap. Gira el cos progressivament alhora que el braç 
amb el disc es mou cap enrere. Aquesta és la 
posició de torsió de l’escultura

Encara que no tenim notícies de “rècords” antics del llançament de disc, s’estima que els mil-
lors llançadors devien superar amb facilitat els 30 metres de distància.

El llançament es realitzava dins d’un espai delimitat per davant i pels costats, que es deia 
balbis. Es tractava d’un espai rectangular (no d’un cercle) format per línies de 
lloses de pedra que l’atleta no podia trepitjar si no volia quedar desqualificat. En no estar tancat 
per darrere l’atleta podia agafar impuls si feia unes passes cap enrere. Dins de l’estadi, el 
balbis es trobava en un extrem, prop del lloc d’eixida dels corredors.

El “discos” era un plat de 
bronze aplanat, més fi a les 
vores que al centre. Els ex-
emplars més antics eren de 
pedra. La seua mida era més 
gran que l’actual i el seu pes 
devia oscil·lar entre 1 i 6 kg. 
L’atleta s’eixugava les mans i 
el disc amb sorra per millorar 
l’adherència. 

El seu rostre és un exemple del realisme de l’època clàssica: 
el seu aspecte està idealitzat, és a dir, no es correspon amb 
l’actitud real d’un atleta que devia estar tens, concentrat i 
preparat per l’esforç que anava a realitzar. 

En altres còpies romanes, el cap es gira cap 
enrere, tot aconseguint una posició més real.

El “pal” no és un element real en el llançament de disc: és 
una simple ajuda que necessita l’escultor per donar-li més base 
a l’estàtua i evitar així que caiga.

El cos es torsiona en una 
postura única en l’escultura 
de la seua època: el tronc es 
col·loca endavant plegant el 
ventre i l’espatlla i el braç s’hi 
tensen.

A les extremitats s’hi pot 
apreciar l’equilibri de la figura: 
la cama dreta carrega el pes 
de tot el cos, mentre que 
l’esquerra es relaxa amb la 
flexió; de la mateixa manera, el 
braç dret s’estira i tensa, men-
tre que l’esquerra, doblegada, 
es relaxa.

1 2 3
Amb un moviment ràpid i enèrgic llançarà el disc estenent les cames, que actuen 
com a propulsores. És possible que, d’acord amb la força del llançament, es fessen 
unes passes cap endavant (sense tocar el balbis!) per estabilitzar el cos.

4



déus, herois i monstres

“… I Atenea marxà a l’Olimp, on diuen que es troba l’eterna mansió dels 
déus, on no agiten els vents ni mullen les pluges ni arriben mai les nevades, 
perquè tot és un èter serè que sense boires s’expandeix banyat de foc càndid. 

Allà gaudeixen sense pausa els déus feliços, ,…”

Homer, Odissea VI, 41-45
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Els grecs antics creien en una multitud de déus, cadascun ells as-
sociat a un aspecte concret: la tempesta, el mar, l’amor, la guerra, 
etc. No tots els déus tenien la mateixa importància: havia dotze 
déus principals, els qui coneixem  com a “olímpics” (perquè vivien 
a l’Olimp, la muntanya del nord de Grècia), i molts altres d’influència 
més limitada. D’entre el grup de déus més important, hi havia un 
que era el més poderós de tots, el pare dels déus: es tracta de 
Zeus, déu dels cels, la tempesta i el llamp. Zeus és el déu suprem 
de la religió grega. 

Les característiques dels déus grecs les podríem resumir en 
uns quants punts: 

-eren immortals, malgrat que cada un d’ells va tenir un naixement. 

-tenien poders sobrenaturals (controlaven les forces de la Natura). 

-no eren perfectes (tal com ha de ser un déu): els déus grecs s’hi 
comporten com a mers humans, amb actituds de vegades molt 
poc exemplars (són gelosos, venjatius, rancuniosos, irritables i vio-
lents). Fins i tot algun d’ells tenia alguna deformitat, com el déu ferrer 
Hefest, que era coix.
 
-el seu aspecte físic era com el dels humans (només que les seues 
mides eren descomunals). Així ho podem comprovar en les nom-
broses representacions de la ceràmica i en l’escultura (mida ma-
jor del natural per indicar la seua naturalesa i poder divins). Malgrat 
això, tenien el poder de transformar el seu aspecte i convertir-se en 
animals o en simples mortals. Tenim diferents exemples en els mi-
tes grecs d’aquestes transformacions, per exemple, quan Zeus es 
converteix en cigne, en àguila o en bou per seduir dones  mortals.

DÉU GREC CARACTERÍSTIQUES ATRIBUTS
ZEUS déu del cel i del tro ceptre; llamp

HERA esposa de Zeus, vetlla pel 
matrimoni i la fidelitat conju-
gal

ceptre o corona; paó

POSIDÓ déu del mar trident

ATENEA deessa de la saviesa, de 
l’artesania i de la guerra 

casc, llança i escut; 
òliba

AFRODITA deessa de l’amor representada com una 
dona molt bella

APOL·LO déu de la música, les profe-
cies i la curació

arc i fletxa; lira; represen-
tat com a home 
de gran bellesa

ÁRTEMIS deessa de la caça i dels ani-
mals salvatges; és la germa-
na bessona d' Apol·lo

arc i fletxes

HERMES el missatger dels déus; guia 
l’ànima dels morts a l’Hades

sandàlies amb ales

DIONISO déu del vi i de la natura en es-
tat salvatge

vinya i heura; representat 
en estat d’èxtasi i 
borratxo

ARES déu de la guerra (crueltat i fú-
ria guerrera)

armat amb casc, llança i 
escut

HEFESTO déu del foc i de la metal·lúrgia farga, tenalles i enclusa

HADES déu del món dels 
morts

ceptre (com a rei de 
l’inframón) i acompan-
yat de Cèrber (gos de 3 
caps, cua de serp i urpes 
de lleó)

els déus
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L’heroi en la Grècia antiga és un personat-
ge mortal que es converteix en mític per 
les seues proeses o gestes excepcionals, 
impossibles de realitzar per un ésser humà 
normal. Els herois són normalment fills d’un 

déu o una deessa i un ésser humà.
 

L’heroi grec més famós és Hèracles, co-
negut pels romans com a Hèrcules. Però 
n’hi ha altres també molt coneguts com ara 

Aquil·les, Teseu o Perseu. No obstant això, 
Hèracles és diferent als altres per la seua 
força extraordinària i perquè els déus el 
van convertir en immortal: és l’únic he-
roi grec que va viure al costat dels déus 
eternament.

Hèracles va ser el fundador dels Jocs 
Olímpics, però va ser famós universalment 

per realitzar “dotze treballs”, que van ser les proves que va haver de su-
perar com a càstig imposat per l’assassinat de la seua dona i els seus 
fills en un rampell de bogeria que li va infondre la deessa Hera (dona de 
Zeus i gelosa per ser el fill engendrat amb una altra dona). A mesura 
que Hèracles superava les proves el nivell de dificultat creixia: un dels 
seus últims treballs va consistir a baixar als Inferns (Hades) i capturar 
Cèrber, un gos de tres caps que custodiava la porta de l’inframón. Les 
armes preferides d’Hèracles eren la maça i l’arc.

            

1. Matar el lleó de Nemea 

2.Matar l’Hidra (monstre amb 
innombrables caps de serp)

3.Capturar el senglar enorme d’Erimant 

4.Capturar la cérvola veloç de banyes d’or

5.Expulsar les temibles aus carnívores del 
llac Estínfal

6.Netejar els estables del rei Augi (tot 
desviant el curs del riu Alfe) 

7.Capturar el bou de Creta 

8.Domar les eugues antropòfagues de 
Diomedes

9.Aconseguir el cinturó de la reina 
amazona Hipòlita 

10.Robar els bous del gegant Gerió 

11.Capturar de l’infern el gos guardià 
monstruós Cèrber 

12.Robar les pomes d’or del Jardí de les 
Hespèrides (custodiat per un drac de cent 
caps)

ELS DOTZE TREBALLS 
D’HÈRACLES

ELS HEROIS
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Com en la mitologia de moltes altres cultures antigues, els grecs tenien 
un món imaginari d’éssers monstruosos o estranys ben variat, nor-
malment són una barreja d’animals i éssers humans. Ells són el costat 
oposat de la bellesa del cos. I per ser físicament diferents als humans, 
aquests éssers esdevenen el contrari de la civilització: simbolitzen la 
barbàrie, la degeneració, el misteri.

Hi mostrem alguns dels més cone-
guts:

Esfinx. Era un ésser amb cap 
de dona, cos de lleó i ales 
d’àguila. Era un dimoni des-
tructiu, per això se solia re-
presentar a les tombes 
com un guardià temible 
del sepulcre. 

Sàtirs. Eren éssers 
formats amb una 

barreja d’home i 
de boc (orelles, 

banyes i cua 
de cabra, al-
tres vega-

des la cua 
era de cavall). No has 

de confondre’ls amb els “faunes”, que 
són éssers que tenen les potes de cabra  (els sàtirs tenen cames 
humanes). El rostre d’un sàtir era una mica desagradable: les seues 
orelles punxegudes, les banyes petites i el nas camús li donava un 

aspecte grotesc. Solen acompanyar el déu 
Dionís en els seus banquets i orgies per la qual 
cosa apareixen dansant i moltes vegades perse-
gueixen nimfes i dones.
 
Centaures. Eren éssers mítics, meitat home (tors 
i cap) meitat cavall (extremitats). Se’ls considera-
va éssers salvatges, sense lleis i sense normes 
d’hospitalitat. 

Medusa. Era un monstre femení 
d’aspecte horrorós: en lloc dels cabells 
tenia serps i mostrava ullals de sen-
glar. Tenia el poder de petrificar a qui 
la mirés. L’heroi Perseu la va vèncer: 
es va ajudar del reflex del seu escut 
per aproximar-se a ella sense mirar 

directament i li va tallar el cap men-
tre dormia. De la sang que va sorgir 
després de la seua mort va nàixer 
Pegàs, el cavall alat.
 

Minotaure. Era un ésser mític amb 
cos humà i cap de bou que vivia a 

l’illa de Creta. Va ser el fill d’una mortal 
(la dona de Minos, el rei de Creta) i un bou. Va 
ser tancat en el famós laberint i s’alimentava 

devorant joves que rebia anualment com 
a tribut des d’Atenes. L’heroi atenés Teseu 
va acabar amb ell gràcies a l’ajut d’Ariadna, 

qui li va donar un cabdell per indicar el camí 
dins del laberint: subjectant l’extrem del fil s’hi 
va poder endinsar en ell, matar el Minotaure i 
sortir sense perdre, tot seguint el fil. 

l’antítesi de la bellesa: éssers 
imaginaris i monstres



activiTaTs

“… Cal instruir els nens en algunes disciplines profitoses no només per la seua 
utilitat, com per exemple la lectura i l’escriptura, sinó perquè mitjançant elles 
s’hi pot arribar a altres coneixements; i igualment han d’aprendre dibuix [...] 
perquè el dibuix proporciona la  capacitat de contemplar la bellesa dels cossos”.

Aristòtil, Política VIII, 1338 a-b                                                                                                                                              
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Et proposem participar en la nos-
tra mateixa Olimpíada. Consis-
teix a respondre 15 proves 
amb una puntuació per a 
cadascuna d’elles. Després, 
puntua’t tu mateix per veure 
quina medalla et correspon. No fa-
ces trampes perquè aleshores re-
bràs un bastonada (com a l’antiga 
Olímpia)! 

Fes tu mateix l’anàlisi de dues escul-
tures. Compara-les seguint els punts 
que et proposem. Quan ho hages fet, 

sabries dir de quina època és cada figura?

1
1 punt

CAP I ROSTRE

TORS I MUSCULATURA

CAMES I POSTURA

EPÒCA: EPÒCA:
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Amb les dades que ja coneixes, 
saps a quina època pertany aquesta estàtua femenina?

Arcaica

Clàssica

Hel·lenística

Ajuda’t de la graella dels principals déus i les seues característiques, podries dir de quina divinitat es tracta i per què?

Aquest és un exercici sobre etimologia de paraules en valencià que procedeixen del grec. Fixa-t’hi bé en els dos termes següents:

1 punt Completa0,5 punts Mitja

0,5 punts  cada encert

A quina deessa represen-
ta? Què és el que et sugge-
reix que està fent la deessa 
en aquesta postura?

PÀNIC:  prové del nom d’una divi-
nitat grega (el déu dels ramaders 
i dels ramats). Saps quin és el seu 
nom?. Una pista: a l’exposició hi ha 
una figureta seua de bronze.

CANCERBER: designa un porter de fut-
bol, és un sinònim de porter. Saps d’on 
prové aquesta paraula? Si heu llegit 
atentament l’apartat sobre els herois i 
els déus podràs endevinar la resposta.

1  punt 
cada encert

2

3

4

1 2 3
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Completa aquest mots encreuats i obtindràs, en la línia vertical, el nom 
grec que equival a “virtut”.

1. Déu de la guerra 

2. Nom grec de Venus 

3.Terme grec per al món dels morts. És també el nom del déu de 
l’inframón.
 
4. Deessa de la guerra, patrona d’Atenes 

5. Nom romà d’Hèracles

En temps passats es 
va instal·lar als vol-
tants de la ciutat 

grega de Tebes una esfinx 
que destruïa les collites 
i matava a tots els viatgers 
que no encertaren una en-
devinalla. El rei va demanar 
ajuda a tots els grecs per 
resoldre l’enigma. Èdip va 
ser qui va aconseguir des-
xifrar-lo, cosa que va per-
metre alliberar així la ciutat. 
Coneixes la resposta de 
l’endevinalla? Has també 
d’explicar el per què.

A l’exposició hi ha dues àmfores amb escenes referides als 
Dotze Treballs d’Hèracles / Hèrcules. Si observes detinguda-
ment aquestes escenes pintades, podràs esbrinar a quines 

de les dotze proves s’hi refereixen.

5 6

7

1 punt

1

A

B

2

3

4

5

0,5  punts

L’endevinalla diu: quin ésser s’hi 
desplaça primer amb quatre po-
tes, després amb dues i després 
amb tres?

1 punt Completa0,5 puntos Mitja
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D’aquestes sis paraules que et proposem n’hi ha només tres 
que provenen del terme grec “discos”. Quines són?

Discografia                                     Discòrdia

Disconforme                                   Discoïdal

Discoteca                                        Díscols

Entre les peces relacionades amb el món dels 
monstres i éssers mítics hi ha una àmfora en 
què es representen unes dones armades. 

Es tracta d’una raça mítica de dones guerreres. 
Coneixes quin és el seu nom?         

En aquests 
dos fragments 
de textos an-

tics es descriuen dos 
dels esports olímpics. 
Podries dir de quina ac-
tivitat s’hi tracta?
 

Sabries dir quines dues característiques diferencien una esfinx greco-
romana d’una egípcia? Mira bé aquestes dues imatges. 

8

9

10

11

1 punt Completa0,5 punts Mitja

1 punt Completa0,5 punts Mitja

1 punt Completa

0,5  punts

“…. comencen a empényer i, amb el cap lleugera-
ment ajupit, junten els seus fronts i topen com 
els moltons. I fixa-t’hi, aquell que t’estic assen-
yalant agafa i alça l’altre per les dues cames i 
el deixa caure a terra; va aleshores i, cau sobre 
ell, no el deixa alçar-s’hi; al contrari, el torna 
a empényer contra el fang; …” 

“…recoberts de pols, s’espenten, comencen a
fer-se colps i trepitjades. Aquest d’aquí, el po-
bret, sembla que li cauran les dents, així té la 
boca feta una pasta d’arena i sang; li han fet, si 
te n’adones, un colp de puny a la galta. ”

Ara l’altre continua a l’altra columna…
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Fixa’t bé en aquesta estela de pedra i assen-
yala quina era la seua funció tot escollint en-
tre les tres opcions que t’hi proposem. 

-funció commemorativa d’una batalla, per-
què apareixen dos guerrers armats. 

-funció celebrada d’un casament, perquè el reci-
pient representat s’usava als ritus matrimonials 

-funció funerària, perquè apareix una esfinx, com a 
protectora de la tomba, a la part inferior de l’estela 

Relaciona cadascuna d’aquestes peces de 
l’exposició amb l’etapa a la qual pertanyen.

   
  

Relaciona cada terme grec que apareix en aquesta guia amb la 
seua definició adient.

1. polis

2. kouros

3. himation   

4. Cnido    

5. Posidó    

6. Centaure

7. palestra

8. gimnàs

9. pancraci

10. pentatló

11. hoplita

12. gambera

13. panhel·lènico

14. simposi

15. lutròforos

a) edifici per a practicar els llançaments de disc i javelina 
i les curses 

b) déu del mar 

c) combinació de lluita i boxa 

d) escultura de jove nu típica de l’edat arcaica 

e) ésser mític meitat home meitat cavall 

f) ciutat-estat grega 

g) recipient usat en els ritus del matrimoni 

h) ciutat grega que es troba en l’actual costa de Turquia 

i) edifici per a la pràctica de la lluita i el salt 

j) banquet només per a homes 

k) conjunt de cinc proves atlètiques 

l) soldat equipat amb escut, casc i cuirassa 

m) protecció per a les canyella i els genolls 

n) referent a tot el món grec 

o) mantell gruix de llana que vestien les dones gregues 

ArcaicaClàssica Hel·lenìstica

12

13

14

1 2 3

TERME DEFINICIÓ

0,5  punts

0,5  punts

 (1’5 punts si no hi ha errors; 1 punt si hi ha un error; 0’5 punts amb dos 
errors; més errors no tenen puntuació)
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Estadi

gimnÀs

Taller 
de fÍdias

Leonidaeum

TemplE 
d’hera

filipèion
altar de zeus

temple de zeus

vestidors
pòrtic de l’eco

hipòdrom

LA MEUA PUNTUACIÓ ÉS:

puig de L’olimp

En aquest pla d’Olímpia hi ha 5 errors. Descobreix, 
corregeix i suma 0’2 punts per cada encert. 

Valora la puntuació to-
tal que hi has obtingut 
i adjudica’t la corona 
d’olivera o una medalla 
(però recorda que en la 
Grècia antiga no existien 
les medalles)!! 
 

15 punts: CORONA DE 
OLIVERA D’OLÍMPIA 

Entre 10 i 14 punts: 
MEDALLA D’OR 

Entre 5 i 10 punts: MEDA-
LLA DE PLATA 

Entre 1 i 5 punts: MEDA-
LLA DE BRONZE 

1 punt Completa

15
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1r EXERCICI
- El kouros amb llança correspon a l’època arcaica
- L ‘estàtua de bronze de Zeus correspon a l’època clàssica 

2n EXERCICI
-L’estàtua és d’època hel·lenística. 
-Representa la deessa Afrodita, en un moment del bany, potser s’està eixugant o endreçant.

3r EXERCICI. 
1 - Zeus, perquè amb la mà dreta el ceptre i amb l’esquerra el tro. 
2 - Dionís, perquè està envoltat de vinyes i raïm, i subjecta una copa amb vi. 
3 - Hermes, perquè porta les seues sandàlies amb ales característiques.
 
4t EXERCICI. 
a) déu Pan 
b) “cancerber” prové dels termes Ca Cèrber (el gos monstruós que custodiava l’entrada a l’Hades) 

5é EXERCICI. 
La paraula grega en vertical és: Aretè

6é EXERCICI. 

És l’home, perquè quan és un nadó s’arrossega (a quatre potes), d’adult camina amb les seues dues cames, i en la 
senectut s’ajuda d’un bastó (tres potes) 

7é EXERCICI. 
-vas A: 1r treball, matar el lleó de Nemea 
-vas B: 10é treball, capturar els bous de Gerió 

8é EXERCICI. 
Les paraules que provenen del grec “discos” són: discografia, discoteca i discoïdal. 

9é EXERCICI. 
Les Amazones 

10é EXERCICI. 
a) la lluita 
b) el pancraci (no la boxa), perquè a més de colpejar s’hi trepitgen 

11é EXERCICI. 
L’esfinx egípcia té rostre masculí i no té ales, mentre que l’esfinx grega té rostre de dona i està dotada d’ales. 

12é EXERCICI. 
És de funció funerària, perquè apareix una esfinx com a protectora de la tomba, a la part inferior de l’estela 

13é EXERCICI. 
1 (figuretes de bronze): època arcaica 
2 (estàtua de marbre): època hel·lenística 
3 (got de figures vermelles): època clàssica 

14é EXERCICI. 
1 = f / 2 = d / 3 = o / 4 = h / 5 = b / 6 = e 
7 = i / 8 = a / 9 = c / 10 = k / 11 = l / 12 = m 
13 = n / 14 = j / 15 = g 

15é EXERCICI. 
Error 1. El “Pòrtic de l’Eco” és veritablement l’estadi 
Error 2. Els “Vestidors” són realment els “tresors”. 
Error 3. El “gimnàs” és veritablement la “palestra”. 
Error 4. “l’estadi” és realment el “gimnàs”. 
Error 5. La muntanya al costat del complex esportiu - santuari és el Puig Cronos (no el Puig de l’Olimp, que el trobem 
al nord de Grècia) 

a r e s
a f r o d i t a

a t e n e a
h è r c u l e s

h a d e s

solucions
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