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A poesía lírica
 
 A poesía lírica nace en Grecia. Eran poemas para ser cantados ó son da lira. En Roma 
chámase lírica á poesía escrita en metros empregados polos grandes poetas líricos gregos, pero 
adicada a temas subxectivos, fronte á épica narrativa que era de carácter obxectivo. As 
características desta nova poesía seguen sendo semellantes ás da lírica grega (mitoloxía, 
polimetría, etc.), pero a diferenza é que os romanos escribiron pouca poesía lírica propiamente 
dita e ademais foi un produto completamente literario non arraigado no costume social, pensado 
para ser lido e non cantado. 

 Hai un tipo de poesía que é lírica polos temas e polo subxectivismo, a poesía elexíaca, 
pero hai que considerala como un subxénero, xa que, tratando temas subxectivos, non usa os 
metros líricos, senón o dístico elexíaco (hexámetro + pentámetro), máis en conexión co 
epigrama. 
 

A poesía lírica nace en Roma máis tarde ca outros xéneros, a finais do século II a. X.C., 
baixo a influencia helenística e cando as circunstancias sociopolíticas verteron os animos cara a 
intimidade a a vida privada.  Comeza con forza cos Poetas Neotéricos, e acada a súa máxima 
expresión con Catulo e posteriormente con Horacio. Catulo senta as bases tamén da elexía, que 
tivo unha vida corta en Roma, e tivo como máximos expoñentes a Cornelio Galo, Tibulo e 
Propercio, que trataban principalmente temas amorosos de carácter persoal non exentos de 
erotismo. O xénero elexíaco remata practicamente con Ovidio, que introduce a elexía de carácter 
doloroso. 
 

Horacio en Ars poetica (vv. 75-78) expresa que o sentido orixinal da elexía era expresar 
a queixa (Quaerimonia ) e máis tarde tamén o xúbilo. Esta expresión da queixa vaise especializar 
en dúas direccións: O lamento fúnebre, que escolle preferentemente o epigrama, e o amoroso, 
que escolle a elexía. 
 

Pero, tanto en Tibulo como en Propercio, a temática non se limita ó tema amoroso ( Os 
poemas de Tibulo son máis extensos e tratan máis temas; Propercio toca máis os mitos), e 
incluso nalgunhas elexías o tema amoroso brila pola súa ausencia, sustituido, por exemplo, pola  
temática patriótica. Polo que respecta a Ovidio, a súa producción en dísticos é tan abundante e 
variada en formas e contidos que dificulta unha análise coherente: algunhas composicións (Fasti) 
rozan a épica pola súa concepción grandiosa; outras (Remedia amoris, Ars amatoria, 
Medicamina faciei feminae) tenden ó didactismo e incluso á Satira (Ibis) 
 

Finalmente, hai que ter en conta a interferencia do xénero epigramático (amor, erotismo), 
do epilion (pequena epopea mitolóxica), do epistolar (Epistulae ex Ponto, de ovidio), para 
chegar á conclusión de que o xénero elexíaco en Roma era aquel no que se utilizaba o dístico 
elexíaco en composicións de mediana extensión (entre o epigrama e o poema elexíaco extenso 
como Fasti) para tratar sentimentos en primeira persoa, como poden ser os amorosos en todas as 
súas variantes, os patrióticos, os da dor causada pola perda dun ser querido ou polo exilio. De ahí 
que o xénero acostuma a dividirse dende un punto de vista temático en elexía erótica, elexía 
patriótica, elexía fúnebre e elexía do exilio. 
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Q. Horatius Flaccus
 
Nace  o 8 de Decembro do 65 a.C. en Venusia, nos confíns de Lucana e Apulia. O seu pai 

era un liberto e recaudador de contribucións en Roma, que nunca abandonou a vida humilde pero 
que fixo todo o posible polo seu ben dotado fillo: en vez de mandalo a unha escola provinciana, 
encamiñouno a Roma, á escola do famoso gramático Orbilio, onde entra en contacto cos grandes 
autores gregos. Despois estudia filosofía en Atenas. No ano 44 alístase no exército de Bruto, e 
consigue saír vivo da batalla de Filipos. Pero a derrota do seu bando fai que caia en desgraza co 
Triunvirato. Co diñeiro que tiña aforrado comprou un posto de funcionario como secretario do 
arquivo do estado (Scriba quaestorius). Comezou a compoñer poesías e non tardou en chegar o 
éxito. Virxilio e Vario recomendarono a Mecenas. Tras unha primeira entrevista desastrosa, 
finalmente foi aceptado no círculo deste benefactor. Antes de rematar o seu segundo libro de 
Sátiras, Horacio xa era dono dunha propiedade nas montañas Sabinas, o que o encherá de 
felicidade toda a súa vida. 

 
O verso horaciano non ten a grandiosidade de Virxilio, pero tamén servíu ás intencións 

relixiosas e morais de Augusto. Foi este o que lle encargou a composición do Carmen Saeculare 
(Canto secular) con motivo dos xogos seculares do ano 17 a. X.C , tratando de asegurarse en 
Horacio un cantor nacional. 

 
De toda a súa produción (catro libros de Odas, dezasete Épodos, dous libros de Sátiras, 

dous libros de Epístolas), consideramos dentro do xénero lírico os Épodos e as Odas, sendo estas 
últimas o mellor da súa obra, perfectos exemplos de lírica. 

 
Épodos   

 Chamados por Horacio Iambi, foron escritos no intermedio das batallas de Filipos (42 
a.X.C.) e Accio (31 a.X.C.), é dicir, contemporáneos dos Sermóns e inmediatamente anteriores 
ás Odas. Están a media distancia entre a poesía satírica e lírica e con eles Horacio aspirou a 
converterse no Arquíloco romano. Efectivamente, adopta a estrofa iámbica, mesturándoa con 
outros ritmos e fixando desde aquí as regras da métrica latina. Reúne aquí 17 poemas curtos, de 
ton violento e agresivo sobre temas moi diversos: xunto ás deprecaciones contra as guerras civís, 
aparecen as invectivas contra persoas da vida pública ou privada, contra os seus inimigos 
literarios ou contra mulleres perversas... No entanto, tamén hai un poema de tema bucólico, o 
conocidísimo Beatus Ille, no que canta a vida do campo fronte ás complicacións da vida urbana.  
 
   

Odas (CARMINA)  
 

 Escritas entre o 30 e o 20 a.C., trátase de composicións líricas agrupadas en catro libros, 
coas que intenta crear unha poesía lírica que rivalice coa grega; naturalmente utiliza temas e 
metros líricos gregos, estrofas eólicas sobre todo. Nos primeiros libros de Odas, Horacio apoia  
as intencións morais e relixiosas de Augusto, incluíndo unha temática moi variada:  
 
- Temas político-nacionais, centrados no valor educativo da guerra e na predicación da vida 
serena e a aurea mediocritas, como medio de freo para as ambicións e ansia de novidades 
provocadas pola guerra civil. Igualmente fala do sometemento dos pobos bárbaros para garantir  
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a paz de Roma e dedica tamén poemas de encomio a Augusto. Tanto gustaron ao "princeps" 
estes cantos, entre os que se atopan as chamadas Odas Nacionais, que pediu a Horacio que 
compuxese un himno para os Xogos Seculares do 17 a.C. (destinados a conmemorar a paz 
definitiva en Oriente, tras o sometemento dos Parthos), ao que se denominou Carmen Saeculare.  
 
-Temas relixiosos, onde Horacio usa aos deuses como un mero artificio literario.  
 
-Temas de ética e moral, onde se poden incluír tamén algún de tipo erótico e outros de tipo 
profano (a alegría dos banquetes, a tranquilidade da vida do campo, amores propios e alleos...), 
pero onde fundamentalmente se deixa ver a influencia da filosofía epicúrea que Horacio 
profesaba, en clara contradición co seu carácter tipicamente romano: hase de vivir o presente, 
gozando da vida ("carpe diem"), pero dun xeito sensato, con calma e tranquilidade, evitando o 
ansia de riqueza e as esperanzas infundadas, que foron, segundo el, as causantes da crise romana. 
No fondo Horacio entende o deber por encima dos praceres da alma. 

  
 
 Doutra banda, no libro IV das Odas Horacio preséntasenos de forma diferente aos 
anteriores: é un libro máis persoal e íntimo, como o apoxeo do home, xa ancián, que ve pasar a 
súa vida e agudiza os seus sentimentos; ante a tristeza da morte busca a inmortalidade que pode 
conferirlle a poesía e, como tal instrumento de recordo, encómiaa. Aquí desaparece o anonimato 
e confésase abertamente sen pseudónimos. 

 
 En realidade toda a lírica de Horacio, nos seus aspectos máis elevados, non é outra cousa 
que unha meditación ao redor da morte: esta é o fío condutor do seu mundo. Pero o seu 
pesimismo non é absoluto, como o demostra a súa evolución fatigosa desde o epicureísmo ao 
estoicismo, manifestada na súa produción lírica onde soubo xuntar os aspectos ambiguos da vida 
humana. 

 
 
 Por outra banda, a posición senlleira de Horacio como un dos maiores poetas latinos 
baséase na perfección formal que mostra a súa poesía e na profundidade e detalle do seu propio 
retrato: aparece como un dos homes máis agradables, urbanos, graciosos, tolerantes, 
observadores, amantes das cousas boas da vida e do seu país que podamos imaxinar. 

  
 
 Precisamente esta capacidade de observación afástao definitivamente, nun tema tan 
común na lírica como o amoroso, de Catulo e, sobre todo, dos elexíacos Tibulo e Propercio. En 
Horacio as paixóns son contempladas cun espírito de observación case obxectivo 
coma se o autor non estivese implicado nelas: ante a beleza de Cloe, non exercita o sentimento, 
senón a fantasía. 
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Cuestións estilísticas e pervivencia  
 

 O mesmo Horacio manifesta os seus gustos literarios na Epistula ad Pisones, verdadeiro 
tratado de preceptiva literaria, denominado tamén Ars Poética. Poden resumirse nas seguintes 
características:  
 
Plasticidade: consiste esta calidade en dar forma, relevo e límites ao que se está escribindo. 
Horacio é insuperable na descrición tanto de motivos da natureza, como das súas ideas e 
sentimentos, personificándolos se é necesario por medio de divindades alegóricas: intenta chegar 
ao entendemento a través dos sentidos. 

  
Sentido do equilibrio: intenta levar á literatura a idea epicúrea da moderación que cultivou 
durante toda a súa vida. Insiste na importancia da orde e combinación das palabras como 
principio fundamental da linguaxe poética. A "callida iunctura", como definición do estilo de 
Horacio, converteuse en frase proverbial: a acertada e intelixente combinación do acervo 
lingüístico cotián para lograr un efecto novo. 

 
Sentido da perfección: é a calidade máis acusada e característica, aínda que poida facerlle  
perder ás veces sentimento e espontaneidade. Horacio utiliza en todo momento a palabra ou 
construción exacta, traballa unha e outra vez os versos ata deixalos perfectos; a estrutura das 
súas composicións é harmónica e rigorosa, todo en consonancia coa alta misión social que o 
poeta se atribue, de ser educador e intérprete dos sentimentos da sociedade. 

 
 
 Para rematar podemos dicir que os temas e formas usados por Horacio non constitúen 
unha innovación en si dentro da lírica romana, pois xa se tiña o precedente de Catulo. Pero o que 
si supón unha achega orixinal é o seu estilo dialéctico no que a tradición romana arcaica se 
sintetiza coas novas tendencias alexandrinas da súa época, apoiándose nos líricos gregos antigos 
e recreándoos, fronte aos "Poetae Novi" que seguiron os modelos helenísticos. Horacio supera 
todo o anterior partindo duns elementos coñecidos. Tivo un grupo de sucesores que imitaron as 
súas formas líricas, aínda que logo na Idade Media as súas Odas non foron lidas. No 
Renacemento cobraron de novo unha gran aceptación, así como no século XVIII, cando a 
filosofía de moderación preconizada por Horacio asumiu un papel preponderante. 
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