
Text: “ LICURG”   (repàs tema “Esparta”) 
 
 Els costums i lleis establerts per Licurg a Esparta  són contràries i molt diferents de les dels altres 
grecs : va  prohibir que els homes lliures es dediquessin  (ëptesyi) a cap  (mhdenÚw) de les coses 
relacionades amb el benefici econòmic o el negoci  (t«n  émf‹ xrhmtismÚn). 

 
 
 
'Ennt¤ ge mØn k‹ tãde t›w êlliw Ellhsi kt°sthsen ı  

 

 

LukËrgw §n tª Spãrt˙ nÒmim. 'En m¢n går dÆpu t›w  

 

 

êlliw pÒlesi pãntew xrhmt¤znti tÒsn ˜sn dÊnnti.    

 

 

O m¢n går gerge›, ı d¢ nuklhre›, ı d' §mpreÊeti, fl d¢ k‹   

 

 

épÚ texn«n tr°fnti. ' En d¢ tª Spãrt˙ ı LukËrgw t›w  

 

 

§leuy°riw t«n m¢n émf‹ xrhmtismÚn épe›pe mhdenÚw  

 

 

ëptesyi. 'Allå går ˜ti pliÒtti :ti fl nÒmi efis¤,  

 

 

sf°w §stin. 

 

 

O går LukËrgw ktå tÁw Hrkle¤dw l°geti gen°syi. 

 

Xenofont, Constitució dels lacedemonis 7, 1-2-1, 8 



.- ı LukËrgw kt°sthse k‹ tãde nÒmim §n tª Spãrt˙  §nnt¤ t›w êlliw Ellhsin. (Et 

resultarà més comprensible amb aquest ordre de paraules)  

.-'Ennt¤w--n:  contrari, oposat .  

.-ge, .- mØn : partícules de connexió entre oracions, sense un significat propi determinat 

.- k‹:  conjunció copulativa – i – ; adverbi: també , a més,  fins i tot …  

.- ˜de, ¥de, tÒde.: pronom demostratiu: aquest (format per l’ article i -de) 

.-êllw-h-: pronom o adjectiu  indefinit: altre, els altres)… 

.- Ellhn-hnw:  grec, hel·lè  

.- ky¤sthmi /ktstÆs/  kt°sths / ky°sthk:     imposar, instituir  

.- LukËrgw-u, ı: Licurg , legislador llegendari d’Esparta 

.- Spãrth-hw, ≤:     

.- nÒmim-n, tå: llei, norma (es flexiona en plural) 

.- m¢n går dÆpu : (partícules de connexió) certament 

.- pÒliw-ew, ≤ 

.- pçw, pçs pçn  

.- xrhmt¤z /xrhmt¤s / §xrhmãtis / kexrhmãtik: enriquir, negociar, gestionar 
diners  
.- tÒsn ... ˜sn: correlació: tant .... quant 
.- dÊnmi / dunÆsmi / §dunÆyhn / dedÊnhmi poder, ser capaç   
.-ı m¢n..., ı d¢ ....., ı d¢ .....: correlació: un…altre…altre … 
.- gerg° («) / gergÆs / §ge≈rghs/ (------): treballar la terra  
.- nuklhr« (°) / nuklhrÆs / §nuklÆrhs / (------): manar una nau  
.- §mpreÊmi /§mpreÊsmi / §mpreusãmhn /(------) dedicar-se al comerç  
.-texnh-hw, ≤: art, tècnica 
.- tr°f / yr°c / ¶yrec / t°trf: nodrir, alimentar, mantenir, educar 
.- §leuy°rw - - n : lliure  
.- tå émf‹ xrhmtism«n : allò  relatiu als diners, al lucre, al negoci. Es freqüent la construcció  
 “  article +  sintagma preposicional”  per a expressar un conjunt de coses que tenen alguna cosa  
en  comú: “tå per‹ fÊsew", "fl §n t“ ped¤ƒ", "tå Íp¢r m°trn"  
.- épgreÊ / éper« /épe›pn / (-------): prohibir 
.- mhde¤w, mhdem¤, mhd°n: (pronom indefinit:) ningú, cap, res 
.- ëpt / ëc / ∏c / (------): subjectar, lligar  
 êptmi (+ genitiu): tocar, emprendre, dedicar-se a  … 
.- éllå: (conjunció adversativa): però 
.- L’oració completiva ˜̃̃̃ti ....eti ....eti ....eti ....efifififissss¤¤¤¤, , , ,  és el subjecte de §§§§stststst¤¤¤¤ sf sf sf sf°°°°w ("w ("w ("w ("És evident que....”)  
.- ˜ti (conjunció completiva o substantiva): que  
.- pliÒttw-h-n: (superlatiu de pliÒw-ã-Òn): molt antic  
.- :tw, Ïth, tËt: (adjectiu o pronom demostratiu: aquest-a, aqueix-a,   
.- nÒmw-u, ı: llei  
.- sfÆw-°w:  clar, segur, evident  

.- Hrkle¤dhw-u: heràclida,  (descendent, fill d’ Hèracles). ktå tÁw Hrkle¤dw :  en 
temps  dels Heràclides 
.- l°g / l°j / ¶lej - e‰pn / (e‡rhk): dir;  l°geti "es diu ”… 
.- g¤gnmi / genÆsmi / §genÒmhn / g°gn:   gen°syi = e‰ni. El verb g¤gnmi 
 indica pas d’un estat a un altre, i és també copulatiu, amb un significat bàsic: 
 “arribar a  ser ”, i altres com “passar, succeir, néixer, convertir-se en”   
 
.-O går LukËrgw ktå tÁw Hrkle ¤dw l°geti gen°syi .  
 

Aquesta construcc ió és equivalent a la següent:  
 
 l°gusi / l°geti  tÚn LukËrgn ktå tÁw Hrkle¤dw  gen°syi  

 


