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 Teano de Crotona i Pitàgoras de Samos: matrimoni pitagòric 
o invenció biogràfi ca? 

Sergi Grau Guijarro
Col·legi Sant Miquel i 

Universitat de Barcelona

Resum
Teano de Crotona és habitualment, en els textos biogràfi cs, la dona de Pitàgoras. Tanmateix, es fa difícil 
encaixar Teano en el context de la doctrina de celibat estricte que propugnava la doxografi a pitagòrica 
i s’hi afegeix, a més, que algunes fonts còmiques permeten pensar que l’origen de la representació de 
Teano com a esposa de Pitàgoras és en realitat un procés tipifi cat, que coneixem prou bé, per blasmar 
el mestre presentant-lo com un disbauxat que viu de forma contrària al que predica.

Paraules clau: Teano, Pitàgoras, biografi a grega antiga de fi lòsofs, comèdia grega antiga.

Abstract
Theano of Croton is portrayed in numerous biographical accounts as the wife of Pythagoras, a notion 
that is hard to square with the doctrine of strict celibacy espoused by Pythagorean doxography. Howe-
ver, it is worth noting that some comic sources suggest that the origin of this image of Theano in fact 
lies in a by now all-too-familiar trope: the att empt to denounce the master as a debauched hypocrite 
who did not practise what he preached.

Key words: Theano, Pythagoras, Ancient Greek Biography of philosophers, Ancient Greek Comedy.

La fi gura de Teano ha atret l’atenció dels estudiosos, sobretot dels treballs feministes 
moderns, ja des de Gilles Ménage i la seva Historia mulierum philosopharum, que va 
compondre precisament amb la intenció de manifestar que també hi va haver dones 
fi lòsofes a l’antiguitat grega1. 

Certament, a diferència d’altres fi lòsofes que són recurrents en les llistes dels estudio-
sos, de les quals tan sols conservem una breu biografi a que l’associa a algun fi lòsof 

1 Aquest gran comentarista de Diògenes Laerci va publicar l’obra a Lió, el 1692, amb una endreça 
inicial a Anne Lefebvre Dacier, una dona cultivada del seu temps; Hübner va incloure-la com a 
apèndix als dos volums de comentaris a les Vides i doctrines dels fi lòsofs més il·lustres de Diògenes 
Laerci.
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il·lustre, a Teano, a més, se li adjudiquen una sèrie d’obres: les més cèlebres són set 
cartes adreçades a diversos personatges, dones la majoria2, i un breu fragment de 
quinze línies d’un seu tractat Περὶ εὐσεβείας (Sobre la pietat), conservat per Esto-
beu (Èglogues 1,10,13), on es refl exiona a propòsit del nombre pitagòric. La Suda (s.u. 
Θεανώ) esmenta també un grapat de títols d’obres no conservades: Ἀποφθέγματα 
Πυθαγορείων (Apotegmes pitagòrics), Παραινέσεις γυναικείαι (Exhortacions a les do-
nes), Περὶ ἀρετῆς (Sobre la virtut), Περὶ Πυθαγόρου (Sobre Pitàgoras), ῾Υπομνήματα 
φιλόσοφα (Apunts fi losòfi cs) i, fi ns i tot, alguns poemes. Finalment, se li atribueixen 
unes quantes màximes sobre la virtut femenina: en la més repetida per les fonts im-
perials i els gnomologis posteriors, Teano deixa entreveure un braç mentre es compon 
el mantell i un que ho veu exclama: καλὸς ὁ πῆχυς “és bonic, el colze”; ella respon: 
ἀλλ’ οὐ δημόσιος “però no és pas públic”3. I, sobretot, una de les seves dites més 
cèlebres: 

Τῇ δὲ πρὸς τὸν ἴδιον ἄνδρα μελλούσῃ πορεύεσθαι παρῄνει ἅμα τοῖς ἐνδύμασι καὶ τὴν 
αἰσχύνην ἀποτίθεσθαι, ἀνισταμένην τε πάλιν ἅμ’ αὐτοῖσιν ἀναλαμβάνειν (D.L. 8,43).
Deia que, quan ha d’unir-se al seu home, la dona ha de deixar la vergonya juntament amb la 
roba, per recuperar-los de nou un cop s’aixeca. 

Aquesta darrera màxima té, a més, la particularitat que apareix també en Heròdot, 
posada en boca de Giges, quan Candaules li proposa de veure la seva dona nua per 
apreciar-ne la bellesa: 

Ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή (Hdt. 1,8).
En treure’s el quitó, la dona es despulla també del pudor4. 

Totes tenen l’estil habitual de les màximes de fi lòsofs: són breus episodis –χρεῖαι– que 
serveixen d’ínfi m context narratiu per encaixar-hi una dita que, amb tota probabilitat, 
és preexistent i s’atribueix a un personatge per donar prestigi cultural a la màxima, o 
bé prové en darrera instància de repertoris retòrics d’escola5. Tot fa pensar que Teano 
s’acabà convertint en la dona fi lòsofa per antonomàsia, en boca de la qual esqueia po-
sar tota mena de màximes a propòsit de les dones. Com no podia ser d’altra manera, 
es tracta en tots els casos d’atribucions fortament suspectes, manifestament falsifi ca-
cions d’època hel·lenística i romana6. No ha faltat, però, qui ha cercat de trobar-hi, ni 

2 El corpus, evidentment un falsum tardoantic, fou editat ja per Henri Estienne el 1570 com a 
apèndix a la seva edició de les Vides de Diògenes Laerci. Lucas Holstein el tornà a editar en la seva 
edició de la Vida de Pitàgoras de Porfi ri el 1630, després que es descobrissin quatre epístoles més 
en un manuscrit de la Biblioteca Vaticana. L’edició més moderna és encara la de Hercher (1873) 
603-607. N’hi ha també traducció anglesa en Whaithe (1987) 41-58.
3 Plu. Moralia 142c; Clem. Al. Strom. 4,19,121,2; Stob. Flor. 4,23.
4 Convé llegir també la correcció que Plutarc (Moralia 139c) li fa a Heròdot, per a qui, ben al con-
trari, la conducta d’una esposa casta ha de ser conservar la vergonya i el pudor també quan es 
despulla davant el seu espòs. Vegeu l’estudi de Raubitschek (1957) –que opina que la font última 
d’Heròdot és un vers tràgic, sense, però, argumentar-ho gaire– i Barth (1968).
5 Grau (2009a).
6 Vegeu Thesleff (1961) 114. Whaite (1987) 41-58, en canvi, creu que va existir una segona Teano, 
en època hel·lenística, de qui serien algunes de les epístoles que ens han pervingut; resulta, tan-
mateix, una explicació força difícil d’acceptar i que, en tot cas, no fa pas variar la data dels textos 
que tenim. L’edició més recent dels fragments de Teano és la del mateix Thesleff (1965). Existeix, 
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que sigui veladament, una espurna de l’esperit de l’escola pitagòrica, que hauria, per 
tant, privilegiat el paper de les dones en el seu si7.

Sigui com sigui, el cert és que la fi gura de Teano està construïda, com tantes altres, 
amb les tècniques habituals dels biògrafs antics, més atents a la narració anecdòtica 
i signifi cativa que no pas a la investigació rigorosa8, de manera que es fa difícil pre-
cisar gaire, i amb gaires aspiracions de veritat històrica, qui fou exactament aquesta 
dona i quina relació l’unia a Pitàgoras i als pitagòrics. Per començar, Teano és també 
el nom de la dona del rei mític Metapont, una dada especialment interessant si te-
nim en compte que Teano era de Crotona o bé de Metapont, precisament9, a banda 
de compartir també el seu nom amb una Danaide i amb la fi lla del rei traci Cisseu i 
esposa d’Antènor, en la Ilíada (6,299). Fins i tot, el fet que Teano sigui esposa o fi lla 
de Pitàgoras recorda obertament alguns models mítics, com el vell del mar i la seva 
fi lla, o Cleobulina i Cleobul, entre els set Savis, en tots els casos paradigmes de saviesa 
connectats obertament amb Apol·lo dèlfi c i amb Creta10, com algunes fonts afi rmen 
també de Teano.

La nostra Teano, de Crotona o de Metapont, és habitualment, en els textos biogràfi cs, 
la dona11, en alguna font la fi lla12, altres cops tan sols la deixebla13 –o una deixebla 
que acaba esdevenint la seva esposa, segons un tòpic biogràfi c ben testimoniat14– de 
Pitàgoras. Brontí o Brotí, un pitagòric especialment mal conegut15, és de vegades el 
pare, de vegades el marit de Teano. Pitònax és el nom del seu pare, de llinatge cretenc, 
segons Porfi ri (VP 4), un nom que recorda el del déu Piti, com el del mateix Pitàgoras. 
Fins i tot tenim constància d’alguns fi lls de la parella (Telauges, Damo, Arimnest, Mia 
i Arignota), els quals, semblantment al que succeeix amb Teano, tenen brevíssimes 
biografi es força particulars16. Jàmblic (VP 27,132), d’altra banda, afi rma que les màxi-
mes atribuïdes a Teano també foren pronunciades per l’esposa de Brontí, anomena-
da Dino (Δεινώ) –un nom ben interessant, que sembla una simple variació sobre la 
mateixa arrel divinal de Teano, i que resol així el problema de la duplicitat de noces 
pitagòriques de la tradició.

a més, traducció castellana de tots aquests fragments, amb un breu estudi introductori: vegeu 
Gutiérrez  Jufresa  Mier  Pardo (1996).
7 És el cas, especialment, dels estudis de Jufresa (1994) i (1995).
8 Vegeu, entre l’abundant bibliografi a, els estudis sistemàtics de Fairweather (1974), Fairweather 
(1983), Arrighetti (1987), Clay (1998), Lefkowitz (2009), Grau (2010).
9 Quelcom que escandalitz ava particularment Burkert (1972) 114.
10 Carruesco (1995).
11 Dicaearch., apud Porph., VP 19; D.L. 8,42 (= Schol. Pl. R. 600b); Suda, s.u. Πυθαγόρας; Iamb. 
VP 146,265.
12 Phot. Bibl. cod. 438b31 Henry (= fr. 237 Thesleff).
13 D.L. 8,42; Suda, s.u. Θεανώ; Iamb. VP 36,267; vegeu també Porph. VP 19 i els comentaris a aquest 
passatge de Burkert (1972) 122.
14 Grau (2008).
15 PÒrtulas; Grau (2011) 354-356.
16 Sobre les tradicions a propòsit dels fi lls i fi lles de Pitàgoras, vegeu Burkert (1972) 114, n. 33.
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Teano és, doncs, una fi gura particularment boirosa. A més, no cal dir que presenta 
problemes per encaixar-la en la doctrina del Mestre. El matrimoni mateix ja xoca fron-
talment amb la doctrina pitagòrica sobre els casoris i les relacions sexuals: malgrat 
que el tema de si el fi lòsof ha de casar-se o no és recurrent en moltes doxografi es17, 
l’únic fi lòsof que inclou prescripcions explícites sobre les relacions sexuals entre els 
seus preceptes és Pitàgoras (D.L. 8,19), precisament, que arriba a afi rmar que l’acte 
sexual és contrari a la salut, perquè debilita el cos (D.L. 8,9).

Arribats a aquest punt, cal deixar també constància que la relació de Teano amb Pità-
goras no presenta pas gaire diferències, vista en perspectiva, amb la d’altres fi lòsofs 
respecte de les dones del seu entorn, com a mínim en la tradició biogràfi ca: la llista 
de fi lòsofs que s’envolten de meuques és prou llarga i cal pensar que els poetes cò-
mics degueren fomentar la imatge que hi compartien llit, a més de doctrina18. Les 
més famoses són les meuques del Jardí epicuri, és clar, Leòncion i Temístion, sobretot 
–amants del mateix Epicur i que, segons algunes fonts, compartien amb Metrodor–, 
però també totes les meuques que vivien amb els epicuris i hi fi losofaven sense haver 
abandonat pas el seu anterior ofi ci (D.L. 10,7; Ath. 588a-b)19. És ben comprensible, en 
realitat, que les fi lòsofes fossin prostitutes, concretament de la categoria de les hete-
res, perquè tan sols elles rebien formació a l’antiguitat: les úniques dones prou lliures 
i independents per dedicar-se a la fi losofi a en una ciutat grega antiga sens dubte 
havien de ser heteres. És el que succeïa, segurament, amb Aspàsia, la cèlebre amant 
de Pèricles, freqüentada fi ns i tot per Sòcrates, de qui els autors còmics no dubtaren 
a declarar que era una meuca, segurament perquè la mena de relació d’amor sincer i 
explícit que mantenien amb Pèricles –hom conta que es besaven tendrament cada cop 
que ell entrava o sortia de casa (Plu. Per. 24,8-9)–, i la seva cultura, extraordinària en 
una dona del seu temps, devien fer pensar al gran públic de seguida que no podia pas 
ser una de les esposes convencionals que romanien als seus gineceus20.

I, de fet, si cerquem de remuntar-nos a la referència més antiga que ens parla de Teano 
relacionada, d’una manera o d’una altra, amb Pitàgoras, la trobem en un fragment 
del poeta elegíac de principis del s. III aC Hermesiànax de Colofó, que ens la presenta 
sense embuts com una dona seductora que fa anar Pitàgoras de corcoll:

Οἵη μὲν Σάμιον μανίη κατέδησε Θεανοῦς
Πυθαγόρην, ἑλίκων κομψὰ γεωμετρίης
εὑρόμενον, καὶ κύκλον ὅσον περιβάλλεται αἰθὴρ
βαιῇ ἐνὶ σφαίρῃ πάντ’ ἀποπλασσάμενον21.

Aquesta dèria per Teano va subjugar el sami
Pitàgoras –ell que descobrí les subtileses de les espirals
geomètriques, i el cercle que l’èter envolta 
tot sencer va plasmar-lo en una petita esfera.

La tradició còmica present en aquest passatge resulta força evident: el pensament de 
Pitàgoras, força desdibuixat i genèric, es defi neix com a subtileses, pensaments fi ns 

17 Grau (2013).
18 En aquest sentit, són especialment útils els treballs d’Aparicio Villalonga (2009) i (en premsa).
19 Vegeu especialment Jufresa (1992).
20 Tulli (2007). 
21 És el fr. 7,85-88 Powell (apud Ath. 599a).
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(κομψὰ), un mot habitual per referir-se a les doctrines dels fi lòsofs en la Comèdia, 
antiga i mitjana22; en realitat, l’obra d’Hermesiànax a la qual pertany aquest fragment, 
intitulada Leòncion –el nom de la seva estimada, sens dubte una hetera–, tractava el 
tema dels amors de diversos personatges mitològics i cèlebres, sobretot els amors no 
correspostos, seguint el model de la Lide d’Antímac. Aquest breu passatge forma part 
del fragment més llarg que se’ns ha conservat, un catàleg d’amors de poetes i fi lòsofs, 
que inclou aquesta escena de Pitàgoras i Teano, però també Sòcrates festejant Aspà-
sia, Alceu i Anacreont que rivalitz en pels favors de Safo. Que tot plegat Hermesiànax 
ho hagi pres de la Comèdia fóra ben plausible.

I, precisament, tenim notícies, per algunes obres de la Comèdia Mitjana, d’una Te-
ano que fou una meuca famosa per ser especialment prima i passar fam, tal com 
mostren un fragment de Ἁλιευομένη (La pescadora), d’Antífanes (fr. 27 K-A, apud  
Ath. 338e; 586a), i un altre de la Νεοττίς (Neotis) d’Anaxilau (fr. 22 K-A, apud Ath. 
558a). Si pensem en la imatge habitual del règim ascètic pitagòric que sol aparèixer 
en la Comèdia, sobretot la Mitjana23, podria ser que la meuca Teano hagués entrat per 
aquesta via en els ambients pitagòrics, com una simple broma còmica: magra com 
era i afamada, semblava que fos pitagòrica. En aquest sentit, vénen de seguida al 
cap les obres sobre dones pitagòriques de les quals tenim notícia en la Comèdia Mit-
jana: la Πυθαγορίζουσα, de Cratí (fr. 6 K-A) i d’Alexis (fr. 201-203 K-A), així com el 
Πυθαγοριστής (Pitagorista), en masculí, però, d’Aristofont (fr. 9-12 K-A). El col·lectiu 
de dones pitagòriques interessava als autors còmics, pel que sembla, que coincideixen 
a presentar els pitagòrics com una gent pobra que es moria de ganes de menjar i de 
beure, afamats com estaven24.

Podem pensar, doncs, que la Comèdia va explotar la fi gura de la meuca Teano com 
a pitagòrica, pel fet que era extremadament prima i se la representava en escena afa-
mada, a l’estil dels pitagòrics. A partir d’aquí, la tradició biogràfi ca –que beu de la Co-
mèdia molt més sovint que hom voldria25– n’hauria fet esposa i deixebla del Mestre 
mateix. Segurament, cal veure-hi un cert retruc de les doctrines del fi lòsof sobre sexe 
i matrimoni, també, seguint un costum habitual en la biografi a antiga de fi lòsofs que 
consisteix a generar anècdotes que desmenteixin la doctrina d’un personatge mos-
trant que la seva vida és contrària a allò que predica26. A continuació, la tradició ja 

22 Vegeu ja les referències en Ar. Nub. 649 i Au. 195. Per a la imatge del fi lòsof a la Comèdia, és 
fonamental l’estudi d’Imperio (1998).
23 Sanchis Llopis (1995). 
24 Per posar tan sols algun exemple, citarem el fr. 201 K-A d’Alexis, que és un passatge especial-
ment interessant de la seva obra La pitagoritz ant. També és molt signifi catiu el fr. 9 K-A del Pitago-
rista d’Aristofont.
25 Certament, sembla clar que la tradició peripatètica, que és on va començar a gestar-se el gè-
nere biogràfi c segons la majoria dels estudiosos, ja extreia sistemàticament les seves dades de 
fonts còmiques: n’hi ha prou de recordar Sàtir –i l’estudi de Schorn (2004) esp. 37-43–, Hermip 
–i l’estudi de Bollansée (1999) esp. 117-154–, Aristoxen o Cameleont –i el seu cèlebre “mètode”, 
estudiat per Arrighetti (1977)–, per quedar-nos tan sols amb els exemples més signifi catius. Que 
des d’aquests erudits les dades hagin passat a les biografi es posteriors és quelcom perfectament 
raonable.
26 Grau (2009b) 157-161. Aquesta és, de fet, la funció habitual de la prostituta quan se la relaciona, 
en la Comèdia, amb algun personatge conegut, habitualment polítics, oradors i músics, però tam-
bé, com és el nostre cas, intel·lectuals; vegeu Souto Delibes (2002).
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hauria funcionat tota sola, especialment en els cercles neopitagòrics, on se li atribu-
eixen obres i màximes. En època moderna, però, el desig de trobar dones fi lòsofes ha 
acabat fent de Teano una mena de paradigma del paper de la dona en el si de les es-
coles fi losòfi ques de l’antigor, autora de sentències i obres sobre la virtut de les dones 
en el marc d’una castedat vagament pitagoritz ant: tot un procés de transformació del 
llegat clàssic.
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