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El títol d'aquest treball, La Vida d'Isop 

entre el iambe, la faula i la novel·la, no n'ha 

d'obscurir el propòsit. Més aviat intenta de defi_ 

nir-ne els límits: la seqüència dels termes de re 

ferència a fets literaris que hi són emprats és 

també indici d'una seqüència temporal, en l'ordre 

històric, la que cal resseguir per passar del persïo 

natge --Isop, el poeta-- a i'obra literària que 

en parla --la Vita. 

Partim d'un text, la Vita, i sabem impor

tants per al nostre propòsit uns altres textos, les 

faules,que calculem prosificacions d'uns poemes: 

així ens trobem acarats a una mena singular de poe

ta arcaic i intentem d'explicar al fonament arcaic 

d'una sèrie de trets que nosaltres hem après en el 

text hel·lenístic, el de la Vita. 

Ara bé, la separació que els limita, con-
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diciona —-i no poc— els resultats. A l'origen te 

nim, potser només, un context en què s'escau alguna 

forma de narració breu —que pot ésser també en 

vers— anecdòtica o al·lusiva, exemplar o sentencio 

sa, crítica o exhortativa; arribaríem, aleshores, 

al gènere propi d'una ocasió específica. Entre l'un 

i 1'altra cal fixer, però, també el tipus del narra 

dor, del poeta. 

El poeta, el narrador, d'antuvi ês', des 

prés, hom el pensa. I, sens dubte, la millor mane 

ra d'imaginar-lo és en connexió estreta amb la seva 

obra: allò que el poeta explica —que fa objecte, 

diríem—, serveix per a fixar-li una imatge —es 

personalitza en ell. Essent així, les narracions 

de i les anecdotes a propòsit de s'aproximen; a 

la fi, s'identifiquen. 

Isop és ja per a Herodot XoyonoLÓ£ ; ço 

és, un individu que sap fer determinades contalles 

-••-en el context, potser, d'una festa, àdhuc d'una 

activitat quotidiana. I qui diu AÓYOC diu, és clar, 

aüvos, uüQoç,, que poden designar un mateix objec 

te narratiu, aquestes contalles, i ytXoiov , que 

en diu una característica fonamental: fantasia i 
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realisme, no exempts, però, d'una càrrega didàctica 

i/o d'entreteniment. El nom d'Isop és indestriable 

d'un objecte, la faula. 

Quan el poeta ja no és , cal mantenir-

ne „ tanmateix, la persona , i el material que no

dreix la representació d'Isop, hom el poua de la 

seva obra, de les faules. Així, si la faula exhor

ta i, per tant, ell pot ésser imaginat donant con

sells als homes i als reis, no és menys cert que 

la fauJa és també yé^oiov , fa riure, i, en conse

qüència, també Isop esdevé risible; si la faula 

critica i agredeix — i aixT és emprada com a forma 

de la poesia iàmbica--, la befa i la riallada im

plícites en aquesta agressió poden anar igualment 

contra el poeta, fins i tot ocasionar-li la mort. 

La imatge del poeta ja no és una, sinó 

múltiple cow distintes són també les ocasions de la 

seva poesia: esdevé un caràcter heterogeni; una 

figure adient, per aquesta seva heterogeneïtat, a 

indrets diversos, a temps distints. 

S'origina, d'aquesta manera, a l'entorn 

del poeta, d'Isop en el nostre cas, una tradició 
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àmplia, feta sobretot de les anècdotes a propòsit 

de; oberta i, a l'inici, oral; tradició que pot 

cuallar en un producte literari, una Vita, limitada 

i closa en ella mateixa, escrita per un autor. No 

és biografia com a gènere, sinó l'articulació i no 

vel.lització, en el marc narratiu d'una vida, dels 

aspectes biogràfics —que no vol dir, és clar, real_ 

ment viscuts pel faulista— significatius per a 

la seva representació i caracterització com a poeta; 

com PI poeta arcaic, conreador del gènere iàmbic, si 

tenim en compte els vincles importants, de gènesi i 

de difusió, entre aquest i la faula. Però hem par

lat de novel.lització, car el tipus de narració que 

serveix de marc a la llegendària vida del poeta de 

les faules, és deutor, en gran mesura, de l'època 

en què fou elaborada la Vita. I és, justament, a 

partir de l'època hel.lenística quan, d'una banda, 

es produeix una revifalla important de la tradició 

iàmbica amb força elements d'empremta cínica --i 

pensem en Cal.límac o Herodes—, i, d'una altra, es 

consolida la tradició de formes narratives, en pro

sa, que donen, com a resultat més significatiu de 

l'època, la novel·la. 

Ara bé, si tenim en compte que dir nove]. 
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la grega es dir novel·la idealista» i que el quali

ficatiu de realista és emprat sempre en aplicació 

a obres llatines que, per contingut, hom pot arran 

jar en la tradició iàmbica, podem, aleshores, pen

sar que la Vita Aesopi —narració en prosa a pro_ 

pòsit d'un poeta iàmbic— és un malla oblidada, 

però no perduda, de la Caii&LHfl tóéa. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 



DE L'ENGANYADOR MÍTIC AL POETA ESCLAU 
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I, UN ESTIGMA D'ORIGEN 

La figura que els antropòlegs han individuat 

en relats d'àmbits ètnico-culturals molt diversos, i 

definit coro a trickster reprodueix un caràcter mític, 

representatiu d'un món, mític també, previ sempre a 

l'ordre consolidat i vigt.-it entre un grup social, tem 

poralment concret; grup que explica aquests relats. 

El fet d'ésser agent en un món anterior, pre 

vi, li permet, al trickster d'actuar més enllà de la 

dicotomia entre allò que està bé o malament, entre allò 

que és o no és permès; dicotomia que, en can ix, el 

grup social actual ha de respectar, perquè així ha es 

tat establert, per a poder existir com a tal. 

Es presenta, doncs, la figura del trickster 

marcada per una contradicció aparent, car, quan una so

cietat tria de parlar a propòsit d'un personatge des

coneixedor de qualsevol tipus de valors, de qualsevol 

límit j mesura en la manera d'actuar o de comportar-se, 

ho fa, justament, per una necessitat d'expressar l'exi£ 

tència i el manteniment de tot el que per a ella sig

nifica mesura, límits o valors. 

En conseqüència, tant si hom analitza aquest 
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caràcter bé com un ésser primordial i primitiu que, 

des d'un nivell d'inconsciència, paulatinament i pro 

gressiva s'humanitza — i la utilització d'un mite 

que presenta una figura inferior només és eficaç jus> 

tament quan aquest estadi d'inferioritat ha estat su 

perat i pot objectivar-se (1); o bé, com un heroi in 

dividual, contradictori, que actua sobre i contra una 

col·lectivitat, en oposició a ella i reproduint en les 

seves definitòries contradiccions les d'aquesta col-

lectivitat; com si hom pensa en un fenomen religiós 

--dins, per tant, de la tradició sacra" del poble que 

n'explica les històries, d'aquest personatge propi del 

món de la comèdia, i que, mitjançant la comicitat d'a 

ventures inverosímils ara. però possibles en un temps 

de caos originari, reconeix la superioritat d'una exis^ 

tència subjecta a norm*3?, regularitzada, i la indispen 

sabilitat del respecte pels valors vigents i recone

guts ( 2 ) — , trobem sempre una contraposició entre 

ara i abans, una complementarietat de l'ordre pel 

desordre, unes narracions creades per a definir allò 

que és lícit, però nodrides, precisament, per un mate 

rial iic en elements d'il.licitud. 

Una actuació sense respecte per cap tipus 

de valors mena el nostre personatge a transgredir de 

forma sistemàtica i continuada, les institucions en 
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què recolza l'ordre social vigent, revelant així una 

natura asocial, malgrat ésser --segons hem apuntat 

ja-- un símbol emprat com expressió de l'ordre d'una 

realitat social determinada. Tanmateix, els actes de 

rebel·lió, de desobediència i de transgressió, sacrí-

legs tamoé, posen de manifest l'ambigüitat constant 

amb què procedeix aquest ésser. I diem ambigüitat, 

car tots els aspectes negatius esdevenen, paradoxal

ment, positius per a qui en pateix les conseqüències, 

ço és, per a la societat que sent violentats tots els 

seus principis; canvi possible en la mesura en què 

el grup social necessita aquesta violència prèvia 

per tal de poder refermar els fonaments que la susten 

ten. 

D'aquesta manera, l'ésser en aparença dis

tant i hostil als poders establerts, impur i sacríleg, 

irrisori i menyspreable, pot ésser ben rebut quan 

arriba: la societat no el rebutja, no se n'aparta ni 

en sent vergonya, ans li reconeix l'escaiença i el 

profit de totes les infraccions en què incorre, per

què aquestes infraccions la faran més ferma. 

El trickster, l'enganyador, actua en un món 

anterior, en un univers previ a l'ordre; és una figu 

ra mítica i, per a ésser significant com a tal, cal 

que la societat que la crea i necessita, trobi un mo

ment i tingui un temps específic per a explicar-la i 
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fer-la present, per a actualitzar-la i mimar-la. I 

aquest moment arriba, generalment, amb el ritual de 

la festa, temps en què es produeix un parèntesi en el 

viure quotidià, i un dels trets més rellevants d'aques 

ta treva és, entre altres, la inversió dels valors 

diàriament respectats (3). 
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Els autors que han estudiat els mites del 

trickster en àmbits etnogràfics distints han posat de 

manifest el caràcter violador i profanador d'aquest 

heroi enganyador com a justificant de l'enigma apa

rent que constitueix la seva naturalesa contradictò

ria, car "si la texture du personnage doit expliciter 

la nature, la vocation et le destin du violateur d'in 

terdit, elle ne peut que retenir les contradictions 

inhérentes à la violation" (4), puix que aquesta voca 

ció de violador carrega els relats del trickster d'ac

tes de rebel·lió, de desobediència, de transgressió 

i sacrílegs; manifestacions totes que tenen, justa

ment, 1'objectiu d'explicitar en un llenguatge simbò

lic --el del mite-- ìa naturalesa i la funció de 

l'heroi que "n'existe en tant que personnage mythi

que que pour violer ostensiblement les tabous" (5) 

La primera d'aquestes violacions sistemàti

ques --bé que involuntària-- es troba sovint repre

sentada pel fet que l'heroi ha tingut un naixement im 

pur, fora norma; naixement que predestina una cursa 

d'infraccions. 

Manabozo, trickster i heroi civilitzador 
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d'una tribu índia de l'Amèrica del Nord, neix d'un 

coàgul de sang materna fecundada pel vent com a resuJL 

tat d'un acte de desobediència i, abans de venir al 

món, lluita ja contra els seus germans (6). 

Maui, heroi-trickster del sud del Pacífic 

és sempre, en les distintes versions, conseqüència 

d'algun tipus de transgressió comesa per la seva mare 

—bé violació d'un tabú sagrat o alimentari—, o neix 

d'un coàgul de sang llençat per la seva mare al mar (7). 

El trickster , doncs, és, en els relats mí

tics, impur des del seu naixement; impuresa que en el 

context històric de la societat que n'explica els con 

tes, pot tenir, creiem, també un lloc; una determina 

da representació. Així, des del punt de vista de la 

—diguem-ne— puresa social és possible que no si

gui insignificant ni casual que l'esclavitud aparegui 

vinculada a determinats personatges que, per altra 

part, presenten trets propis d'aquesta figura mítica. 

L'esclavitud és, sens dubte, des d'una perspectiva so 

cial, un estigma de naixement, un mancament, que pot 

determinar un tipus o altre de comportament. 

I pensem en una figura com la d'Isop les re 

ferències "biogràfiques" del qual ens remeten sempre 

a un esclau (8). 
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L'esclau és l'ésser físicament present en 

un grup social, sense tenir-hi, però, un lloc propi. 

Està mancat, justament, d'allò que caracteritza, des 

del punt de vista social, els altres membres de la 

col·lectivitat, d'allò que els defineix com a tais; 

és a dir, des d'una consideració jurídica i legal, 

l'esclau no existeix per a la societat. Tanmateix, 

és necessari per al cos social, per a la conservació 

de la vida col·lectiva regulada i subjecta a les lleis 

i a les normes que, precisament, no reconeixen una 

individualitat pròpia per a la personalitat de l'es

clau. 

Isop, en efecte, és un esclau; la relació, 

però, que s'estableix entre ell i l'amo és ben particu 

lar, ja que com Xantos diu "ignorava haver comprat 

el meu propi amo" (Vita G 28). En realitat, Isop és 

quelcom més que un servent: si ja de ben principi es 

posa de manifest la independència —tot i que no fí

sica i material-- d'Isop (9), així mateix, de mica 

en mica, l'amo es fa més dependent de l'horrible criat, 

el qual àdhuc l'estalviarà de morir (10). 

Des que Xantos compra Isop fins que aquest 

esdevé lliure (11), el contrast entre l'un i 1'altre 

és constant: aquell queversemblantment hauria de 

senyorejar, contínuament és ridiculitzat i dominat per 

c 
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qui hauria d'obeir, per l'esclau que, gràcies al seu 

erigir y natural, sotmet l'arrogant saviesa de l'amo. 

A cada j.nstant, Isop representa, oposat a Xantos, 

l'altra possibilitat d'ésser, l'altra manera d'actuar: 

ambdós es complementen; tanmateix, en aquesta rela

ció complementària els papers inicials de tots dos es 

capgiren. 

L'esclau, dèiem abans, és necessari per al 

grup social; necessari, però, en tant que s'até a la 

seva part, puix que, si no, redueix i neutralitza 

l'ordenació social que el justifica. L'actuació d'I-

sop refusa aquest principi, car assumeix el paper 

d'amo, és a dir, una funció no bescanviable amb la se 

va pròpia. Hi ha, per tant, un desordre; desordre, 

tanmateix, necessari per tal de tornar al punt de par 

tença, per tal que, com hem indicat de passada, l'amo 

continuï existint. 

La contraposició entre Isop i Xantoa es ma

nifesta tant a nivell d'acció com d'expressió, car un 

áyúv continu ordena llur relació i és posat en evidèn 

eia sobretot per mitjà dels nombrosos jocs de paraules 

que emmarquen llurs diàlegs: el triomf d'Isop és so

vint favorejat per la inexactitud dels mots de Xantos, 

car, quan l'esclau els pren al peu de la llecra, l'amo 

en resulta sempre ridiculitzat. Així — i per esmen

tar només un exemple--, quan amo i esclau cón als 
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banys, el filòsof comprova que el seu lékythos és 

buit; Isop no hi ha posat oli, car com li recorda el 

servent: 

oú uou zZnaç 'ápov XTÌHUÔOV xat Xevxta', êAaiov 

66 OÚK eínac.. ëôei cxîv ue unôêv xtûv eCpnuévuv 

nXéov notetv* êrcet TOÛ VÓUOU ocpaXetc TIXHYUV ûu-

eúQuvoG tfimv (12) . 

L'esclavitud, doncs, és l'estigma d'origen 

que marca Isop, que ei fa un altre —com altre és 

l'ésser concebut i nascut de forma aliena i distinta, 

prèvia a l'experiència viscuda per uns homes històri

cament concrets; com l'ésser que obre en el seu ac

tuar un camí, diguem-ne, de desordre, palès en el de

senvolupament del relat biogràfic que se'n deriva, 

d'aquell origen. Tanmateix, aquest 0íoc. no ha de 

tenir —de fet, no la té— una estricta correspon

dència històrica, real. Tal com el llegim, és el pro 

ducte d'una elaboració literària; i de la mateixa 

manera que una societat té necessitat d'explicar 

--com hem apuntat més amunt (13)-- contes a propòsit 

d'una figura mítica on poder trobar-s'hi reflectida 

--contes i aventures que l'expliquin, ella mateixa, 

i justifiquin tal com és, així també, en una fase ul

terior de desenvolupament, trets constitutius d'aquests 

relats poden ésser objecte d'una recreació, d'una re-
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fecció literària. 

Hem vist com en la conducta d'Isop, de 1'es

clau Isop, hi ha també un desordre. I, per altra part, 

hom pot concebre la figura mítica a què al·ludíem 

abans com un "esperit de desordre" (14), possibili

tat donada, justament, pel paper i per la funció que 

en el context d'una estructura social arcaica, li són 

atribuïts en el relats mítics que l'evoquen; aquest 

arcaisme no vol dir caos, ans ordre estricte, car "no

thing demonstrates the meaning of the all-controlling 

social order more impressively than the religious re

cognition of that which evades this order, in a figu

re that is the exponent and personification of the Ii_ 

fe of the body: never wholly subdued, ruled by lust 

and hunger, forever running into pain and injury, cun 

n^ng and stupid in action. Disorde; belongs to the 

totality of life, and the spirit of this disorder is 

the trickster. His function in an archaic society or 

rather the function of his mythology, of the tales 

told about him, is to add disorder to order and so ma 

ke a whole, to render possible, within the fixed 

bounds of what is permitted, an experience of what is 

not permitted" (15). 

Isop mai se sotmet: quan és esclau, triom-
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fa sobre Xantos per astúcia i enginy; |.er l'habili

tat amb què, dignament, reïx en empreses trivials, 

primàries, servils --com li corresponen per condi

ció; triomfa fins i tot en aquelles en què hauria de 

fracassar. El seu èxit, en definitiva, no té altra 

funció que palesar la baixesa i l'escassa aptitud 

d'un amo, només hipotèticament, superior. Quan esde

vé lliure, les sàvies paraules que pronuncia i els 

bons consells que dóna —de bell nou també el seuen 

giny— fan que prevalgui contra els ocasionals opo-

nents sempre més poderosos en aparença — i només en 

aparença (16). 
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II. LA PERSONA DEL POETA 

Heir parlat abans de refecció literària a 

partir dels relats mítics que evoquen la figura del 

trickster . En la literatura grega, creiem que no és 

difícil, a l'hora de cercar un corresponent literari 

a les històries de l'enganyador llegendari, pensar 

en el iambe; el iambe, però, entès no com a element 

formal en exclusiva —ço és, un metre que defineix 

un tipus de poesia—, sinó, i sobretot, com a ele

ment, d'un contingut específic, generat per l'ocasió, 

pel moment en què té lloc 1'execució d'una determi

nada poesia carregada d'una concreta funcxó social 

(1). En el iambe, però, no som al caòtic món dels 

orígens on actua l'enganyador mític —com veurem 

més endavant. Som, sí, al món de la festa, en el 

marc de la qual aquest tipus de poesia troba, justa

ment, la seva funció específica (2). 

En el món del iambe, hi ha també, com en 

els relats del sacríleg desafiador, inversió, trans

gressió, desordre. No hi manquen tampoc una sèrie 

d'elements de caràcter marcadament còmic, grotesc: 
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agressiu, també; elements dominats pel blasme, la 

befa, l'escarn despietat; rics, doncs, en invecti

ves de tot tipus, sense oblidar tampoc les referèn

cies, els atacs i les transgressions d'ordre sexual. 

Podríem dir, en conseqüència, que aquest 

món iàmbic presenta, tot i que mediatitzada a través 

d'una estilització literària, una matèria no radical, 

ment distinta d'aquella altra matèria que nodreix 

els mites dels herois enganyadors, "personnaggi sem 

pre grossolani e comici, sotto lo stimolo di un'eter 

na e insaziabile fame e di un appetito sessuale sen-

za limiti, essi passano dall'una all'altra delle lo

ro aventure fantastiche e grottesche" (3). 

Tanmateix, si els mites del trickster ens 

remeten sempre a un univers previ a l'ordre, "narra 

no, infatti, di un tempo delle origini in cui, per-

ciò, un persornaggio mitico poteva avère le vicende 

più inverosimili che —dal punto di vista dell'esis 

tenza attuale— appaiono assurde e, imperniate corne 

sono sulle sregolate soddisfazioni e frustrazioni 

alimentari e sessuali e sulle lordure scatologiche, 

anche ripugnanti" ( 4 ), ara som, en efecte, al món 

de la festa, "which implies a temporary suspension 

of order, this dimension has to be regained, generaJL 

ly by means of a whole set of images generated by 
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the festival itself and by the more or less popular 

genres that are rooted in it" (5). 

Hem parlat abans d'un naixement impur com 

a tema recurrent en els mites del trickster, d'una 

innata inferioritat, a la que hom pot trobar-hi asso 

ciat un mancament social — i , per tant, no connatu

ral (6)-- com és l'esclavitud, en altres figures as 

similables al model mític. De fet, es pot establir 

"a mimetic process (...) between the iambographer 

and the mythical trickster" (7); fin i tot, és po£ 

sible prendre un déu, Hermes, com a punt de referèn

cia a l'hora de posar en connexió el món del iambe 

amb la figura mítica de l'enganyador. I no és aques

ta --com argumenta J. Pòrtulas (8)— una compara 

ció inapropiada, encara que es faci entre un déu, 

"who presides over this game of ritual interferences 

between the time of the genesis and the world of 

the festival" (9), i un poeta que viu en unes dete£ 

minades coordenades històriques i socials, puix que 

cal recordar que tant el déu com el poeta "are sup 

ported by the constitution of their figure's featu

res, by the background which has been built up trough 

their own myths" (10). 
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Isop sembla que és inferior, perquè 

—com ja hem indicat-- és un esclau; és, doncs, in 

ferior de condició, però no en la funció ni en l'ac

tuació que desenvolupa en un relat biogràfic com és 

la Vita. 

Arquíloc es reconeix fill d'una esclava 

(11); filiació que li assigna, també a la seva per

sona, una devaluació de tipus social. Tanmateix, 

dir "sóc fill d'Enipo, una esclava" —expressió 

que el poeta dè Paros hauria predicat, inexplicable

ment segons el retret de Crítias (12},ÙTt£p êcxuxoO, 

no ha d'entendre's com primera persona verbal iden

tificada com la persona real del poeta, ans es trac

ta d'una personalitat assumida pel iambògraf i deter 

minada pel rôle del poeta "in the precise world 

where the performance of this poems took place" (13). 

També Hermes és inferior al poderós Arwl 

lo; ara bé, aquesta inferioritat no és — o almenys, 

no solament— conseqüència de la consolidació d'un 

domini dèlfic sobre altres formes de religiositat i 

altres divinitats, ans és també un tret constitutiu 

de la seva particular naturalesa, car "has something 

that relates all the trickster-like characters to 
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to each other, whether they belong to the most diver 

sified cultures or not; it is only too natural that 

in the language of myth the above mentioned inferio

rity assumes the shape of a birth defect that results 

from an intercouse between unequals" (14). 

Si Arquíloe, com Hipònax —com Isop, tam

bé— és un pària, ho és per definició , no per cap 

raó real provada ni provable: allò que llegim als poe 

mes c.'Arquí loe o d" Hipònax que fa referència als pro 

pis poetes, allò que llegim a la Vita, no és la vida 

llur; es tracta de llur biografia. Per tant, les 

dades biogràfiques que hi trobem, són dades literà

ries (155 . 
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III. TEMPS ERA TEMPS: LA FAULA 

Les violacions sistemàtiques que dominen 

les aventures del trickster insisteixen en el fet 

que res no s'esdevé com en la normal existència hu

mana. Contràriament, es desenvolupen en un món inde 

terminat, en el qual tot sembla possible: són els 

orígens; és un temps previ. Aquest allunyament tem 

poral facilita, sens dubte, l'acceptació d'una mane

ra de procedir que viola "continuamente la norme 

di condotta cui si conforma l'esistenza dei popoli 

stessi che ne raccontono le stone" (1). Ara bé, 

malgrat l'evident profanació dels valors, la comuni

tat --i gràcies sobretot a la perspectiva oberta 

pel teaps— no se sent trasbalsada de soca-rel, ans 

necessita un desordre transitori que acull favora

ble, bo i disfressant-lo de riallada. Així, perquè 

se'n riu, d'aquestes aventures, de llur comicitat, 

"sanziona la superiorità di un'esistenza piegata a 

norme e valori ricohosciuti, rispetto al caótico mon 

do delle origini" (2). 

Hi ha, doncs, una marginació, un allunya

ment temporal entre el trickster i la societat que 

explica elsmites d'aquest fal·laç heroi. 
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Ben sovint trobem també a les faules refe 

rència a un món previ, a un temps originari, on el 

qual es produí algun esdeveniment que actua ara —és 

a dir, sempre més que sigui recordat— amb caràcter 

d'exemple. Aquest fet és un model a seguir, justa 

ment perquè queda lluny del moment en què és evccat. 

S'estableix així una contraposició entre el present 

i el temps d'abans, a través de la qual, o bé cal 

justificar alguna situació ara vigent, o bé, sobre

tot, cal indicar un tipus de comportament que adreci 

les possibles alteracions de l'ordre reconegut i ac

ceptat com a lícit. 

La màxima separació temporal entre un pas

sat, en el qual són situats els fets que no

dreixen els uüdai o els kóyoi atribuïts genèrica

ment a Isop, i un moment present, en el qual un fet 

suscita el record d'aquells altres —és a dir, mo 

tiva la narració d'un uüdoç. o d'un Xóyoç Atadme ios » 

és marcada una i altra vegada, en les faules, pel pro 

tagonisme dels animals en aquest tipus de relats; 

animals dels quals hom destaca com a tret caracteríss 

tic llur capacitat de parlar i d'entendre's amb els 

homes temps era temps. 

També entre les faules que Isop conta al 

llarg de la Vita —per altra part, gairebé totes 

elles només són conegudes pel text biogràfic ( 3 )--



33 

trobem sovintejades expressions com ara Ka9**òv noupov 

òuócpuva floav xà Itya. xoïç ávopámoLC, (Vita G 97), o 

bé,ÔTe ív òu&puva xà £§a (Vita G 133); com ara 

vóuos fiv ápxottoç (Vita G 126), o bé, óxt nata. xoOs 

náXat xpóvouG (Vita G 67); no hi manquen tampoc 

adverbis indefinits com és TCOTE (Vita G 94}, o bé, 

la narració sencera de la faula és feta mitjançant 

formes verbals en teaaps de passat tant duratiu com 

puntual (4). 

Podem dir, doncs, que Isop --la faula en 

general, també— empra la referència al passat primi 

geni, al món dels orígens --car en ell el comporta

ment dels homes era exemplar, en ell àdhuc els ani

mals parlaven— per tal de validar una circumstància 

contemporània i, encara més sovint, per corregir-la, 

mitjançant, sens dubte, el somriure --i, per què no, 

en alguns casos, fins i tot la riallada— que pot 

provocar la distància entre ambdós moments. 

Per tant, si el caràcter no temporari dels 

mites creats a l'entorn d'un personatge com l'heroi 

enganyador és, en realitat, allò que els dóna valide

sa, ailò que permet carregar-lcc d'una funció signify 

cativa cada vegada que poden ésser traduïts a un mo

ment concret, sempre que hom pot fer-los vius i mimar 
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los, actualitzar-los, de la mateixa manera, no és 

aquesta qualitat l'ingredient distintiu per excel.Ien 

eia, també, de la faula? 

Isop en el relat biogràfic utilitza la fau 

la com a vehicle d'expressió; la faula del passat 

per explicar i corregir el present. D'altra banda, 

Isop és presentat, també en el relat biogràfic, amb 

trets que l'apropen a l'enganyador mític. Isop uti

litza l'astúcia, fa riota dels adversaris —ell ma

teix, però, també és objecte de burla—, enganya sem 

pre que pot. Tanmateix, els seus ginys són positius: 

Isop no és un mal exemple, com tampoc ho és el tricks_ 

ter. En ambdós casos, la desmesura, les ficcions, 

els estratagemes emprats estan, de fet, al servei d'un 

bon ordre, contribueixen al reconeixement de valors 

aprovats: no són "cattiveria dannosa" ( 5 ) , puix 

que els antagonistes contra qui, en aparença, va dir^ 

git l'engany de llur actuació, no són perjudicats, 

ans, a la fi, n'obtenen benefici, d'aquesta conducta 

( 6 ). Així, a partir d'un aparent i momentani dese

quilibri, d'una anormalitat, hom assoleix profit i 

compensació --com també hom obtindrà profit i bene

fici, hom aprendrà un exemple de conducta, a partir 

de l'anomalia i de l'ambigüitat, per la presència ge

nèrica d'uns animals que parlen i són, per tant, del 

temps passat, característj.ques d'un tipus de relat, 
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l a f au la ; és a d i r , c a r a c t e r í s t i q u e s d 'una deternû 

nada forma l i t e r à r i a . Les mateixes ambigüi ta t i 

anomalia, doncs, que modelen literàriament l a vida 

i l e s accions d ' aques t s pe r sona tges , de l trickster 

o d 'un poeta com Arquí loc, com Isop o com Hipònax 

—ço é s , d 'un poeta iàmbic ( 7 ) . 
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IV, Aüvos: EL FILL D'ISOP 

En un dels episodis de la Vita Aesopi, concreta 

ment el que situa Isop a la cort de Licurg, rei de Babi

lonia (1), s'explica com Isop adopta un jove noble, l'e 

ducà amb tota cura — Ttâoav ôè aúxcO énotiioaxo êTtiuéA.et,av 

xf\c Ttatôeias (Vita G 103) — i el presentà al rei 

com a ôuíôoxov auxou xfjc ao<pias (ibidem), ço és, hereu 

de la seva saviesa. Tanmateix, el comportament lasciu 

del jove —car aquest mantenia relacions amb una de les 

concubines del rei (2)— provocava la indignació d'Isop, 

el qual l'exhortava a no fruir dels béns del rei contra 

la llei. El noi, però, ressentit de les paraules admo-

nitòries del seu pare adoptiu, l'acusà a traïció mitjan 

cant un=\ carta falsa que, suposadament, Isop hauria adre 

çat als enemics de Licrrg, bo i manifestant-los la seva 

bona disposició d'ajut. La legitimitat de la carta no 

pcd\a ésser contestada, car era marcada amb el segell 

d Isop. Isop és condemnat, però el guardià encarregat 

de l'execució no la dugué a terme, ans l'estalvià de mo 

rir, t-ot i que al rei li fou comunicada la mort d'Isop 

i, en conseqüència, la dignitat que ocupava passava 

així al seu successor: ò óê "HXiO£ napéXa^ev xf\v ÔIOÍHII-

OLV xoG Atownou (Vita G 104). 

És ara quan llegim a la versió més antiga del 
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text, la del manuscrit G (3),el nora del jove: Hèlios; 

nom que ne coincideix amb el que dóna el passatge corres 

ponent en la recensió de Westermann (4): ò ôë Atvoç, xf|v 

xoO Alaênov oLOÍnnaiv TtapéAaPe (Vita G 104). 

Seguim, però, de moment, amb la narració del 

text, car l'episodi, òbviament, no acaba aquí. És ne

cessària la reaparició d'Isop, produïda uexá 66 xpóvov 

(Vita G 105), quan Licurg es troba en dificultats. En 

efecte, divulgada la notícia de la mort d'Isop, els ene 

mies del rei adrecen a la cort de Babilonia lletres i 

problemes que han d'ésser*resolts, sobretot ara que ja 

no és present el sapient conseller gràcies al qual, da

rrerament, tant havia prosperat el regne de Licurg (5). 

Els ministres del rei es reconeixen aôuvaxcos xaC 

ánetpcús (Vita G 106) davant la difícil situació 

creada, car el rei d'Egipte ofereix a Licurg el tribut 

de deu anys, si algú a Babilonia és capaç de resoldre 

l'enigma plantejat: la construcció d'una torre alta que 

no toqui ni la terra ni el cel (6). Ara bé, cas que la 

resposta sigui negativa, és Licurg qui haurà de pagar 

el tribut, també de deu anys, per totes les terres del 

regne. 

Licurg plany en l'infortuni d'Isop —causa de 

la desgràcia actual— la seva pròpia insensatesa, bo i 

admentent la gran importància i significació del savi 
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conseller, baluard del regne (7). Per t-*r.t, quan el rei 

s'assabenta que Isop és viu, no castiga la desobediència 

del guardià, ans el considera el seu salvador (8) ni taro 

poc no condemna el jove calumniador — "HXtoc / Alvoç, 

(Vita G/W 108)— per expressa voluntat d'Isop, car, en 

realitat la mort no és un càstig per a qui té un compO£ 

tament vergonyós, sinó que li serveix d'excusa, mentre 

que, en vida, la vergonya de la pròpia consciència ja 

és la mort per a l'home indigne (10). 

Licurg, per consell d'Isop, r.zpon al rei d'E

gipte que la qüestió proposada serà resolta (11) i li 

restitueix el càrrec, a Isop, bo i posant el jove es 

talviat de morir a la seva disposició. 

La novei.la explica tot seguit com Isop adver

teix el fill amb un discurs d'amonestació, ple de consi 

deracions i de normes morals, relatives a àmbits diver

sos de 1'existència humana; un autèntic decàleg --po

dríem dir— de vida i d'actitud. Ara bé, la conseqüèn 

eia immediata d'aquesta reflexió és la mort del jove, 

aclaparat per la injustícia comesa i impressionat per 

l'oració sentida. També a propòsit d'aquesta mort 

--igual que per al nom del jove-- tenim dues versions: 

segons el text G es produeix per in'anició (12), mentre 

que el text W parla d'una mort violenta, car el jove 

AÜvoç s'estimbà (13). 

I la dada d'una mort, en aquest context, per

met establir encara un nou paral·lelisme --creiem que 
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prou significatiu— entre Isop i Arquíloc. 

Segons testimonis tardans (14) la filla o les 

filles de Licambes també es donaren mort —una mort 

violenta, per tant— com a conseqüència de les parau 

les d'Arquíloc; unes paraules, sens dubte, insultants 

—no admonitòries com les d'Isop—, per haver estat 

trencat el compromís de noces establert entre el poeta 

i una de les Licàmbides, Neobule (15). 

Independentment de quina sigui la verserablan 

ça atribuïble a aquesta tradició, és cert que un con

tingut dur, punyent, d'atac, ultrajant i menyspreador 

és present en alguns epodes del poeta. I és justament 

en aquestes formes epòdiques on el missatge, el contin 

gut que desitja transmetre Arquíloc, es revesteix d'una 

forma específica. Vol —diu ell— contar un aüvov 

(16), per tal de palesar amb un model genèric i exempli^ 

ficador, al·lusiu (17)--, quina és la situació en què 

ell, el poeta, i els altres es troben; situació, d'a_l 

tra banda, que no ha d'haver estat realment viscuda. 

I-a intenció d'Arq"íloc és, doncs, evidentment, 

crítica i, d'aquesta manera, el terme aüvoç. —la pa 

raula més antiga per designar la faula (18)— ma

nifesta, des de bon prircipi, una ambivalença, puix 

que per a Hésiode és un mode d'aconsellar, bo i desta

cant-se així la proximitat originària entre dues formes 
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d'expressió en ]'àmbit poètic posteriorment oposades, 

les que corresponen a la lloança i al blasme (19). 

Ara bé, per advertir o per criticar, aquest tipus de 

relat es produeix, en principi, a fi d'il.lustrar una 

circumstància específica — i aquest és l'ús que en 

fa Isop a la Vita—, tot i que, originat per aquesta 

circumstància específica — a d hoc, diríem—, **1 re 

lat es desprèn del contex*. inicial i assoleix una va 

lidesa genèrica, apta taiabé per a altres situacions 

equivalents. 

Si tornem a l'episodi de la Vita, aquest ter 

me que fixava ara la nostra atenció és emprat com un 

nom propi, car la recensió de Westermann el presenta 

com el nom del jove adoptat per Isop: Atvoç,. En el 

text G, en canvi, és anomenat, dèiem abans, Helios. 

Tanmateix, al fragment de G que correspon al discurs 

exhortatiu es llegeix Alve, car Perry considera que 

G "orationem lacunosam et multifarie corruptam habet" 

(20), i, per aquest motiu, creu més adient seguir, en 

l'advertiment d'Isop al seu fill, el text d'un altre 

còdex, el Vindobonensis theol. gr. 128, on l'exhorta 

ció "traditur cum hac inscriptione Atocónou npò£ ALVOV 

uadnTfiv aútoü voudeaía" s21) . 

Aquest encapçalament de l'exhortació és tret 

--assenyala l'editor-- d'algun vell exemplar de la 
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Vita, l'antiguitat del qual és indicada tant pel text 

mateix i per la discrepància entre G i W en l'ordre 

de les amonestacions, com per errors de tipus ortogrà 

fic originat en la lectura de les lletres majúscules 

i, en conseqüència, LINOS o HAIOE serien falses lec 

tures per comptes del terme AINOE emprat per K. 

I pensem que aüvcc és una manera de dir la 

faula. 

L'episodi, d'altra banda, recorda el possi

ble model oriental d'Isop --la també babilonia histò 

rir d'Ahikar—, encara que determinats punts de dis

crepància (22) fan pensar potser més en un gènere 1^ 

terari comú que no en una absoluta dependència d'ambdues 

històries, tot i que en el moment de constituir-se 

una llegenda a propòsit d'Isop — i , sobretot, en el 

moment d'ésser-ne escrita la Vita— el tema d'Ahikar 

ja era conegut. 

El gènere literari comú que hem esmentat es 

troba ben representat ja a quasi tota la literatura 

antiga, babilonia o hindú, egípcia o hebrea (23), jun 

tament amb les traduccions i les versions medievals 

que en derivaren. El tret distintiu a destacar és, 

sobretot, el conjunt de consells i de moralitats que 

algú —un filòsof, un mestre, un savi, un ancià--

vol transmetre i desitja inculcar en l'ànim d'un des-
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tinatari conegut —un rei, un jove príncep, un fill, 

un deixeble. Aquestes amonestacions i advertiments 

poden anar referits o bé a una circumstància i a un 

moment particulars, a un episodi biogràfic en un con

text narratiu ampli —com en el cas d'Isop, o bé 

poden aparèixer sn un marc narratiu més restringit a 

fi de posar tut l'èmfasi en l'expressió sapiencial 

—com en la llegenda dels Set Savis sovint aplegats 

en una cort o en un banquet, on cadascú d'ells express 

sa la seva saviesa (24). 

Així, el relat d'Ahikar seria un llibre sa

piencial en la mesura que l'interès del narrador no 

rau tant en la narració mateixa com en les màximes i 

els preceptes, referents a la vida de la cort i a la 

vida en general, que constitueixen la primera de les 

dues prèdiques que Ahikar adreça a Nadan, el seu fill 

adop'.:iu; o com també en les faules que empra per tal 

d'il.lustrar el comportament indigne del jove en el 

segon sermó. 

En canvi, a l'episodi babilònic de la Vita 

la part narrativa és més àmplia que la pròpiament sa 

piencial, limitada a una única admonició que ocupa els 

capítols 109 i 110 del text G; admonició el contin

gut de la qual és un conjunt de preceptes —un decà

leg, dèiem abans, de vida i d'actitud--, on hi manca, 

però, qualsevol faula. 



43 

En aquest sentit, ha estat subratllat (25) 

que la Vita seria només una introducció , un pròleg 

a una col·lecció de faules que vindria després: l'au 

tor peròava col.locar-les en un altre lloc, a conti

nuació de la "biografia". Tanmateix, en altres punts 

del relat biogràfic, bé hi apareixen faules que, de 

més a més, són generalment desconegudes de les col-

leccions, llevat de la faula de "L'àguila i l'escara 

bat" (3 P) que es troba als capítols 135-139 del text 

G. És per això que La Penna no troba una raó contin 

cent per explicar con, paradoxalment, en una "bio

grafia" d'Isop hom ha prescindit de les faules sobre 

tot en el passatge en què el model conegut n'oferia 

i el relat d'una faula sembla ben adient a la inten

cionalitat de les paraules d'Isop: aquesta absència, 

vol dir potser que l'autor de la Vita disposava d'una 

vers ó del relat oriental on també hi mancaven?; o 

potser que no les entenia, car "le favole sono date 

per accenni, che ne presuppongono già nel lettore la 

conoscenza, non ci pono veri sviluppi narrativi" (26). 

Tanmateix, tot i que podem constatar l'absèn 

eia de faules a la parenesi feta en la cort de Licurg, 

si tornem al text grec, observem quelcom de significa 

tiu que ja hem insinuat de passada: el nom del jove 

destinatari de les paraules d'Isop. I hem. dit també 
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que atvoc és, justament, una manera de dir la faula. 

Com Ahikar, Isop exhorta un fill adoptiu 

—TOÜTQV utôv ênoLiioato (Vita G 103); Côtonotîioaxo 

naïôa eÚYevfi, (Vita W 103). Les maximes, símils, 

faules, anecdotes i problemes del relat d'Ahikar només 

tenen una connexió biogràfica en tres moments: l'edu 

cació del jove, els problemes proposats pei rei d'Egig 

te i els retrets fets al fill. L'exhortació d'Isop 

té també una connexió biogràfica, però — i aquesta 

és una distinció important entre ambdós relats tal 

com acuradament ha destacat Adrados (27)— en un 

marc més ampli, en el conjunt d'una estructura narra 

tiva que vol contar la vida d'un poeta, d'Isop, del 

poeta de les faules. 

L e s v i t a e ° relats biogràfics que tenim dels 

poetes grecs recolzen en un material fictici, però se 

gurament, no inventat de forma arbitrària. Tot consi^ 

derant la possibilitat que alguna informació hagi es 

tat donada, de manera objectiva, pel poeta, cal pen

sar que els antics biògrafs --i sens dubte per manca 

d'autèntica informació, bo i seguint un procés "of 

'recovery' of biographical information", treballen 

l'obra del poeta "within the limitations set by their 

audiences' expectations: poets (partly because they 

themselves claim superiority) should have lives like 

those of heroes, involving confrontations, requiring 
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isolation and, often, violent deaths; but unlike he 

roes, poets could be protrayed as ordinary or even 

as foolish men, so that their creativity would not 

seen mysterious or even particularly difficult" (28). 

Hi ha necessitat, doncs, de conèixer per part 

del públic la "biografia" del poeta, de la mateixa ma 

ñera que, per raons cultuals i només per això, és ex 

plicada la vida dels herois. Però els poetes poden 

ésser també objecte de culte —Arquíloc a Paros, o 

Sófocles a Atenes (29)— i, aleshores, la tradició 

d'una "vida" remet a un doble fonament: si per a un 

heroi local que no és un poeta, "his life story is 

simply a function of his cult. In the case of the 

poet-hero, on the other hand, his life story is a 

function of his cult and of the poetry ascribed to him" 

(30). 

Per tant, si hom pot reconstituir la histò

ria de la vida d'un poeta arcaic com a tradició d'una 

"vida" doblement controlada en origen —per la ideo 

logia del culte i pel contingut dels seus poemes— 

a mesura que l'aspecte cultual va perdent significa

ció, "the genre of the poet's Vita becomes totally 

dependent on the poems themselves" (31). 

Així, quan els patterns emprats per narrar 

la tradició biogràfica d'un poeta resten sotmesos a 

interpretacions sovint arbitràries i plenes d'imagi-
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nació, basades només ja en l'obra poètica, són desplá_ 

çats al relat "biogràfic" — é s a dir, a la vida supo

sadament real del poeta— els elements, els esdeveni

ments ° les situacions propis del marc, de l'ocasió, 

que enquadren el gènere per ell conreat. 

En conseqüència, quan sobre la personalitat 

històrica del poeta manquen indicis suficients per 

constituir el material biogràfic necessari, és creada 

una persona del poeta que reprodueix en ella mateixa 

algun caràcter — o trets peculairs de caràcters di£ 

tints-- típic de la forma poètica que ell treballa. 

I entre aquests elements propis del gènere 

poètic traslladats a la "biografia", són destacables 

els que informen les dades relatives a l'origen i a 

la condició del poeta (32), a la seva mort (335, o a 

la manera d'entrar al servei de les Muses (34). 

Respecte c. l'origen, se'ns fa present, de 

bell nou, Arquíloc. 

El poeta de Paros, el iambògraf, ens diu 

--contra ell mateix en opinió de Crítias (35)-- que 

és fill d'una esclava. I el nom de la mare s'escau 

ésser 'EVLTIW, nom relacionable, per etimologia, amb 

êvtTtTÌ que Hesiqui (s.u. ) explica amb els següents ter 

mes: feTtiuXrigic.. Xoiôopta. òpyi\ x IK>YOÇ.. TIXTIY^. 

I évtTtii és, efectivament, la paraula que l'epopeia 

empra per a significar el retret, el vituperi, el blasà 
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n e , ço é s , (JJÓYOS ( 3 6 ) . 

En la t r a d i c i ó b iogrà f ica d 'Arqu í loc , doncs, 

l a i nvec t iva , la c r í t i c a , la Aotôopia, i m p l í c i t s en 

e l iambe com a forma p o è t i c a , fan un paper —un do

b le paper, podríem d i r ; c a r , d'una banda, són perso 

n i f i c a t s en la f igura mateixa de l a mare del poe ta , 

i , d 'una a l t r a , Arquíloc es fa e l l mateix ob jec te 

d e l s r e t r e t s i de l a i n j ú r i a que def ineixen e l s seus 

iambes: 

Ttpòs óè Toúxote, fl ó ' ò s ( s e . C r í t i a s ) , oúxe 

ÓTi uotxòs rfv ifôeiuev &v, el vuì nap'aúxoQ uadóv-

xee, oúxe ÓXL Xáyvos nat ú0piaxn'ç., xat xò éxi 

xoúxuv aCaxLOv, óxt xflv áaníôa áné0aXev. OÚK opa

dos apa t"ív ò 'APXLXOXOC uápxws eaux<¡> xotoOxov 

uXéoe ánoXLTiûv xat xoicaixnv èaux<J> <Tteptá4>ciG> <Pn> 

unv (37) . 

I no oblidem tampoc el suggeriment de West 

en el sentit que àdhuc Licambes —el nom del qual es 

taria connectat amb el terme 'iambe* (38)— i les se 

ves libidinoses filles no serien contemporanis d'Ar

quíloc, persontages històrics, sinó "stock characters 

in a traditional entertainment with some (perhaps for 

gotten) ritual basis" (39), es a dir, una llegenda; 

o com Dover expressa "there is room for the assumed 

personality and the imaginary situation" (40). 
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Si rellegim amb aquestes dades el passatge 

babilonio de la Vit (de G i de W) i, específicament, 

la parènesi, podem trobar una situació —per què no?-

paral.lela. 

En l'exhortació d'Isop, personatge a qui, 

per antonomàsia, són atribuïdes la creació i la narra 

ció de faules, aquestes —com vèiem abans— hi man 

quen; tanmateix, el destinatari de les seves parau

les és un jove, un fill adoptiu, que porta, justament, 

un dels noms de la faula. 

Així, la faula ( aüvoe ) com abans el iambe 

—és a dir, el contingut propi de la poesia iàmbica— 

fa també un paper en la tradició biogràfica constitaï 

da a l'entorn del, per excel·lència, conreador del 

gènere. La faula és personificada ara en la figura 

d'un fill, Alvos — i , en aquest sentit, és possible 

i justificat mantenir la lectura de W (41); un fill 

destinat, des que apareix en la novel·la, a ésser d_i 

positari del pensament d'Isop, el seu successor. 

Par tant, si des del punt de vista de la tra 

dició literària, Isop passa per ésser el creador 

d'una determinada forma d'expressió, el nom més antic 

de la qual no és altre ^ue alvoç, no és inversem

blant que la tradició biogràfica --mancada, és clar, 

de dades històriques i reals-- acabi per atribuir 
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aquest mateix nom al jove que desenvolupa el paper 

d'un seu fill: així, un únic terme, bé emprat com a 

nom comú, bé emprat com a nom propi, identifica la 

manera de representar literàriament i biográfica la 

pervivència d'Isop. 

En conseqüència, si en el sermó d'Isop al 

seu fill putatiu hi manquen , en efecte, faules, 

aquesta absència és només des d'un punt de vista for

mal, de mode d'expressió: no hi ha, és cert, apòlegs 

exemplars protagonitzats per animals, si considerem 

que és aquesta la configuració més genuïna d'una fau 

la. Ara bé, en la història d'Isop i AÜvoc no hi 

són ben presents, en realitat, tant el significat 

—que no la forma, com acabem de dir— del terme em 

prat amb valor de substantiu comú, com la funció so

cial de la figura d'Isop?. 

L'exhortació no és altra cosa que la il·la

ció d'una sèrie de màximes i de moralitats -- XPEÏai— 

podríem dir en grec—, conegudes,a bastament, per la 

saviesa tradicional: Hésiode, la poesia de Soló o de 

Semònides, i els escolis atribuïts als Set Savis, en 

són un bon exemple. 

Així, el text de la Vita, encara que en la 

successió i en el conjunt d'aquestes màximes i mora

litats no genera cap desenvolupament narratiu que si 
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gui s u s c e p t i b l e v d ' é s s e r i d e n t i f i c a t amb una f au l a , 

r e c u l l , tanmateix, e l con t i ngu t , e l valor exemplar, 

e l c a r à c t e r adver t idor que def ineixen l ' e s s è n c i a i 

1"objectiu d 'aques t t i p u s de Xóyo£: 

Etpnxai < — > a tvos 66 ôxi nat itapaCveaív TLVCX 

Tteptéxet ávacpépexcu yâp ÔÀOV xò Ttp&Yua e t s XPnoi-

ynv ùtioôiinev (42) . 



NOTES 



52 

UN ESTIGMA D'ORIGEN 

cf. C.G. JUNG, "Contribution à l'étude de la 
psychologie du Fripon", dins P. RADIN-C. KERÉNYI-
C.G. JUNG, Le Fripon divin, trad, fr., Ginebra 
1958, p. 187 ss. 

cf. A. BRELICH, "Aristofane: commedia e rel^ 
gione", dins II mito. Guida storica e critica, ed. 
M. DETIENNE, Bari 1976, p. 114 ss. 

cf. J. PORTULAS, "The lambic Poet as a Tricks 
ter", dins C. MIRALLES-J. PORTULAS, Archilochus 
and the lambic Poetry, Roma i083, p. 15. 

L. MAKARIUS, "Le mythe du 'trickster'", RHR 
175, 1969, p. 26. 

ibidem. 

ibidem, p. 27. 

ibidem, p. 31. 

cf. Vita G i W 1; també, Testim. 1, la, lb, 
2, 3, P. 

cf. Vita G 26, on Isop afirma: "no t'he pres 
per conseller com tu a mí"; en aquest sentit, és 
interessant tot l'episodi de la compra d'Isop, 
Vita G 25-27. 

cf. Vita G 85-86: l'assemblea dels samis de 
mana a Xantos, Ò cpiAóoocpoç, 6*v ôÀn f\ 'EXtôQ ofóev 
(Vita G 81), que interpreti un presagi. Però 
Xantos, incapaç de trobar-hi una resposta, sol. 1 _i 
cita la col·laboració d'Isop, el qual tampoc no 
en té cap. Xantos, abrumat per la vergonya, la 



53 

humiliació i el deshonor de no haver resolt la 
qüestió, tot i ésser un filòsof de reputació, 
pren la decisió de penjar-se d'un arbre, però 
no hi és a temps, car Isop l'aparta de la mort 
i li promet ajut; finalment, és i 'esclau qui 
parlarà davant el poble de Samos. 

11. cf. Vita G 25-90. Sobre un no casual pa 
ral.lelisme entre l'estada d'Isop a Samos i la 
d'Homer a la mateixa illa, cf. M.L. WEST, "The 
Ascription of Fables to Aesop" cit., p. 123 ss. 

12. cf. Vita G 38. Entre les situacions de 
confusió que giren a l'entorn de l'ambigüitat 
i del doble sentit de l'expressió, cal recor
dar l'episodi, ja al·ludit, de la compra d'Isop 
(Vita G 25-27); els banquets de Xantos amb els 
seus amics i deixebles (Vita G 39-41; G 44-50; 
G 51-55); l'aposta que fa perillar la hisenda 
del filòsof (Vita G 68-74). 

13. cf. pp. 16-18. 

14. cf. C. KERËNYI, "Le Mythe du Fripon et la 
Mythologie grecque", dins P. RADIN-C. KERÉNY1-
C.G. JUNG, Le Fripon divin cit., p. 165. 

15. Manllevem les paraules de Kerényi de la 
cita feta per J. Pòrtulas al capítol I del lli
bre citat a la n. 3 (ibidem, p. 13). 

16. cf., a tall d'exemple, els episodis a la 
cort de dessus (Vita G 98-100) i a Babilonia 
(Vita G 101-108), o l'encontre amb Nectaneb, rei 
d'Egipte (Vita G 112-123). 
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II. LA PERSONA DEL POETA 

1. cf. M.L. WEST, Studies in Greek Elegy and 
Iambus, Berlin-New York 1974, pp. 22-23. 

2. cf. F.R. ADRADOS, El mundo de la lírica 
griega antigua, Madrid 1981, p. 148 ss. 

3. A. BRELICH, "Aristofane: eommedia e rel_i 
gione" cit., p. 114. 

4. ibidem, p. 115. 

5 . J . PÒRTULAS, "The Iambic Poe t as a T r i c k s 
t e r " c i t . , p . 15 . 

6. Tot r e s s e g u i n t e l t e x t de l a V i t a , de G i 
de W, a i x í com l e s V i t a e Minores ( T e s t í m . 1, 
l a , l b , 2 P ) , veiem que a l c o s t a t d e l terme 
ôo0ÀO£ h i ha sempre r e f e r è n c i a a xúxn en con 
t r a p o s i c i ó a yévoç que p r e c i s a e l g e n t i l i c i 
c o r r e s p o n e n t : Auôòe uêv tfv TÒ yévoç, TÚXTJ 6£ 
é ó o ú A e u e v . . . ( T e s t i m . 1 P i ; *pü¿ u£v f\v xò 
Yévoc, xf¡ TÚXT °£ àoüXoQ . . . 
( T e s t i m . l a , l b P ) ; éxÚYXave ô'cûv oú uóvov ôoû-
Xoç... ( T e s t i m . 2 P) ; TQ U£V xúxn tfv ôouAos, 
x$ 6Ê Yévei $púg ( V i t a G 1 ) ; TTJ UÈV n)xrj Yé-
Yove 60OA0C T $ 5£ Yévet *pú{; ( V i t a W l ) . 

7. J. PÒRTULAS, "The Iambic Poet as a Tricks 
ter" cit., p. 14. 

8. ibidem. 

9. ibidem. 

10. ibidem. 



1 

11. 
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cf. fr. 295 W (=Testira. 46 T) 

12. ibidem; les paraules de Critias (88 B 
44 D) son recollides per Elià, V.H. 10, 13. 

1 3 • J- PÔRTULAS, "The Ian.bic Poet as a Tricks 
ter" cit., p. 15. 

14. ibidem, p. 20. 

15. cf. M.L. WEST, Studies cit., p. 27, 

y 
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III. TEMPS ERA TEMPS: LA FAULA 

1. A. BRELICH, "ArxStcfane: commedia e reli-
gione" cit., p. 115. 

2. ibidem. 

3. cf. B.E. PERRY, Aesopica, Urbana 1952, p. 
4 78: les faules conegudes només a partir del 
text de la Vita corresponen als números 379-388 
d'aquesta edició, que utilitzem al llarg de 
tot el nostre treball, tant pel que fa a les fau 
les com als testimonis o al text de les Vitae, 
i distingim sempre amb la inicial P; cf. també, 
F.R. ADRADOS, Historia de la fábula greco-latina 
(I). Introducción y de los orígenes a la edad he
lenística, Madrid Í979, pp" 668-673, i el vol. 
II de la mateixa obra (La fábula en época impe
rial romana y medieval, Madrid 1985) pp. 87-93. 

4. cf. Vita W 135 i G 140, per citar només 
dos exemples: áuoúaaxe, ¿5 AeXcpoí, xóvóe TÒV XÔ-
Yov. Aaywòe uno áexaû ôicoxóuevoe uaxécpuye npòç, 
Koíxnv xavôápou... ; i , yeœpYoc. yr\páaoQ év aypcp 
nat unôénoxE xf\v nóXiv ôeaoáuevoe napenáXe t xà 
èaüxoG xéxva... 

5. A. BRELICH, "Aristofane: commedia e reli-
gione" cit., p. 112. 

6. cf. L. MAKARIUS, "Le mythe du 'trickster*" 
cit., p. 25: "Ainsi se dessine la figure du 
violateur qui se sépare de la société et en tra£ 
cende la loi par dévouement à la cause des hommes. 
Il assume sur soi la culpabilité de tous, et est 
condamné dès le depart à expier afin que l'ordre 
social triomphe et que soit composée la contra
diction qui l'a mis temporairement en péril". 

7. L'ambigüitat,1'anomalia o la reciprocitat 
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entre el subjecte i l'objecte que dominen i defi 
neixen l'actuació, els greuges o els beneficis 
d'una figura com el trickster , són presents 
també en els fets propis d'un caràcter com cl 
cpapuaKÓc; cf. M£s endavant, pp. 222-285 a 
propòsit de la mort d*Isop. 
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IV. AlvOQt EL FILL D'ISOP 

1. cf. Vita G 101-123. 

2. cf. ibidem 103. 

3. cf. B.E. PERRY, Aesopica cit., p. 1. 

4. L'edició de A. WESTERMANN, Vita Aesopi, Brun£ 
vie 1845, significa la publicació, per primera ve
gada, del text que recollia la "biografia" del poe 
ta de les faules. 

5. cf. Vita G 102. 

6. A propòsit d'una possible relació entre el pro 
blema proposat pel rei d'Egipte i la -onstrucció 
d'una ciutat aèria als Ocells d'Aristófanes, cf. 
Q. CATAUDELLA, "Aristofane e il cosiddetto "roman 
zo di Esopo'", Dioniso 4, 1942, p. 5 ss.: segons 
l'autor la construcció de la ciutat a la comèdia 
pressuposaria la prova d'una construcció, també 
aèria, en la narració oriental sobre Ahikar que 
presenta destacats punts de contacte amb Isop. 
Aquesta hipòtesi, tanmateix, és rebutjada per A. 
LA PENNA, "II romanzo di Esopo" cit., p, 290. 

7. cf. Vita G 106: ò 5£ Bct0iAeú£ ôpYiodetc êwéXeu-
o£v T<¡J <púAaKL TOU tfív návxo ; uexaaTffvat. éneXá0exo ôê 
xfîv ôt|/iv èauToô TÚnT'ov xat <flp^axo> MaxaxCXXeodat 
xat óôúpea£au xôv ACacouov. xat EAeyev oxeváCuv *xòv 
Ktová u-ou rf\ç (îamXeías ánéXeoa ôt& xftv êufiv á3ouXCav' 

cf. ibidem 107. 

9. cf. ibidem 108: xeôveôxa u£v Cxei-v napaxáXuuua 
xoO 0tou xffç atox^vr.s (uexà) tòv Ôávaxov. 
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10. cf. Vita W 108: xedveSxa aúxôv 64»et* etc èauxòv 
yàp ánò xflc ataxvJvnç xflc auveiôrlaeûx; êxet. TÔV Qá^a-
xov. 

11. cf. el viatge i estada d'Isop a Egipte, Vita 
G 112-123. 

12. cf. Vita G 110: ... ánoMopxeptioae xoü PLOU 

ánéAnEev. 

13. cf. Vita W 110: ... áïtoxpn.uvloáuevoç, èoojxòv 
UCxrlXAage xôv &£ov. La mort del jove, tal com és 
explicada pel text W, coincideix amb la mort vio
lenta d'Isop, puix que els delfis, tot acusant-lo 
injustament, també varen estimbar-lo (cf. Vita W 
142; i Vita G 142, on és Isop qui es llança dalta 
baix de la "roca). Sobre la mort d'Isop, cf. més 
endavant, pp. 223-231. 

14. cf. AP VI 63-70. 

15. En aquest sentit, el nom de la noia pot ésser 
considerat també un terme significant: "la que 
canvia de parer". 

16. cf. fr. 174 W on explica la faula de "L'àguila 
i la guineu" (1 P), o fr. 185 W on la faula expli. 
cada és la de "La mona elegida reina i la guineu" 
(81 P). Al fr. 168 W, l'expressió que hi apareix 
és .. xpnuá TOU yeXotov / épéto... ; expressió 
que , sens dubte, recorda les emprades per Aristó
fanes quan es vol referir als relats, a les conta
lles, que tenen a veure amb Isop: ... Atoúnou xt. 
YéAotov (Vespes 566), o AtaamtKOv yéXoLOVÍibi
dem 1259). 

17. Sobre la significació del terme aüvos com a 
forma d'expressió indirecta, portadora sempre d'una 
intenció latent --ambigua, àdhuc--, cf. W.J. VER 
DENIUS, " Aüvos ", Mnemosyne 15, 1962, p. 389. 
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Pel que fa a la terminologia de la faula anti_ 
ga, és d'obligada consulta 1'exhaustiu inventari 
fet per F.R. ADRADOS, Historia cit., pp'. 17-59. 

cf. Pindar, Pítica II 52-53, Nemea VIII 39, i 
també G. NAGY, The Best of the Achaeans cit., pp. 
222-242, pagines que corresponen al capítol inti
tulat "Poetry of Praise, Poetry of Blame". 

Aesopica cit., p. 69. 

ibidem. 

cf. F.R. ADRADOS, "'The Life of Aesop' and the 
Origins of Novel in Antiquity" cit., p. 98. 

cf. M.L. WEST, Hesiod. Works and Days, Oxford 
1982, pp. 3-25. 

A propòsit de la relació entre Isop i la tra 
dició dels Set Savis, cf. les nostres pp. 114-

cf. R. SMENU, "Alter und Herkunft des Achikar-
Femans und sein Verhëltnis zu Aesop", Beihefte zur 
Zeitschr. für altest. Wiss. 13, 1951, p. 98. 

cf. A. LA PENNA, "Il romanzo di Esopo" cit., 
p. 286. 

cf. F.R. ADRADOS, "'The Life of Aesop' and the 
Origins of Novel in Antiquity" cit., p. 101: "The 
Life of Ahikar is, as it were, half-way between the 
Life of Aesop, on the one hand, and on the other, 
oriental works, probably of babylonian origin, but 
which have taken on a definite form in India, and 
from there, by way of Persia and the Arabs, arri
ved in the Western world in the Middle Ages. The 
se works contained the maxims, fables or examples 
which a philosopher may give his king, or a father 
his son, such as the Indian work Pañctantra with 
dérivâtes like the Spanish Calila e Dimna, and other 
medieval works of Indian origin, such as the Book 
of Sinbad with its different versions, The Disci-
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plina Clericalis by Pedro Alfonso or the Conde Lu-
canor by D. Juan Manuel. In works of this type, 
advice is usually given or asked for with referen 
ce to particular moments or events, through they 
are told in the abstract without any biographical 
thread". 

28. M.R. LEFKOWITZ, The Lives of the Greek Poets 
cit., p. VIII. 

29. cf. A WESTERMANN, Biographi Graeci, Brunsvic 
1845, pp. 128-129. 

30. cf. G. NAGY, The Best of the Achaeans cit., 
p. 304. 

31- ibidem. 

32. cf. més endavant, pp. 64-75. 

33. cf. més endavant, pp. 223-231. 

34. cf. més endavant, pp. 297-332. 

35. cf. fr. 295 W (=Testim. 46 T) . 

36. cf. Homer, Il IV 402; V 494; Od X 448. 

37. Fr. 295 W (=Testim. 46 T). Per a una contrapo 
síció entre el caràcter encomiastic de la poesia 
homèrica i el blasme propi d'Arquíloc, cf. Dió de 
Prusa XXXIII, 11-12. 

38. cf. G. NAGY, The Best of the Achaeans cit., 
pp. 241-252. 

39. M.L. WEST, Studies cit., p. 27. 
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K.J. DOVER, "The P~~try of Archilochos", dins 
Archiloque, Entretiens tondation Hardt X, Ginebra 
1964, p. 206. 

D*aquesta manera, hom pot entendre, en efec 
te, la forma Atve com una corrupció del vccatTu 
Aïve, mentre qve "HÀioe és influència de la tra 
dició oriental. Assenyalem, només de passada, 
que Atve designa també el nom d'un jove mort 
violentament i en record del qual era dansat un 
cant trenètic, com explica Homer (Il XVIII 567 ss.); 
cf. C. MIRALLES, "Le rire sardónique", Metis 2 (en 
premsa). 

Teó, Progyro. 3, Rh. Gr. II 72 Spengel; cf. 
també CPG I, p. 178 a propòsit de la relació i 
distincîo"entre aCvoc i napoiuia: xal êotiv alvos 
é£r|TtÀa>uévri napoiuia uexa ôinYtloewc ánapTÍ£ouaa TÔ 
vooúuevov npòc uapauudtav xe Mat ¿xpéÀeiav ávQpénwv 
(18). 



EL POETA ESCLAU: BARBAR, NEGRE, CAITO I COIX, PERO SAVI 
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I. i'ESCLAU BÀRBAR 

Wakdjunkaga —nom del trickster protago

nista dels mites winnebagos, les aventures del qual 

constitueixen un cicle de relats primitius escrits 

per an indígena en la pròpia llengua dels indis i 

aplegats per Radin en el llibre intitulat, justa

ment. The Trickster (1)— abandona el seu poble i 

erra solitari per un món en què, fins i tot, pot en 

tendre's amb els animals i les plantes —com si 

fossin els temps dels orígens, com si fos el món de 

la faula. 

L'heroi duu, en conseqüència, un tipus de 

vida marginal respecte de la col·lectivitat que n'ex 

plica les peripècies; marginal tant des d'un punt 

de vista temporal com de l'espai: ara ja no és poss 

sible de recuperar aquell temps en què un hom, l'he 

roi, podia, alhora, trobar-se dins i fora de la co 

munitat; podia compartir un món inferior, el dels 

animals i de les plantes, dèiem, sense formar-hi 

pirt, és clar; un món, però, inaccessible als al

tres homes i, tanmateix, ell no deixa d'ésser un 

membre de la col·lectivitat humana, tot i que els 
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fets en què es troba implicat tenen lloc, general

ment, lluny d'aquesta col·lectivitat, car també 

culturalment és al marge, puix que realitza unes 

accions que no poden gaudir d'un reconeixement pos_i 

tiu per part del grup social a què pertany —com 

també, en literatura, els poemes d'Hipònax d'Efes, 

el iambògraf, reflecteixen un ambient marginal res

pecte, diguem-ne, de la societat establerta (2). 

L'heroi winnebago —com d'altres perso

natges paral·lels— és una figura separada de i 

hostil a les categories i al poder que regulen la 

col·lectivitat: no s'até —diríem en termes 

grecs— al vóuog reconegut i acceptat, regulador 

d'una definida existència. 

I, pracisament, des del punt de vista de 

la civilització grega, un dels fonaments en què re

colza la consistència del vóuos panhel.lènic que 

la codifica, aquesta civilització, és una marcada 

oposició entre grec i no-grec: allò que és no-

grec —és a dir, tot el que és bàrbar (3)— es 

troba al marge. 

Marginació social, doncs, i marginació 
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geogràfica contribueixen a perfilar certes figures 

humanes, que podríem considerar afins, com l'enga

nyador mític o els protagonistes d'algunes formes 

literàries. 

La comunitat primitiva viu per i per a 

ella mateixa: allò que li és aliè, desconegut, sem 

pre és, en potència, hostil; la pot perjudicar. Es, 

per tant, un perill transgredir els límits que iden 

tifiquen aquesta comunitat. Tanmateix, la trans

gressió —com hem vist (4)— és, segons els antro 

pòlegs (5), un dels camps d'acció de la figura del 

trickster: va més enllà de les fronteres col·lec

tives, físicament i cultural. 

En parlar, ara mateix, de marginació so

cial, hem citat Hipònax, un poeta iàmbic. També Ar 

quíloc, un altre conreador del gènere, assumeix un 

paper d'inferioritat social,, quan s 'auto-considera 

fill d'una esclava (6). 

I, en aquest context, de bell nou, se'ns 

fa present Isop: marginació social, perquè és un 

esclau; marginació geogràfica, perquè sempre és ca 

racterítzat com a no-grec. 
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Isop és, doncs, també impur pel que 

fa a la seva procedència —i no solament a la con

dició d'esclau que li és atribuïda. 

Els testimonis aplegats per Perry no coin 

cideixen respecte al lloc d'origen del poeta. Hi 

ha, però, una constant: aquest indret, on hauria 

nascut Isop, es troba sempre en l'àmbic de la barba 

rie, ço és, de la geografia no-grega. 

Isop, o bé és un frigi —com als textos 

G i W de la Vita i també en altres testimonis (7); 

o bé un lidi, de Sardes (8); o bé un traci (9). 

Samos és l'únic nom grec que apareix com a possible 

pàtria del faulista (10); tanmateix, sembla que es 

tracta d'una atribució errònia, "id nil aliud sig

nificare videtur nif.i quod ...in insula Samo ali-

quam vitae partem degisse ciedebatur" (11), com ens 

és conegut pel relat biografia, car a Samos fou es

clau de Xantos (12) --com també expliquen les Vi

tae Homeri que el poeta de La Ilíada va sojornar-hi, 

en aquesta illa (13). 

Tràcia, Lídia, Frigia són regions als lí

mits de Grècia; en marquen, d'alguna manera, les 

fronteres: Tràcia, al continent, pel nord-est; a 



68 

l'Âsia Mener, Frigia constitueix el Hinterland de 

les terres de la costa colonitzades pels grecs; Lí

dia, en canvi, fou considerada intermediària entre 

la civilització asiàtica i la cultura grega, car la 

influència dels costums lidis —no sempre valorada 

de forma positiva pels grecs, com fa Xenòfanes (14)-

era evident entre els jonis, la parla dels quals re

flectia també aquest lligam (15), i, en alguns ca

sos, la separació geogràfica que pot suggerir una 

distinció entre grec i bàrbar, és difícil d'esta

blir: "les grandes villes égéennes de l'Asie 

étaient certes grecques par la langue, l'éducation 

et la culture; mais leur population était mêlée; 

entre l'élément hellénique et l'élément barbare les 

limites étaient ethniquement, socialement, morale

ment imprécises" (16). 

Aquesta confusió origina un general senti_ 

ment de repulsió envers els bàrbars i, sobretot, 

és condemnada per autors, diguem-ne, de pura ascen

dència àtica, com ara Plató, el qual, segurament, 

amb dificultat podia entendre una barreja com la 

que descriu a Les Lleis (C93 a): 

oxeóòv Q.V fióri Ttávt'tfv ueuetYUéva xà TÒSv 

"EXATÍVWV Yévn év áXAilXoLS, xaï 0áp0apa êv 

"EAAnaL nat èXÀnviMa év 0ap&ápot£. 
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El root 'bàrbar' té gairebé sempre un va

lor essencialment negatiu, tot i que el mateix Pla 

tó qualifica d'errònia la simplificació excessiva 

que suposa cercar i admetre una unitat entre tots 

els pobles no-grecs --qnan, en realitats són àntt-

pots ... áueÍKxotG wat óouutpdbvoLS TIPOS áXXnXa— no 

més pel fet que se'ls ha donat una única denomina

ció (17). 

La visió d'Herodot o d'Hecateu havia es

tat distinta: reconeixien la superioritat hel·lèni

ca; tanmateix, llur origen els permetia també de 

poder comprendre millor el món bàrbar, però no van 

poder neutralitzar una antítesi ben arrelada i reco 

neguda, sobretot quan també els grecs es distin

geixen ja, ells mateixos, per una denominació comu

na oposada a 'estrangers', a la qual, en realitat, 

hi arriben —com justifica Tucídides (I, 3, 3-4)— 

per raons bèl·liques: "Von einer auch in Namen zum 

Ausdruck kommenden Antithèse zwischen Hellenen und 

Barbaren (ávxtncxXov fee, 'èv óvoua áTtoxexpCaOai ) 

kann man erst von dem Augenblick an reden, als die 

Hellenen den Nicht-Griechen in einer grossen poli-

tisch-militarischen Aktion gegenüberstanden und ais 

diese Barbaran in einem so umfassenden staatlicher 
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Gebilde zusammengefügt waren, dass sie gegenüber den 

Hellenen gewissermassen die nicht-griechische Welt 

in ihrer Gesaratheit reprasentirten" (18). 

Ara bé, una consciència de superioritat en

front dels bàrbars es mantingué sempre viva entre 

els grecs, tot i que el contacte amb altres pobles, 

llur pròpia evolució i, alhora, crisi interna deter 

minaren nous plantejaments (19). En efecte, la 

idea que el gènere humà és un i que les diferències 

entre els pobles no són originàries, car qjúaei náv-

Tcx TtávTes òuoíws. Tiecponauev nat PápBapot nat 

"EXXnvec (20), 

ans marquen solament un distint grau de civilitza

ció, pren força a la fi del segle V a.C, quan, 

"sous l'effet de la crise morale que nous avons di

te, la Grèce se tournait vers son passé ou s'aventu 

rait sur les voies ÚÛ l'utopie, une idée se préci

sait, qui devait marquer la façon de juger les Bar 

bares" (21), con» bë ho testimonien els sofistes 

(22), Tucídides (I, 6, 5), el Corpus Hippocraticum 

—especialment el tractat intitulat Aires, aigües, 

llocs—, o els tràgics (23). 



71 

Per altra part, la vida quotidiana havia 

produït una assimilació —particularment interes

sant pel que fa al nostre personatge- - entre dues 

nocions la de bàrbar i la d' esclau; de manera que. 

a través d'aquesta identificació, es feia present 

també en l'experiència immediata l'antítesi entre 

grec i bàrbar, tal com explica Baldry: "It must 

not be forgotten that the chief means whereby the 

Greek made contacts with the barbarian was slavery. 

For the most part the Greeks met the barbarian not 

on the frontiers o£ the Greek world, not in Persia 

or in the Carthaginian west, but as a slave in his 

own home, or on the land, or in the workshop...The

re may be little reference to this contact between 

Greek and no-Greek in the surviving literature , but 

I suggest that it must have played a large part in 

determining the ordinary Greek's idea of the barba

rian and in encouraging his contempt for him as an 

inferior being" (24). 

Isop -recordem-ho-- ve de fora de Grè

cia i és un esclau: també la faula, tot i que ben 

arrelada en la pròpia tradició grega, té evidents 

punts de contacte amb un món que no és el grec, pe

rò es troba a prop de Grècia (25); i, d'una altra 



72 

banda, "que la fábula fuera un género popular dess 

de su origen no parece necesitar de muchos testimo 

nios" (26) —un genere, podríem dir, de fàcil ac

ceptació i difusió també entre els de condició in

ferior. 

La contraposició llibertat versus escla

vitud és, doncs, una altra manera d'entendre el 

contrast entre grec i bàrbar ; i, de fet, és apii 

cable tant a l'individu com a la col·lectivitat, 

puix que la manera d'entendre, de representar o 

d'exercir el poder també aporta significat al terme 

•bàrbar*. 

A les Històries d'Herodot, persa i bàrbar 

són simbòlicament equivalents: els perses són defi. 

nits per llur obediència a un rei; al Gran Rei, mo

del de poder bàrbar. També els egipcis són caracte 

ritzats per l'historiador com otoí xe tfaav áveu Ba-

aiXè(ùÇ ôiai.Tâaôcu (Il 147); qualificació, tan 

mateix, vàlida per a tots els bàrbars "ou tous les 

non-Grecs (Je petit écart entre deux formulations 

réserve la place du tyran, à la fois grec et royal, 

donc, à la fois grec et non grec)", per expressar-

ho en paraules de Hartog (27). 
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Igualment, els pobles d'Àsia han demos

trat que poden reivindicar llur llibertat, però 

han demostrat també que no saben servir-se'n: liai 

taren contra els assiris, esdevingueren lliures i 

durant un temps foren autònoms; ben aviat, tanma

teix, es donaren un nou tirà (28). I els represen 

tants de la barbàrie del nord, els escites, només 

coneixen el poder reial; o envers el sud, els li

bis també tenen reis (29). 

Els grecs, doncs, sóbretet a partir de 

les Guerres Mèdiques tingueren bona consciència de 

quin era l'altre tipus de poder: vOv ûnlp návxojv 

àyév..., llegim als Perses (405), on Èsquil 

"attire l'attention non seulement sur l'opposition 

entre Grecs et Barbares, mais aussi sur tout ce que 

les Hellènes, notamment les Athéniens, avaient à dé 

fendre contra l'envahisseur. Ils voulaient proté

ger et conserver ce qu'ils avaient acquis au cours 

d'une évolution de plusieurs siècles, durant lesquels 

1 .s Etats grecs s'étaient développés d'unefaçon très 

différente les uns des autres" (30). 

Isop a Sainos, com després a Delfos --és 
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a dir, en dos indrets distints, ambdós, però, geo

gràficament grecs— parla davant una assemblea: 

la dels samis, que li atorgarà la llibertat {31); 

la dels delfis, que el condemna a mort (32). Per 

tant, a Grècia — a Delfos o a Samos— el poder és 

de l'assemblea sobirana. En canvi, quan Isop esde 

vé un home lliure i va més enllà de l'espai gecgrà 

fic grec, s'adreça als reis, als sobirans absoluts, 

que assumeixen, ells sols, tota l'autoritat. Isop 

troba, doncs, fora de Grècia l'altre poder. 

Així, el missatge que Cressus envia als 

samis és una prova evident del distint tipus de go

vern que regeix a Sau.os o a Lídia : 

KpoCaos AuôcSv PaaiXeùc EauCcov ápxouat, PouXfJ 

nat 6iiu<p xaípeiv... (Vita G 92) 

0 bé, a Babilonia, el rei Licurg —no to 

ta una assemblea com a Delfos— té dret de vida i 

de mort sobre els habitants del país (33). Igual

ment, quan Isop viatja a Egipte, és un rei, Necta-

neb, abillat amb ornaments divins, qui el rep (34). 

En conseqüència, si Isop havia d'ésser un 

esclau —l'esclavitud, dèiem, determinava, en una 

part no petita, el paper assumit pel faulista, la 
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seva figura--, el millor complement d'una condi

ció servil és, sens dubte, un origen no-grec. 

L'alteritat, doncs, que defineix el poeta, 

està modelada sobre un doble eix, la barbàrie i l'es» 

clavitud. Així, també, quan els grecs del Pont re

fereixen la vida del geta Salmoxis —ço és, d'un 

bàrbar— afirmen que és un déu per als "més valents 

i justos dels tracis" —com diu Herodot (IV 93)--

però el presenten com un esclau —com Isop—, en 

cara que Pitàgoras, l'amo sami de Salmoxis, sigui 

"no el menys savi dels grecs" (IV 94) —com Xan-

tos, el filòsof, que viu també a Samos.on 

Kaxauévei axoXaXwv, xat TIOXXOL TQV árcò xf\ç 

'Aaíac xat xfìc 'EAÀáôoc nap*aÚT<¡j axoAáXou-

aiv (Vita G 20). 

Per tant, també com en al cas d'Isop, una 

desvaloració de tipus social, l'esclavitud, sumada 

a una procedencia no-grega, contribueix a configu

rar l'alteritat de Salmoxis; el qual, justament 

perquè és traduit en grec, no anul·la aquesta qua 

litat d'ésser distint, ans, ben al contrari, manté 

i reforça els límits entre els habitants del Pont 

i llurs veïns (35). 
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II. DEL POETA GREC QUE ES DIU ISOP I SEMBLA ETÍOP 

1. lé Xas, OLUÓs, npóxet-Xoc -

La patria d'Isop, així com la condició 

servil del poeta, ens remetien —com j? hem vist 

(1)— a una posició marginal del personatge, la 

qual caracteritzava també algunes figures mítiques, 

com ara l'heroi enganyador. 

Es tractava —apuntàvem-- en el cas d'Î  

sop, d'una marginació geogràfica i, alhora, d'una 

marginació social. Tanmateix, a aquesta alteritat 

que representa Isop, ens hi permet d'arribar, enca

ra, el fisic del faulista. 

En primer lloc, juntament amb les altres 

tares del cos --per elles mateixes també component 

de marginació—, que fan d'Isop un Tipooriy.a.ïvov 

auapxn.ua. (Vita G 1), hom destaca el color de la 

pell. uéXag. 

Isop és, doncs, esclau; és no-grea ; i, 

de més a més, és negre; coloració, sens dubte, e£ 

tranya i aliena al poble grec, el qual utilitzarà 

http://auapxn.ua
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sovint l'especial pigment dermic dels homes de co

lor, per a definir-los i per a identificar-los com 

a membres de pobles no-grecs, bo i prenent quasi 

sempre com a nivell els etíops: "Color was obvious 

ly uppermost in the minds of the Greeks and Romans, 

whether they were describing Ethiopians in the land 

of their origin or their expatried congeners in 

Egypt, Greece or Italy. The distinguishing mark of 

an ethiopian was the color of his skin. Though not 

unaware of other physical characteristics of the 

Ethiopian those having in common a certain pigmenta 

tion which they attributed to environment, special

ly the heat of the sun" (2). 

Així, l'erudit i filòleg bizantí Planudes 

intenta de justificar àdhuc el nom d'Isop a partir 

del color negre de la seva pell. Al Proemium Vitae 

Aesopi (=Testim. 2 P), hi l\egim: 

uéAae - ô ô e v n a t TOU óvóuaxoe êxuxe* xaúxòv yàp 

ACocoTioc xÇ> ACÔLOTXL. 

L'explicació de Planudes, per altra part, 

vincula Isop a una zona també fronterera de la geo

grafia grega: l'extrem sud; i reforça, així, amb 
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aquesta nova dada, la marginació geogràfica a què 

abans al.ludíem. 

Aíamnoç és entès i explicat per Planu-

des com un equivalent d' ACÔÍOTII de manera que 

també el nom de 1"esclau indicaria un origen no-

qvec i, alhora, recordaria el tret físic més rema£ 

cable per a reconèixer els etíops, la negror de la 

pell, ja que —i de bell nou manllevem les parau

les de Snowden— "it is not surprising to find 

that uéXaç, , niger and similar words denoting black 

ness were often used interchangeably with or as the 

equivalent of Atôto^ or Aethiops" (3). 

La distinta aparença dels pobles no-grecs 

— i no solament aparença externa, ans també els evi_ 

dents contrastos de tipus cultural-- són atribuïts, 

mantes vegades, als efectes de l'entorn: són --d̂ i 

riem— resultat d'accidents de tipus geogràfic i 

climàtic. 

Així, bo i seguint el pensament hipocrà

tic, les distintes condicions climàtiques, topogrà

fiques i hidrogràfiques d'una regió determinen no 

solament la flora i els éssers viventshumans i ani

mals --llur estat físic de salut i de malaltia, 
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llur règim de vida—, ans l'aigua, la terra, el 

clima d'un indret marquen també les característi

ques físiques, el caràcter i, àdhuc, les institu

cions dels seus pobladors (4). 

En aquest sentit, un Aídíoil; — ò xe-

uauuévnv ëxwv TT|V npóootlav—és negre, perquè el seu 

hàbitat natural es troba en un lloc on és habitual 

que "el sol cremi amb més força" (5); fet que 

determina l'enfosquiment de la pell. 

Per tant, si el nom d'Isop és significa

tiu en relació a la caracterització física del poe

ta, també el nom de l'amo és ple de connotacions: 

sí 1'esclau és negre, Xantos és ros. I amb el 

terme gávdoQ els grecs designen un tret físic que 

atribueixen, genèricament, als pobles del nord 

—els escites o els tracis (6); espai geogràfic, 

també marginal, on la feble força del sol no és su 

ficient per a donar-los color, per a cremar llurs 

cabells 

En conseqüència, la constant oposició que 

domina la relació amo-esclau, Xantos-Isop, al llarg 

^ e ^a vifca e s reflecteix també en llur aspecte fí_ 
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sic, en la significació de llurs noms respectius 

—com també el ROB i el Negre protagonitzen 

el famós áyév ritual d'Elèuteras, i en un context 

de culte a Dionís (7). 

Ara bé, ultra l'evident dificultat d'ac

ceptar una explicació etimològica del nom ACaomos 

a partir del tret, sens dubte, més simbòlic que el 

podria definir com a etíop —tot i que un adjectiu 

que significa 'color' designa també l'home blanc la 

pell del quil s'enfosqueix ocasionalment, i, per 

tant, esdevenen necessàrie - d'altres característi

ques externes per a identifie *r un tipus ètnic ne

groide (8)—, és cert que Isop aplega, si més no, 

altres signes físics que no són discordants amb un 

pigment cutani fosc, ans ben escaients, per a afer

mar la coherència d'un origen no-grea. 

Isop, d'acord amb la descripció d'alguns 

testimonis, té el nas camús: oi\ióç (9). I en 

la tradició grega, ja des del segle VI a.C, aquest 

tret apareix, quasi sempre, en associació a un color 

negre de la pell per a descriure l'aspecte extern 

dels etíops. Així, Xenòfanes de Colofó critica la 
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naturalesa antropomòrfica dels déus de la religió 

convencional, puix que cada poble projecta en la 

imatge dels déus els seus propis signes particulars 

més distintius; i el poeta de la Jònia empra com 

exemple de la seva afirmació els etíops i els tra

cis en la mesura que, des del punt de vista grec, 

ambdós pobles representen, per antonomàsia, el domi 

ni bàrbar: els uns, al sud; els altres, al nord: 

AtdCoTies xe ««©eoûc. a<pexépouç,> oiuoûc. yéAavás xe 

epfjKEG xe YAauKoOs xai Ttuppoüe <<paoi uéÀeaQai>. 

(10). 

Per altra part, al Satiricó 102, quan Eu-

molp i Gito han de trobar la manera d'escapar del 

vaixell, Petroni escriu: 

"Eumolpus tanquam litterarum studiosus 
utique atramentum habet. Hoc ergo reme 
dio mutemus colores a capillis usque 
ad ungues. Ita tanquam servi Aethiopes 
et praesto tibi erimus sine tormentorum 
iniuria hilares, et permutato colore i m 
ponemus inimicis" "Quidni?" inquit Gi-
ton "etiam circumcinde nos, ut Indaei 
videamur, et pertunde aures, ut imitemur 
Arabes, et increta faciès, ut suos Gallia 
cives putet: tanquam hie solus color fi
gurant possit pervertere et non multa una 
oporteat consentiant ut omni ratione men 
dacium constet. Puta infectara medicami-
ne faciem diutius durare posse; finge 
nee aquae aspergirem imposituram aliquant 
corpori maculam, nee vestem atramento ad-
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haesuram, quod frequenter etiam non accer 
sito ferrumine infigitur: age, numquid 
et labra possuraus tumore taeterrimo im 
plere?,..,! 

Gito, doncs, en imaginar la millor dis

fressa per a fingir un tipus negroide, àdhuc si era 

possible tenyir la pell d'un color fosc homogeni, 

es malfia d'aconseguir una genuïna aparença d'etíop, 

car la inflor i l'eversió dels llavis no es pot si

mular amb facilitat. 

Isop, certament, respon també en aquest 

aspecte a la descripció que Petroni fa d'un indivi

du etíop, car l'adjectiu npóxeiAoc. dels distints tes 

timonis ens ho confirma (lli. De la mateixa mane

ra, Llucià, quan esbossa la fesomia d'un escriba 

el temple de Menfis --és a dir, d'un egipci--, ais 

sòcia els termes OLUÓV i TipóxetAov , encara que 

no hi esmenta el color de la pell (12). 

Tanmateix, el quadre físic d'un Isop --di. 

guem-ne—• d'aparença etiópica, no el tenim enca

ra sencer, car en la relació de qualificatius, hi 

manquen, si més no, dues altres marques típiques, 
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ço és, cicatrius al front i cabslls arvissats, per 

dir-ho amb Snowden: "A complete Ethiopian disgui

se would require thick lips, curled hair, cicatri

ces on the forehead..." (13). 

Pel que fa al primer dels atributs, només 

Petroni, entre els textos clàssics, l'esmenta com a 

caracteritzador d'un tipus negroide: 

"...Numquid et frontes cicatribus scinde-
re?. .." (Satyr. 102) 

En canvi, el testimonien les mostres 

arqueològiques, puix que algunes terracuites presen 

ten individus negres amb pronunciades incisions cu

tànies; peces que, generalment, reprodueixen mem

bres de classes inferiors —esclaus, com Isop. 

Quant als cabells creps i abundants dels 

homes melanoderma, ja en trobem testimoni a Herodot 

(II 104) i, més tard, Aristòtil justifica aquesta 

propietat també pel clima sec i la calor forta del 

país que habiten els etíops (14). 
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En la descripció física d'isop no són ex

plícitament esmentats ni l'un ni 1'altre qualifica

tiu. Ara bé, al text de la Vita (G I W 1), i no 

fent referència al cabell, sinó al pèl del rostre, 

hi llegim el terme uuatáxcúv . 

Si hom l'entén com a barba (15), de bell 

nou el testimoni de Petroni és útil, car juntament 

amb els altres trets ja al·ludits —llavis promi

nents, rínxols, cicatrius...— Gito esmenta també 

la barba com element important a l'hora d'aconse

guir un aire etíop: 

"...Numquid et barbam peregrina ratione 
figurare?..." (Satyr. 102). 

La barba, doncs, d'isop incideix també en 

el desig d'afaiçonar-lo com 'in individu no-grea, i 

dins de la barbàrie, específicament, com un etíop. 
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2. 0A.CUCÓC : la saviesa del coix 

Si el color negre às la pell, el nas ca

mus o l·'eversió dels llavis permeten pensar en un 

Isop, diguem-ne, etíop, és evident que, nogens

menys, cal tenir en compte encara un altre element 

del cos —les cames— a l'hora de perfilar la fe

somia d'un individu negroide. 

La peculiaritat dels membres inferiors 

dels etíops —particularitat, d'altra banda, pro

duïda per l'efecte de la calor extrema del país d'o 

rigen, tal com hem vist a propòsit del color de la 

dermis (1)— rau en llur primor i arqueig (2). 

Així, almenys, ho expressa Petroni (Satyr. 102) en 

boca de Gito: 

"...Numquid et crura in orbem pandere?. . ." 

I 1'adjectiu $Xaioóç --ço és, garrell--

és aplicat a Isop (3); el mateix terme amb què són 

qualificades a la Batracomiontàquia (v. 297) les 

potes dels crancs. 
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L*ús d'un mateix terme en la descripció 

de I^ÎS potes dels cranes i en l'enumeració dels 

tretü distintius del físic d'Isop, sens dubte, afa

voreix mes la imatge d'unes cames arquejades —tal 

com correspon, dèiem ara, a un tipus melanoderm— 

que nò — o , almenys, no de manera exclusiva— la 

idea ce coixesa, com sembla que és el sentit donat 

per alguna definició lexicogràfica, on llegim: 

eípTixat ôê eXataòs ò Pe&Xauuévcs xô Coov 

xñv TCOÓOV (4) . 

Tanmateix, és evident que un defecte ana

tomic a les cames determina una peculiar manera de 

moure's; moviment que pot ésser definit per l'adjec 

tiu axpeBAóç., el qual trobem entre els atribuïts 

al poeta de la faula, de manera que serveix per ca

racteritzar l'avançar tortuós, irregular d'Isop (5) 

i no, com hom podria entendre, la seva mirada (6). 

De fet, do testimonis ja citats —junta 

ment amb una informació del Corpus Hippocraticum re 

lativa a la inseguretat i a la manca d'estabilitat 

dels qui pateixen una luxació de genolls o de tur

mells ( 7 ) — avalen, creiem, aquesta interpretació. 
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En primer lloc, el text parodie que suara 

hem al·ludit, relaciona també ambdós mots: oxpepXot 

juntament amb BXataoi. p« predicat dels crancs, tot 

designant llur tortuós caminar, l'un; llurs corbes 

potes, l'altre: 

Aogo&áxou, oxpepXot, ixxki&oaxouoi, óoxpaKÓóepuoi, 

óaxotpuete., nXaxtívûjxoi, ártoaxtÀ&ov.xe£ èv úumc,, 

BAaiaot, xetXoTévovxec, árcò axépvùiv éoopfflvxec 

( 8 ) . 

I no deixa d'ésser significativa l'asso

ciació d'ambdós termes tant a la Batracomiomàquia 

com a la Vjta. Car, si, d'una banda, elements de 

burla i de ridiculització no manquen en la descrip

ció d'un personatge, en aparença, tan poc heroic 

com Isop; d'altra, la Batracomiomàquia és una pa

ròdia èpica que pren com a argument un tema propi 

de la faula animalística --precisament!—, un com 

t entre granotes i ratolins presentat amb la fra-

ologia i la formulació típiques d'un poema èpic 

! ) . 

Per altra part, el tema general del poema 

par >dic apareix també en el text de la Vita 

j33): la faula que Isop explica als delfis, és 

UÏ^ÉÍS ím el poema? o bé, és el poema un desenvolu 

i 
mMHiiÉi 
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pâment de la faula? {10}. 

En segon lloc, quan Gito enumera els impe 

diments que cal superar a fi de poder assemblar-se, 

de debo, a un etíop, recorda als seus companys que 

serà necessari també moure's d'una manera especial 

i, sens dubte, desacostumada per a ells; moviment 

que és relacionat per Petroni (Satyr. 102) amb 

l'arqueig de les cames: 

"...Numquid et crura in orbem pandere? 
Numquid et talos ad terram deducere?..." 

Ara bé, el fet de tenir un defecte a les 

extremitats inferiors —ultra una primera avalua

ció, diguem-ne, negativa— pot assolir també una 

altra dimensió --positiva, diríem ara. 

Certament, la mitologia i la religió gre

gues ofereixen exemples de personatges, herois o 

déus, marcats igualment per alguna semblant mancan

ça anatòmica. Déus o herois, tanmateix, que al mar_ 

ge de -~o paral, lelament a-~ llur imperfecció fí_ 

sica --l'anormalitat de les cames-- es caracterit 
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zen, alhora, pel seu enginy o la seva habilitat, 

pel seu enteniment. 

Hefest és, entre els déus grecs, l'única 

víctima d'una inferioritat corporal —un defectuós 

caminar— ben definida a nivell de fraseologia 

pels epítets que qualifiquen, en la tradició literà 

ria, l'aparença externa del déu: KUÀAÓÇ —en el com 

post KÜAXOTIOÓÍQV (II XVIII 371); x^àç 

(II II 217}; o áucptYUtiets (11). 

Hefest, doncs, "jambes torses, démarche 

oblique, direction double et divergente ... est bien 

un estropié" (12). 

Hefest, però, és també un déu "d'enginyo 

ses pensades", el déu noÀúunTt.£ , 0 b é , el déu 

TioA.úcppc«>v ( 13 J -

Igualment, Isop, garrell i de caminar 

tort, és qualificat positivament àdhuc per l'encert 

de les seves paraules —eùpeaíXoYos (Vita G 34); 

per un bon enteniment —cppóviuov, eúeruvóriTOV 

(Vita G 72); o per l'escaiença del seu raonar, com 

llegim també a la Vita (G 15) : tbpadûJS ênsvóriaae 
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També en el cas d' Èdip, l'heroi fanit 

als peus, aquest impediment als membres, no li 

obstaculitza la seva intel·ligència: coix com és, 

esdevé l'únic home capaç de resoldre l'enigma, de 

vèncer l'Esfinx. 

I el nom mateix del fill de Laios, d'acord 

amb algunes explicacions etimològiques dels antics, 

ha estat assimilat a dos camps semàntics distints, 

«"«dascur. dels quais apunta, respectivament, l'una i 

1'altra de les característiques esmentades: Èdip 

pot ésser tant l'home á<¡la peus inflats —i cal, 

aleshores, trobar otôéœ en la formació del nom—, 

com pot ésser l'home savi --si és oüoa el verb 

que entra en la composició del nom—, puix que 

"nella lógica del mito colui che ha i piedi gonfi è 

anche realmente colui che sa, proprio, perché alio 

zoppo compete, sul piano delle credenze colletive, 

una forma superiore di intelligenza. Come sempre 

accade per le pseudoetimologie, la loro falsità sul 

piano storico-linguistico corrisponde ad una loro 

verità sul piano delle credenze culturali" (14). 

I si Èdip entén l'Esfinx, perquè per savi 

la pot vèncer, i resol l'enigma, perquè reflexiona 

i és un home intel·ligent --que està, doncs, per 
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sobre dels altres homes, tot i que és inferior, per 

què és coix — , no menys enigmàtic esdevé Isop da

vant els seus adversaris, car ell mateix és qualify 

cat d* aCvLYpa i Ia forma d'expressió que li és pro 

pia —atvoc — pot tenir a veure, per etimologia 

(15), i en tant que llenguatge d'al·lusió, ambigu, 

amb la paraula obscura del monstre, equívoc també 

en el seu físic. 

Si Èdip supera l'Esfinx, cantaire d'enig

mes, que coneix el passat, el present i el futur, i 

per les paraules pot devorar, Isop es presenta 

com a cantaire d' alvoç , coneix la faula; la faula 

que remet a un temps previ, al passat en què fins i 

tot els animals empraven el llenguatge dels homes 

(16); la faula que incideix en el present, car és 

contada com un exemplum per a il·lustrar una situa 

ció determinada; la faula que, comuna paraula pro

fètica, es projecta en el futur, puix que revalida

rà la seva significació cada vegada que és explica 

da, sempre que, essent la mateixa, pot explicar-se 

per a un nou ad hoc , diríem, semblant al que la 

va originar. 

I si la resposta que cal donar a l'Esfinx 

és: l'home; i només és capaç de formular-la Èdip, 

un individu, en aparença, inferior, perquè és coix, 



Isop i la guineu. 

Ceràmica grega del s. V a.C. 
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això significa que els altres horces —és a dir, 

els qui, en aparença, eren homes de debò— no es 

coneixen ells mateixos —contràriament a com de

mana l'apotegma dèlfic—, cardan mort per ignorar, 

eia; de forma paral·lela, Isop —físicament feble, 

coix com Èdip— ha de parlar als altres homes amb 

una paraula doble, al·lusiva, amb un exemple, per 

tal que sàpiguen com són: com són d'ignorants, com 

són de vanitosos —temes, ambdós, que nodreixen no 

poques faules. 

I si Isop —com el poeta iàmbic— devo_ 

ra també amb les seves paraules —per la paraula 

supera sempre els seus adversaris, com l'Esfinx—, 

igual que el monstre, també Isop morirà per la seva 

paraula —una paraula d'injúria, un llenguatge de 

blasme (17), cat també l'Esfinx mor, d'alguna mane

ra, quan és derrotada per un home que ha entès la 

seva pròpia paraula, que ha resolt l'enigma. 

Per altra part, si la paraula ambigua, la 

paraula de profecia pot tenir a veure amb Èdip i 

l'Esfinx o amb Isop, també el nom de Melamp pot és

ser significatiu en aquest context. Car el nom 
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Mel·'amp és justificat pel color negre dels peus de 

qui el porta, aquest nom (18) —com Isop que és 

coix i negre. Melamp gaudeix del do de l'endevina

ció i coneix la parla dels animals —com Isop que, 

d'antuvi, no sap parlar com els homes i... després, 

és capaç àdhuc d'entendre els animals. Melamp té 

també la capacitat de purificar els malalts* és ca 

paç de resoldre tot el que sembla difícil o perillós 

per als altres. En resum, l'actuació de Melamp es 

decenvolupa en terrenys —diríem— intel·lectual

ment superiors, habitualment no accessibles als ho

mes sans, "come se si stabilisse una relazione 

contrastiva fra parte bassa e parta alta del corpo 

tale da presupporre che una menomazione delia parte 

bassa comporti (o indichi) un acerescimento délie 

qualità proprie délia parte alta" (19). 

Ara bé, la figura del coix, com el seu ma 

teix caminar, és una figura ambigua --com també 

són ambigus, coixos, els versos del poeta iàmbic: 

TÒ xúXov xò uéxpov Twv Cdudcov (20). Car, si 

uns peus deformes poden anar aparellats amb una in

tel·ligència o capacitat intel·lectual extraordinà

ries, alhora, hom pot veure el coix com la imatge 
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d'un element marginal, inferior; com un caràcter 

salvatge, incestuós àdhuc (21), primari... 

L'home coix s'assimila, així, a alguns 

éssers imaginaris que tenen peus com els dels ani

mals —com Pan, com Faune, com els sàtirs... I, de 

fet, la comparació amb el món anima] és un recurs ha 

bitual emprat per a la identificació i la classifi

cació dels defectes físics humans —com trobem en 

els Caràcters de Teofrast o an el pseudo-aristotè-

lic, Fisiognomònic; però, no solament per a indi

viduar els defectes físics, si tenim en compte que i 

els protagonistes de les faules són, sobretot, els ". 

animals. Per tant, si el coix té un peu no-humài 

pot pertànyer a un altre món; es troba entre natu

ra i cultura. 

No és casual, doncs, en aquest context 

que l'animal associat a Hefest --i als Caòirs, els 

seus fills— sigui el cranc un animal que --com i 

el qui té algun defecte físic als pet's, no avança 

recte, ans es mou en una línia obliqua; un animal 

"qui combine deux directions, l'avant et l'arrière, 

le karkînos opère dans sa structure morphologique 

une double synthèse des contraires...Dans ses par

ties extrêmes, comme dans sa demarche, le modèle 

•HnaÉMBHft • 
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animal du crabe réalise la synthèse de toutes les 

directions: de l'avant et de l'arrière, de la gau 

che et de la droite" {22). 

Isop, si és savi cora Hefest, Èdip o Me-

lamp, és alhora COLX i té les cames arque jadeó com 

arquejades són també ïzs potes anteriors dels 

crancs (23)—, i hem indicat ja (24) com 0Xatoós 

és un dels adjectius que descriu el físic d'Isop i, 

alhora, és igualment aplicat als crancs en un text 

parodie: Isop és objecte de burla en distintes oca 

sions, i cal recordar que la presencia d'Hefest pro 

voca el riure entre els altres déus (25). 

|)e més a més, Isop és un esclau --i tam 

bé Hefest treballa per als déus; és el déu artesà 

per excel·lència. Ambdós són, però, coixos. I, si 

tenim en compte una manera de dir 'esclau' en grec, 

ens trobem un terme compost, ávópánoôov , un ele

ment del qual té a veure també amb les extremitats 

inferiors. 

Existen::, certament, un clar paral·lelis

me — i no solament de forma-- entre ávôpáîioôov 

i TexpáTcoôov , de manera que, si l'ésser de quatre 
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potes és un animal de càrrega, l'esclau, animal 

de treball , és, d'alguna manera, també iumentum 

i només es diferencia del —diguem-ne— autèntic 

iumentum justament per allò que significa el mot, 

uns peus d'home — o també pel llenguatge, puix 

que, per exemple, a Roma, l'esclau és considerat 

instrumentum vocale , és a dir, un estri que té la 

capacitat de parlar com un home (26i. 

Per tant, dir 'esclau' és fer referència, 

ja en el nom mateix, a una figura marginal,, car l'es» 

clau és un animal, però amb peus d'home --en té 

dos i no quatre, com quatre té l'ase, com té 1 ani

mal de càrrega; és, doncs, un utensili que parli. 

Els peus d'Isop són defectuoses; a l'in_i 

ei de la Vita, dèiem, ni tan sols parla; és mut, 

precisament ellfq^i haurà de mostrar una extraordi

nària eloqüència. 

Isop, doncs, no és només un ávôpánoôov 

—com, per altra part, explícitament és qualificat 

a la Vita (G 26): no és només un animal amb peus 

d'home , sinó que per la seva coixesa, la formula

ció es pot invertir --com Hefest-cranc, com Pan o 

com el Faune...--, puix que presenta una accentuada 
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simi.litud amb aquestes altres figures que, essent 

homes, per un defecte als peus. tenen quelcom d'an_i 

malitat física — i també de capteniment—, però 

són capaços alhora de superar els altres Pe*" 

llur intel·ligència: "Lo zoppo, cioè, l'uomo *im_ 

pedito', appare correlativamente capace di muoversi 

su un terreno intelletuale o técnico che ai sani 

può risultare precluso" (27). 

Intel·ligència i habilitat, enginy i en

gany també, que Isop véhicula a través d'una forma 

específica, la faula; la faula que no és un missat 

ge directe, sinó mediat,oblic. 

La faula, exemple d'alguna actitud, d'al

gun comportament, no és un camí recte , com tampoc 

no és recte el camí del cranc. Així, almenys, ho 

explica el refrany: 

Kapuívou rtopeta* ñ ápYTÌ nat ôu0ôtopdá>TO£. 

(28) 

Un caminar tort, com el del coix, que 

defineix --com defineix la faula el fet d'ésser 

referent de -- la natura d'aquest animal, i que 
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hom no p o t , p e r t a n t , m o d i f i c a r mai --com d i u 

A r i s t ó f a n e s (Pau 1 0 8 3 ) : 

oünoxe TxotTÌaeuc TÒV XCXPMÍVOV ópôâ. 0aô í£e i , v . 
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3. El caminar del poeta 

L'expressió d'Aristòfanés OÚÔ'ACOOJÍIOC Tietiá-

TTIKac que llegim al vers 471 dels Ocells, no ha de 

fer referència, necessàriament o exclusiva, a l'exiŝ  

tència -- i divulgació ( 1 ) — d'un llibre sobre la 

vida, la mort o l'obra d'Isop, altrament del que 

sembla indicar West: "You have never explored Ae

sop", oúô'Aíoomov nena-en. HCXC. Does this expression 

imply a book? The author of the revelant entry in 

Liddell Scott' Lexicon s.u. naxécù evidently thought so. 

He translates 'thou hast not thumbed Aesop*. The 

closest parallel is in Plato's Phaedrus (273 a), 

where Socrates notes that Phaedrus has explored ca

refully what Teisias has to say about rhetoric, ;òv ye 

Teioíav aÚTÒv uenáriHaG áupipüe, and im

mediately afterwards refers to what Teisias has 

written. This certainly supports the inference that 

fables of Aesop could be studied in a book of soms 

kind, and it is difficult to see what naxetv xòv 

ACatonov might mean otherwise. The verb implies so 

mething more active than listening to stories" (2). 
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La iraatge de pet gar un autor, tot indi

cant-ne coneixement, és, de fet, molt més suggeri

dora — i . al mateix temps, molt més il·lustrativa 

i explícita—, si no pensem només en una obra escrita. 

Per altra part, com a tal imatge, és ver 

semblantment posterior al segle V a.C. (3), moment 

de la composició d*Aristófanes; i, de més a més, 

el passatge de Plató (Fedre 273 a) adduït per 

West és d'un segle posterior a la data dels Ocells, 

l'any 414 a.C. (4). La idea de trepitjar associada 

al coneixement d'un autor o d'un poema és emprada 

també per Cal.límac (Epigr. XXVIII Pf), ço és, a 

l'època hel.lenística; més tard, doncs, del segle 

V a.C. 

En conseqüència la idea que expressa na-

TELV pot orientar-se en el sentit de conèixer, de 

tenir present, quelcom o algú --és a dir, un tipus 

d'expressió, de contalla (en el cas del vers d'A-

ristòfanes, una faula), o bé un autor. 

Cal notar, però, que, si bé trobem en Ariss 

tòfanes l'ús indistint d'Aíaùneioi Xóyoi com a 

relats atribuïts a isop de forma genèrica per llur 
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contingut o per llur caràcter exemplar; o bé, com a 

relats que ell en persona va explicar en un moment 

determinat (5), tanmateix, només coneixem per 

aquest passatge de la comèdia antiga (Ocells 471) 

la faula (6) que Pisteteros explica per tal de pa 

lesar la ignorància del corifeu, a propòsit del 

qual, justament, és predicada l'expressió que consi 

deràvem al principi: 

áuaôfìc Y&P ficpuc nou TtoAunpáYUwv, oúô'ACaamov 

nená xri nas. 

Aristófanes, dones, inventa una faula 

--etiològica, podríem dir-- quan vol justificar 

l'antic poder i reialesa que, temps era temps, ha

via correspost a totes les aus. 

Aristófanes, però, per tal de fer versem

blant, aquesta seva invenció, la tradicional itza, 

bo i confonent-la, de forma voluntària i deliberada, 

amb el tipus de contalles que sol explicar Isop, ge 

nèricament o en una ocasió concreta (7). 

Aristófanes presenta Isop aquí, al vers 

471 dels Ocells --com també en altres ocasions pa 

ral.leles en què hom fa parlar el faulista-- com a 

autor d'una història a propòsit del xopuôóv '• hiss 
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tòria que el poeta-esclau no va explicar mai. 

No hem d'oblidar, però, que Isop és cons_i 

derat un XoyonoLÓs o uudonoióç, ja des dels tes

timonis més antics (8); és, doncs, l'autor, el 

poeta, e] personatge, a qui, per excel·lència, és 

atribuïble i, de fet, atribuïda una determinada for 

ma de discurs sobre el model de la qual Aristófanes 

ha creat ara la seva pròpia contalla. 

Així, quan el comediògraf escriu, Isop és 

¿<2 un nom antonomàsic: a l'època clàssica, dir 

'Isop' fa venir a esment no tant una persona —ell, 

el faulista, l'individu històric-- com un tipus de 

relat, els XÓYOL que li són imputats (9). És, 

per tant, aquest caràcter antonomàsic de la figura 

d'Isop allò que dóna sentit a la censura inclosa 

en les paraules de Pisteteros, ja que, si el fet de 

retreure-li a algú desconeixement d'un altre --Isop 

en aquest cas-- ha de significar la ignorància i 

la manca d'avés a freqüentar-lo, a ccnëixer-lo, o 

bé, a escoltar-ne els relats --no obligadament a 

llegir-los-- pròpies de qui és privat d'instrucció 

-- áuadric,-- i de qui no té curiositat --xoú TIOXU-

TtpáYUwv — , Isop ha de ser ja al segle V a.C, 

quelcom més, sens dubte, que un nom propi. 
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D'altra banda, trobem un ús paral·lel del 

verb Tiaxéù) en an refrany (10): 

'APXÍA.OXOV uaxetç, (11), 

que és explicat com 

énl xtôv XoLOopoüvxcdv. Toioûxoç. Y&P 'ApxíXoxoc, 

D'acord amb Eustaci (12), el verb rcaxéco 

no tindria un valor metafòric, és a dir, no es trac 

taria de trepitjar un autor en el sentit de moure's 

de passejar per la seva obra, identificada amb un 

camí 

XÍQ TtoXAoüc cSôe xal u£e (pépet (13), 

sinó que descriuria, simplement, el fet físic de 

prémer quelcom o algú amb el peu --acció, sembla 

voler dir Eustaci, que si hom la realitzava sense 

conèixer quin o com és l'objecte petjat, pot tenir 

conseqüències funestes. 

En aquest sentit, si teim present Eusta

ci, l'origen del refrany ha estat no la referència 

al coneixement o desconeixement d'un autor, ni al 

grau de familiaritat amb la seva obra, sinó la inha 

bilitat, per desconeixença, en el tracte amb els ajl 

tres. Per tant --i prenem com a guia el comenta

rista d'Homer-- tractar, sense saber-ho, algú que 

és infame -- értt xñv OÜTÜÍ OHwnxeuv eúcpuüv — és 
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fer una mala trepitjada , té resultats dolents, 

com si hom petjava un escorpí o una serp o una 

perniciosa bardissa. 

Així, Eustaci substitueix l'acusatiu "Apxí-

Xoyov per un triple objecte directe de la forma> 

verbal — oHopníov ?i 6<puv ?\ xaHfiv anavQav, exem

ples estrets del regne animal i vegetal —com tam

bé en el cas de les faules— per tal d'il·lustrar 

allò que és perjudicial a l'home (13). 

Ara bé, si Arquíloc és substituït per al

tres tres models de malignitats, cal entendre que 

ell mateix és també dolent: és un dels homes ben 

fàcilment disposats —eócpuûv, diu Eustaci— a 1Ú 

burla, a l'escarn, a la insolència envers els al

tres. I sabem, en efecte, que la Xoiôopia, la O K Û -

IHC, el ýÓYOQ que Arquíloc dirigí contra els 

seus enemics, els fou fatal: les Licàmbides es do

naren mort per no haver estat capaces de suportar 

la injúria, falsa, que el poeta de Paros els adreçà 

amb el seus versos (15); les Licàmbides haurien es 

tat víctimes de llur relació amb Arquíloc, víctimes 

de desconèixer quina mena d'home era, quina força 

tenien les seves paraules: haurien fat, elles tam

bé, una mala trepitjada (16). 
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D'aquesta r.ianera, si bé Eustaci empra 

l'escorpí, la serp o la perniciosa bardissa cora a 

exemples de dolenteria, el refrany empra un nom pro 

pi, Arquíloc. 

Per tant, dir 'Arquíloc' seria esmentar 

quelcom més que el nom d'un poeta, d'un personatge 

concret; dir 'Arquíloc' —d'acord amb el comenta

rista d'Homer— seria expressar també per antonomà 

sia, tot personificant-los, la injúria, el retret, 

la burla inclosos en el seus iambes, ço és, parau

les punyents i colpidores --mortals per als seus 

enemics-- que poden ferir com el fibló de l'escor

pí, que poden destruir com el verí de la serp, que 

es poden clavar com les espines de la bardissa. 

Tanmateix, si tornem al refrany, es fa d.i 

fícil de pensar que els tres elements --escorpí, 

bardissa, serp-- siguin plenament equivalents de 

1'altre acusatiu, 'ApxíAoxov. 

De fet, queda clar el sentit de natéü) 

quan té per complements oHopnîov n ócptv ¥¡ HaMfSv 

auavoav, com és ben il·lustrat per Eustaci: des 

criu, dèiem abans, una acció física; qui és vícti

ma de la bardissa, de la serp o de l'escorpí, lite

ralment, els petja. 
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Això suposat, podem dir el mateix, quan 

l'acusati'i que acompanya naxéaj és un nom propi, Ar 

quíloc cora en el refrany, Isop com en el vers d*ArÍ£ 

tòfanes? 

Possiblement no, ja que, tal vegada, la 

relació entre el verb i el substantiu no és idènti

ca en ambdós casos. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que 

el refrany diu é".'ò T&v Aoiôopoúvxoìv , ço és una 

forma verbal activa. I Arquíloc és TOLOOTOS» és, 

per tant, un dels qui injurien, un dels qui blasmen. 

Sembla, doncs, que 'Arquíloc' hauria d'es 

ser un agent —ás ell qui blasma, és ell qui inju

ria-- i no un objecte del verb. Si el refrany ac

tua des del punt de vista d'un subjecte, i el 'tu' 

—diguem-ne impersonal-- que expressa Tiaxetc és un 

deis qui blasmen, dels qui injurien --entre els 

quals, recordem-ho, cal comptar-hi 

Arquíloc--, 'ApxiAoxov no podria ésser l'objecte 

trepitjat, car aleshores complement directe de l'ac 

ció verbal i subjecte serien la mateixa persona. 

En aquest sentit, potser és interessant 

de recordar un lloc de la Pítica II de Pindar, on 
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apareix també e l verb naxéoo. 

noTÍ 6'éx^pòv dT :èxOpòs éûv Xúxoto ôtnav 
/ ùîtoôeiioouat, 

àkX'&XXoxe naxécùv òôote oxoÀiatc-

( w . 8 4 - 8 5 ) . 

El verb Ttaxéci) va acompanyat d'un comple

ment modal, no d'un acusatiu com en els casos del 

refrany o dels vers d'Aristòfanés. 

En efecte, "per vies tortuoses" designa la 

manera com és duta a terme l'acció del verb. Tanma 

teix, aquesta sinuositat d'unes traces, tal com és 

descrita al vers 85, no fa sinó explicar una express 

sió precedent, Xúxoto ôínav unodeüaouat, on 

té clarament un valor adverbial modal (17), tal com 

d'altra banda, s'escau al costat d'un verb de movi

ment i que, en conseqüència, significa una acció in 

transitiva. 

El verb Ttaxécû pot tenir, doncs, un ús 

transitiu, tot representant la idea de prémer, de 

petjar quelcom o algú (18); i un valor intransi-

tiu, si expressa la idea de caminar o d'avançar 

--acció que pot ésser determinada per un règim mo

dal . 
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Arquíloc, dèiem, no és l'objecte trepit

jat: el refrany no va pels qui reben les conseqüèn 

cies de l'insult, dels atacs del poeta —caldria, 

entenem, una forma passiva del verb Xoiôopéco --, 

mentre que ben altrament li esdevé a l'infant que 

posa la mà sobre un escorpí —com ensenya la faula 

199 P—, o a qui posa el peu sobre una bardissa (19). 

Així, si no és l'objecte trepitjat, "ApxCXoxov 

--com també Aíaomov -- al costat de naxéco podria 

ésser equivalent a l'expressió modal del verb pindà 

ric: AÚHOLO ôíxav. 

Tindríem, doncs, i malgrat l'acusatiu, 

tant en el refrany com en el vers d'Aristófanes, 

l'ús intransitiu del verb Xotôopéco la significació 

del qvil està especificada o limitada precisament 

per aguest acusatiu: si el refrany era predicat ènl 

xGv XOL6OPOÚVTCL.V —ço és, de l'agent de l'ac

ció de bescantar--, 'ApxíXoxov rcateïs voldrà 

significar 'camines Arquíloc', bo i entenent 'cami

nes a la manera d'Arquíloc', 'les teves traces 

són com les d'Arquíloc'; és a dir, 'tu malparles', 

'tu blasmes', puix que Arquíloc --diu també el re

frany-- és un dels blasmadors, TOIOÜTOÇ, (20). 
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El corifeu dels Ocells és ignorant, per

què tampoc no sap seauir 'les petges d'Isop', no en 

coneix les faules ni s'hi fa (21), mentre que Piss 

teteros sí que és capaç d'inventar-ne una, sap, per 

tant, 'caminar a la manera d'Isop', car ja al segle 

V a.C. quasevol relat que sigui identificable amb 

una faula va unit o porta el nom d'Isop (22), de 

la mateixa manera que el nom d'Arquíloc és —com 

dèiem abans— antonomàsic, quan hom vol fer referen 

eia a l'insult, a la burla, a un contingut, en def.i 

nitiva, iàmbic. 

'Caminar Arquíloc' és expressar-se amb 

el mateix tipus de poesia que ell; poesia que, a 

judici de Píndar, progressa a través dels versos 

igual quvi el llop avança en el seu caminar, 'per 

vies tortuoses'; poesia que és plena de còlera com 

la guineu (23), ja que la guineu, el llop, Arquíloc, 

són per a Píndar tres referències equivalents a l'ho 

ra d'exemplificar el retret, la calúmnia, la vilesa, 

car ia guineu, com el llop o com el poeta iàmbic, 

és "un personaggio bifronte, strano miscuglio di 

raffinata crudelta ed astuzia e di sciocca creduli-

tà e ciarlataneria, presenta il carattere proprio 

di quella figura che in linguaggio di etnologia re

ligiosa viene defmita tri skater, ciò 'imbroglio-
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ne'" (24). 

D'altra banda, la relació entre la poesia 

iàmbica —entre Arquíloc, també entre Isop— i el 

llop —figura animal a través de la qual Píndar 

transmet un seguit de recomanacions destinades a 

constatar la necessitat —el deure, fins i tot--

de recórrer, si cal, a camins poc escrupulosos per 

tal d'obtenir el triomf (25); és a dir, Píndar em 

pra un vehicle ben proper a la faula, als consells 

atribuïts a Isop — i recordem també que "sólo den 

tro de les que hemos llamado géneros yámbicos es com 

prensible: pues con el yambo y los géneros conexos 

està íntimamente unida la fábula en su forma de apa 

rición y su contenido" (26)-- es troba a un doble 

nivell, formal i de contingut, car no solament el 

llop reprodueix bé un caràcter astut que el duu a 

l'èxit, no solament alguns mites (27) i motius vincu

lats al llop "inform us about situations and alte£ 

native functions of characters which make sense when 

compared to the situations and functions we percei

ve in iambic poetry" (28), sinó que la manera de 

caminar el llop, sobre les quatre potes, és repro

duïda també pel ritme iàmbic, puix que les quatre 

potes de l'animal equivalen als quatre peus d'un 
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metre iambic (29): "The way in which the wolf ad 

vanees, on devious paths (which we can interpret 

in a moral sî nse) like a thief, invoking Hermes' 

protection (30), is similar to the archilochean 

psogos which corresponds to an oral expression which 

is, according to the Pindaric version, full of ha

tred and swelling with reproach and which can easi

ly be compared to the defamation of the luperai and 

the insults by the Telchines, ruled and led by the 

wolf (Lycos). This expression fits in the Greek 

tradition into a particular meter: the iambic one 

which moves forward like a wolf when following the 

trace left by its victim" (31). 

De més a més, si el llop —la seva astú

cia, el seu enginy-- és un animal ben representat 

en el món de les faules, també, per altra part, 

aquestes poden haver seguit un 'tortuós caminar', 

en la mesura que en les faules de les col·leccions 

hi ha rastre de restes mètriques, de iambes i de co 

liambes, com suggereix el professor Adrados, bo i 

considerant que "es muy difícil, en realidad, con 

nuestros datos incompletos obtener con alusiones ne

gativas como que una fábula no tenía yambos o no te 

nía coliambos. Es facilísimo, en cambio, hallar fá 
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bulas con unos y otros" (32). 

Tenim, doncs, dos llocs en què el verb 

ñateo) és emprat amb el nom d'un poeta, en cas acu 

satiu: Aíoomov i 'ApxíAoxov respectivament; 

ambdós poetes vinculats per un tipus determinat de 

poesia, el iambe, puix que "la fabula se usaba nor 

malmente como ejemplo de ciertos géneros poéticos, 

normalmente yámbicos" (33). 

D'altra banda, Píndar esmenta la poesia 

arquiloquea (34), primer, i, després, s'hi refereix 

tot emprant també el verb naxéo) i, alhora, al. lu 

dint a la particular manera de caminar del llop 

(35), les potes del qual deixen unes traces que re

corden el metre iàmbic, model, formal i de contin

gut també, que, hem vist, pot correspondre a la 

faula, car "es, sin duda, esta tradición yámbica 

de la fábula la que hizo que en un momento dado las 

colecciones de fábulas se escribieran en versos yám 

bicos" (36). 

I, si més no, la faula es troba ben repre 

sentada en els trímetresiambics de la comedia, tot 

i que --i manllevem novament les paraules d'Adra

dos-- "si Aristófanes da en trímetros yámbicos las 
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fábulas a que alude, es porque, escribiendo come

dia, no podría obrar de otra manera. No transcribe 

a Arquíloco o Semónides, pese a que le sería cómo

do por tratarse del mismo metro, sino que versifi

ca relatos en prosa. Por otra parte, ya conocemos 

las relaciones entre fábula y comedia: porque se 

trata de una comedía se introduce a personajes con

tando fábulas" (37). 

I és, precisament,en un passatge d'Aristôfa 

nés —cal recordar-ho— on llegíem oúô' ALOÙJTIOV 

TteTtáxriMae (Ocells 471), vers a partir del qual 

--si tenim en compte les consideracions fetes a pro 

pòsit dels usos del verb natétü— tampoc no és poss^ 

ble inferir que les faules d'Isop fossin conegudes , 

per l'existència d'algun tipus de llibre —un lli

bre popular o Volksbuch— sobre Isop, la seva vi_ 

da o la seva obra, almenys ja a l'època de la com

posició de l'esmentada comèdia d'Aristófanes. 



114 

III. ENTRE ELS SAVIS, PERÒ 

La figura d'Isop apareix vinculada en diver

sos testimonis (1) a la dels Set Savisf personatges a 

mig camí entre la història i la llegenda o, millor dit, 

figures històriques envoltades, pel que fa a llur ac

tivitat, vida o fets, d'una aurèola llegendària. Les 

dades que articulen els relats que en parlen -- i 

sovint, fins i tot, més que relats seguits són un con

junt d'anècdotes, dites o fets atribuïts, amb més o 

menys versemblança, al personatge de referència-- no 

són tant de caire biogràfic en sentit estricte com sig

nificants del que aquests homes (filòsofs, legisladors, 

poetes) varen representar en el seu moment i, també, 

per a generacions posteriors, que els mantingueren vius 

i actius en la tradició. 

La màxima celebritat dels Set Savis té lloc 

al segle VI a. C ; car és justament el segle VI a. C. 

un període de conflictes interns, un moment de crisi, 

iniciat ja a la fi del segle VII per motius econòmics, 

primer, però que acabarà duent els grecs a qüestionar 
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tot llur sistema de valors, a atacar l'ordre establert 

del món, bo i obrint pas, en an ambient d'efervescèn

cia religiosa i també social, al naixement d'una refle

xió moral i política, laica, que havia d'intentar fer 

front i resoldre de forma purament positiva els pro

blemes de 1*orare i del desordre en el món humà. 

Aquest període vindria a ésser, segons un 

diàleg d'AristÒtil, intitulat Sobre la filosofia (2), 

la tercera etapa de la civilització humana, quan, 

superada ja la recerca dels mitjans elementals de sub

sistència --fase que hauria vingut després del diluvi 

de Deucalió— 1'objectiu dels homes fou 1' organització 

de la polis , amb l'establiment de les lleis i dels 

vincles necessaris entre les parts integrants d'aques

ta nova comunitat; invent que, com afirma Vernant, 

"lo denominaron Sabiduría; fue de esta sabiduría 

(anterior a la ciencia física, la physikê theoria 

y a la Sabiduría suprema, que tiene por objeto las 

realidades divinas) de las que estuvieron dotados los 

Siete Sabios, que precisamente establecieron las vir

tudes propias del ciudadano" (3). 

Plató, al Protagoras (343 a), recull una ll^s 

ta amb el nom de set savis que defineix com a "perfec-
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tament educats", capaços d'expressar llur saviesa 

en frases breus i concises, ei conjunt de les quals 

haurien d'ésser enteses com a síntesi de l'esperit 

que irradiava des de Delfos; homes, per tant, vin

culats a Apol.lo. 

La llista dels Set Savis és variable i flo

tant: "no se atiene" --i citem novament paraules 

de Vernant-- "ni a la cronología ni a la verosimili

tud. Sin embargo, la función política y social asig

nada a los Siete Sabios, las máximas que se les han 

atribuido, permiten conciliar recíprocamente a perso

najes que, en cuanto a lo demás, son enteramente opues

tos: un Tales, que agrega a muchas otras competencias 

la de ser hombre de Estado; un Solón, poeta gnómico, 

arbitro de las luchas políticas atenienses, que recha

za la tiranía; un Periandro, tirano de Corinto; un 

Epiménides, el prototipo mismo del mago inspirado, del 

theios anér, que se alimenta de malvas y de asfódelos, 

y cuya alma se escapa del cuerpo a voluntad. A tra

vés de una mezcla de datos puramente legendarios, de 

alusiones históricas, de sentencias políticas y de 

esquemas morales, la tradición más o menos mítica de 

los Siete Sabios pone a nuestro alcance y nos permite 

comprender un momento de la historia social" (4). 
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En efacte, quan Plató esmenta Tales, Pítac, 

Bias, Soló, Cleòbul, Misó i Quilo, remet, sens dubte, 

a una tradició ja existent; és, però, ell qui, per 

primera vegada, uneix els Set savis en un grup, tot 

i que no manquen referències anteriors a la notícia 

platònica on, aïlladament, s'esmenta un o altre dels 

considerats savis (5). 

Es versemblant, doncs, que ben aviat, potser 

ja al segle VI a.C, s'hagués anat creant una tradi

ció popular oral , segurament a l'entorn de diferents 

homes famosos per llur saviesa, consells o lleis, de 

manera que no és possible, malgrat la vijència d'una 

tradició tal, considerar l'existència d'un Volksbuch 

a propòsit de la vida i/o de l'obra d'aquests personat

ges . 

Es, per tant, a partir del testimoni de Plató, 

quan anem trobant llistes diverses d* homes savis (6). 

I diem homes savis, oocpoí --oocptoxaC, és la defini

ció d'altres testimonis, tanmateix (7)— sense precisar-

ne el nombre, car no solament varia el nom dels compo-

ponents del grup sinó també la xifra. 
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Segons Diògenes Laerci ( I , 42) , Hermip, per 

exemple, en l ' o b r a i n t i t u l a d a Sobre e l s s a v i s , n ' e s 

menta f i n s a d i s s e t , de l s quals xoû£ èrcxâ. ÓXXOUQ ÔLXXOÌÇ 

a tpe ïadou . 

Tanmateix, Hermip és c i t a t també com a au

t o r d'una obra i n t i t u l a d a Ilept xûv èrtxà oocpcSv ( 8 ! ; 

i e l propi Diògenes Laerc i , que dedica e l primer de l s 

seus deu l l i b r e s a l s H\r\QèvTt;ç OO<POL, abans de pa r 

l a r de l s f i l ò s o f s , n ' h i inclou onze: Ta les , Soló, Qui

l o , P í t a c , Cleòbul , Pe r i andre , Anacarsi , Misó, Epimè-

nides i Fe rèc ides . 

Hi ha, pe rò , qua t re noms que no solen mancar 

en cap dels c a t à l e g s e x i s t e n t s : Ta les , rtpûxoe oocpòe 

¿voudoôn &PXOVTOS 'Aôîivnai Aauaoíou, Kad'"Ôv xaì oi 

èrtxâ. aocpot éuXTÌÔnoav, 6c, griot Ari un xp toc ò OaÀnpeûç, 

év xfj xûv ápxóvxcov 'Avaypacpfj (9) ; 

P í t a c , t i r à de Mi t i lene (10) ; Bias de P r i ene , ou 

rtXéojv A.ÓYOÇ 'f\ xûv âXXav— 

--segons pa rau le s d ' H e r à c l i t , c i t a d e s per Diògenes 

Laerci (I 88); i 1 'a tenès Soló, e l qua l , d 'acord amb 

Herodot (1 ,29) , també v i s i t à Sardes com oi rcávxec êx 
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ToO 'EXAáôog oocptoxaC oí TOOTOV TÔV XPÓVOV éxüxa-

vov êóvxEC. 

La resta de noms varia, tant per la diver

sitat de fonts com per l'adequació, interessada sens 

dubte, que, ultra una pura compilació més o menys eru

dita, hom fa de la tradició. 

Així, per exemple, en determinats moments, 

distintes escoles filosòfiques o sectes religioses 

vénen a interferir aquesta tradició dels Savis, bo i 

concedint als respectius fundadors, de la secta o de 

l'escola, un lloc entre aquells, i sancionen, d'aques

ta manera, llur legitimitat --diguem-ne-- en el des

envolupament de l'esperit i del pensament grecs. 

Diògenes Laerci (I, 42) diu, expressament, 

que Èfor inclou Anacarsi per comptes de 1'esparta Misó 

en la llista dels Savis i, en el capítol que ell ma

teix li dedica (I, 101-105), en parla com d'un home 

interessat ets eúxéÀetav gtou i uappnot-aainlc.. 
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També les intervencions d'Anacarsi en el 

Banquet dels Set Savis de Plutarc (11) fan pensar en 

un home savi i, com a estranger —car era escita--, 

aliè als usos culturals grecs. Alguna de les seves 

afirmacions, i especialment quan, al retret que li fa 

Isop per vanagloriar-se de no tenir casa, respon amb 

l'admiració que, en ell, desperta el sol que, ara, 

ocupa una regió del cel, adés una altra, i 

"6là. xoOxo TOI" , efnev, "r¡ uóvoc. ff uóAiaxa x<5v 

deüv éXeuôepflS' éaxt, xaC aúxóvouoç., uat upaxeC 

Tiávxüjv, Kpaxeüxai ô'ùn'ovJóevóe, áXXà PaaiÀeuei 

Mat nvLOxeü" (155a), 

recorden màximes, anècdotes o pensaments atribuïts 

als representants de l'escola cínica: Diògenes de 

Sínopees declarava "ciutadà del món". 

Diògenes Laerci (IX, 70) es fa ressò d'una 

tradició, d'acord amb la informació extreta dels 

EHGTiXLHOLe HecpoAaíois de T e o d o s i , s egons l a qua l 

Pirró d'Elis no hauria 

Ttpûxov eùpriMévai xrìv axenxtHÌÌv unô'fixei-v T I 

ÔÓYUCX, 

per afirmar tot seguit que és el propi Homer l'inicia 
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dor del corrent i que 

xà xGv ènxá oocpGv OXETIXIKCÍ eívat, 

OLOv xò MnôÈv áyav, nal "EYY'>OI# napa 

ô'áxa (IX 71). 

— i quin millor aval podia trobar ningú en la tradi

ció grega! (12). 

De Ferècides de Siros, a qui Diògenes Laer-

ci dedica el darrer capítol del llibre I (13) es diu 

que fou deixeble de Pitac i mestre de Pitàgoras; in

formació atribuïda a Andró d'Efès qui parlava de dos 

Ferècides, un astròleg i un altre teòleg, 

$ xat IluôaYÓpav axoAáaat. 

Veiem, doncs, com també la secta pitagóri

ca ha trobat manera d'emparar-se amb els Savis 

fent del seu fundador un deixeble directe de l'home 

a qui Diògenes (I, 121), a títol personal, dedica un 

epigrama funerari de clares ressonàncies pitagòriques: 

TÒV KÀeivòv îepEHÚônv, 

ov ïLHxei uox£ Eüpoç,, 

èe cpdetpoe ÀÓYOÇ, éox tv 

áXXágcu xò Ttptv elôoç. .. 

( I 1 2 1 ) . 
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Orfeu i Linos són inclosos en el catàleg 

d'Hipòbat (14) i esmentats també en el pròleg de 

l'obra de Diògenes (I, 5) com a responsable, el pri

mer, Orfeu, de l'origen de la filosofia entre els 

bàrbars —dada que no subscriu l'autor—; mentre 

que del segon, Linos, nascut entre els tebans —grec 

per tant-- fill d'Hermes i d'Urània, escriu: 

TiouTocu 6£ xoauoYovíav, r\kiov Mat aeXrivne nopeíav, 

nat £(pa>v xat Kapnffiv ycvèaeiQ (I 4) . 

I, juntament amb Linos, és recordada la 

figura de l'atenès Museu, primer autor d'una eeoyo-

víav nat Ecpatpav (I 3) . 

En relació amb aquests tres darrers perso

natges, cal tenir en compte que Diògenes Laerci s'hi 

refereix, naturalment, en els termes que a ell l'in

teressen: en recorda l'activitat filosòfica. Tan

mateix, tant Linos com Museu o bé Orfeu presenten en

tre ells trets comuns que els allunyen, en certa mane

ra, dels altres savis. 
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En el naixement d'Orfeu, de Museu o de 

Linos intervé o un déu o una Musa: Urania, Cal.lío-

pe o Terpsícore en el cas de Linos; Cal.líope i Po-

línmia passen per mares d'Orfeu; i Selene hauria 

infantat Museu. Pel que respecta als pares, Antífem 

o Eumolp són els noms donats al de Museu, Eagre és 

unànimement pare d'Orfeu (i també ho seria, segons 

alguna versió (15), de Linos, afermant-se així enca

ra més la relació d'aquest amb Orfeu). Quant a Linos, 

la tradició en parla d'un a Argos i d'una llegenda 

tebana: el primer seria fill d'Apol.lo i de Psàmate, 

filla del rei d'Argos, mentre que la narració vincu

lada a Tebes manté una de les Muses, Urània, com a 

mare de Linos, essent-ne Anfímar el pare (16). 

D'altra banda, tots tres personatges estan 

vinculats a l'àmbit de la música, del cant i de la 

poesia. Orfeu és el cantor per excel·lència, el mú

sic i el poeta 

TOU uat ánetpéoiOL 

nuTnvx'ôpvLÔec, OnÈp KecpaÀ&e, 

áva ô'úxâúcc ópôot 

Muavéou'f; Côaxoc âA-

ÀOVTO MOÀâi oOv áoiôâi (17). 
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Eumolp i Antífem són portadors de noms 

--nomina parlantia—, vinculats al cant; llur fill, 

Museu, era tingut per un gran músic capaç, fins i tot, 

de gruarir els malalts amb la suavitat de les seves 

melodies, àdhuc endeví, el considera Heròdot (VII, 6). 

Pel que fa a Linos --recordem la doble 

tradició— o bé és objecte d'un cant, d'un dpfívoe, 

—lamentació que commemorava la mort violenta del jo

ve-- o bé li és atribuïda la invenció del ritme i 

de la melodia --es diu també que Cadmos li ensenyà 

l'alfabet fenici i el jove Linos, que gosà rivalitzar 

amb Apol.lo en l'art del cant, hauria donat a cada 

lletra el nom i la grafia corresponents. 

Linos, Museu i Orfeu s'aparten, tal vegada, 

d'allò que, en sentit estricte, podríem considerar 

filosofia; però no són lluny d'una forma de saviesa; 

car desenvolupen llur activitat en un àmbit de poèti

ca --cant, paraula i música-- que els vincula de ma

nera directa a Apol.lo i no resten, doncs, al marge 

dels altres Savis de ia tradició, ja que és justament, 

-- com hem vist-- l'esperit que irradia de Delfos 

una de les constants en les màximes, sentències i 
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frases atribuïdes a aquests prohoms de la cultura gre

ga: les idees de prudència, moderació, la condemna 

dels vicis, el respecte envers els deus, el plaer me

surat, la fidelitat dels amics, els vincles familiars -

són les que dominen i esdevé versemblant el testimoni 

de Plató al Protagoras (343 b) quan informa que els 

Savis 

MOU MOLvfy guveXdóvxec ánapxflv xf\Q oocpCac ávéôeoav 

T(J) "ATXÓAÀCÛVt. ets TÒV veûv TÒV ¿V AeXtpoCc 

gravant-hi el que tothom repeteix 

rvôdi o eau xòv xal Mnô&v áyav. 

Per altra part, l'esperit competitiu, el 

desig de superació, la manifestació d'excel·lència 

-- áoeTri-- que impliquen els jocs en honor d'Apol.lo, 

troben també lloc entre els Savis. 

La tradició refereix la celebració d'un àyév 

per tal de decidir a qui seria lliurat un trípode d'or; 

objecte que, segons resposta donada per l'oracle, ha

via d'arribar a mans de qui 

oocptn TtávTwv npoôTog (18). 
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L'establiment d'un áyùv a fi de determi

nar el mereixedor d'un premi per excel·lir —en 

aquest cas, en saviesa-- sobre la resta dels compe

tidors, tampoc no és nou en la literatura grega. Pen

sem en 1'áYÛv "Hotóôou xat 'OprÌpou, en el qual re

sulta triomfador Hésiode. 

El premi era un trespeus de bronze, que el 

poeta beoci dedicà a les Muses amb la inscripció: 

'Hotoôoç, Mouocus 'EXixutviai TÓvô'àvédnxev 

ûuvo)L vinnoas fev XaÀHLÔt ôeuov "Ouripov 

(Certamen 13). 

El p a r a l · l e l i s m e amb 1' àyév de l s Savis és 

p-ou c l a r ; i encara més, quan l legim, en e l mateix 

passa tge , que, acabada la contesa , 

ôténXeuaev ò "HaCaooc. e tc AeÀ<pc£)£ xpnaóuevoç, 

KOÙ Tfíc VLHfie ánapxft-S ftp ^ecp avaôtiawv. 

També Homer ofere ix a Apol . lo una cpidAnv 

ápYupôtv, honor ob t ingut de ls f i l l s de Midas per haver 

composat l ' epigrama funerar i per a la tomba del r e i 

f r i g i (19) . 
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En la tradició dels Savis, el trespeus 

— una (ptáAri d'or feta per Baticles, segons que lie 

gim en el lambe I de Cal.límac (20)-- circularà entre 

ells: és donat a Tales —en aquesta versió, la pre

gunta a l'oracle hauria estat formulada pels milesis-

qui el remet a Bias; aquest a un altre savi i així 

successivament fins que arriba per segona vegada a 

mans d'algú d'ells —sovint del primer a qui havia 

estat remès, Tales, Bias o Soló-- el qual l'ofereix, 

ara ja de forma definitiva, a Apol.lo (21). 

¿Com tan il·lustres representants de l'or

dre de Delfqs podrien haver caigut en l'arrogància 

de considerar-se, qualsevol d'ells, més savis que 

els altres i --màxima ü&piç,, podríem dir-- obli

dar que es troben sota el patrocini d'Apol.lo i que 

llur saviesa no és altra cosa que un do del déu que, 

com a tal, supera necessàriament la mesura humana? 

Una estreta dependència d'Apol.lo podria 

justificar també el fet que, malgrat totes les di

vergències que presenten els catàlegs, el número '7' 
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sigui constant quan es vol precisar el nombre de mem

bres del —si se'ns permet l'expressió— cercle de 

savis (22). 

Píndar, amb els versos de 1'Olímpica VII 

72 ss, 

fivôa 'Póôcp note ueLXôeíç, xéxev 

ènxà aocpúxaxa VOÍUXXT* énC Ttpoxépwv áv-

6p3v napaôegauévouc 

Ttatôac... . 

és la font que permet Hirzel (23) d'afirmar: "Nichts 

anderes als die neuen Heliossôhne einer jüngeren Zeit 

nicht die natürlichen, aber die Adoptivkinder des 

pythischen Gottes, dessen Wesei mehr und mehr mit dem 

des Sonnengottes sich ausglich, sollten die sieben 

Weise sein". 

D'altra banda, l'afinitat entre els Savis 

i l'esperit de Delfos no existeix solament a nivell 

de contingut, sinó, podríem dir, també a nivell formal. 

Així, dels Savis --set o quants trobem 

formant part de la tradició com a tais -- els testi

monis conservats que fan referència a llur activitat, 

a llur obra, no són massa explícits ni clarificadors. 

Diògenes Laerci (I, 40) recull unes paraules d'Anaxí-

menes en ei sentit que uávxae émOéaôai 
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noinxiHrf (els savis) ; 

afirmació que sabem ben certa respecte a Soló, difí

cilment extensible, en el mateix sentit, a la resta 

dels components del grup, malgrat algunes notícies 

aïllades (24). 

Tampoc no són filòsofs, llevat de Tales. 

En canvi, són més escaients els termes que, segons 

Diògenes Laerci (I, 40), els aplica Dicearc: 

auvexoOc 6é xivaç, nat vouodexixoús; 

ço és, entenents i legisladors. 

Creiem, però, que el nom de 'legisladors' 

és encara possible aplicar-lo en un sentit més ampli 

que l'estrictament polític. És evident que, entre 

els Savis, hi trobem Soló,1'activitat legislativa del 

qual és indestriable de la seva pròpia existència; 

també Pítac, a qui els de Mitilene xfìv ápx^v 

évexetpLOav (I, 75), o Anacarsi, que volia refor

mar les lleis de la seva pàtria, 

6OHSV xà vóutua. itapaAúeiv xf)e naxpíôoc. TTOA.CS 

G5V év xcp b\\x)vi£eiv (I 102). 

Són, per tant, vouodexixoúe, i els vóuot 

són, per als grecs, allò que deriva de l'üs, del cos

tum, oposats a la llei sancionada per la divinitat, 

déuiç.. Pensem que aquests vóuot relacionats amb 

http://ttoa.Cs
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els Savis no serien altra cosa que normes pràctiques 

de vida derivades de llur saviesa --com hem vist— 

pròxima a Delfos. 

I aquests VÓUOL, aquesta saviesa, no apa

reixen Redactats en cap corpus dogmàtic, en cap — d i 

guem-ne— llibre de sapiença, ans els són atribuïts 

o bé sota la forma de dites, de màximes, proposades 

justament com a regla de conducta; de sentencies, por

tadores d'un precepte moral o pràctic, de YvcSuat, 

de Ttapa.YYeA.ua.Ta, d'Cmoônxai o d'ánocpôéYUaxa, 

diríem en grec, com ara n'és el títol d'una compilació 

feta per Demetri de Falera, conservada, en part, per 

Estobeu (25). O bé sota la forma de respostes a les 

preguntes que els són formulades (25). 

La relació, dèiem, entre els Savis i el 

déu de Delfos podia ésser considerada també des del 

punt de vista de la forma en què és expressada la 

instrucció d'uns i d'altre. Car ¿no és mitjançant 

l'oracJe que revela Apol.lo la seva voluntat i adoc

trina aquells que el consulten? I les respostes do

nades, ¿no són sovint preceptes, sentències, màximes 

--enigmes, fins i tot-- alliçonadors sobre quina 

http://Ttapa.YYeA.ua.Ta
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conducta adoptar, exhortatius a un bon capteniment, 

enunciatius de futures empreses? És versemblant, doncs, 

que sota la tutela del déu de l'oracle i de la savie

sa trobem reunits i agrupats els Set Savis. 

Entre els elements que configuren la repre

sentació tradicional dels Set Savis n'hi ha un altre 

al qual no hem fet referència: el banquet, tradició 

aquesta -~la simposíaca— no aliena a la literatu

ra grega en general ni, en particular, a la literatura 

filosòfica (27). 

Els Savis, doncs, també tenen llur banquet. 

I com en altres aspectes relacionats amb els Savis, 

tampoc ?n aquest no hi trobem acord: les dades varien, 

tant a propòsit d'on fou celebrat o qui els reuní com 

deis participants (28). 

El testimoni més extens és el de Plutarc 

(146 b- 164 d), que els aplega a Corint, a casa de Pe-

riandre, el qual, en aquest cas, es limita a fer d'am

fitrió dels il·lustres hostes (29). 

Com afirma Barkowski (30), el valor litera

ri del diàleg ve donat pel fet d'ésser l'únic exemple 

sencer pervingut, per a la narració del auunooLOv 
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dels Savis, però "Es ist arm an philosophischen Gê

nait und mehr eine Sprichwôrtersammlung in Dialogform 

als ein einheitliches Ganzes". 

Tanmateix, una primera aparença de superfi

cialitat i de to intranscendent —que hi són, natu

ralment-- es ressenteix, quan considerem amb més aten

ció el que ens és proposat. 

L'escriptor de Queronea és un home, crèiem, 

respectuós i considerat amb la tradició --se'n troben 

exemples a bastament en tota la seva àmplia producció. 

La tradició, però, no sol ser unívoca i, quan hom va 

o es proposa d'anar, més enllà de la pura compilació 

de dades —desig i objectiu sovintejats per Plutarc , 

però no de manera exclusiva-- cal fer-ne una tria dels 

elements tradicionals , Plutarc fa la tria, l'assumeix 

i encara més. És un literat, un creador literari, fet 

que li dóna la força suficient, l'esperit necessari, la 

llibertat obligada per a poder innovar o posar de relleu 

algunes dades de la pròpia tradició no sempre prou tin

gudes en compte. És per això que ens sembla significa

tiva la presència d'Isop en el Banquet dels Set Savis (31). 

Quin paper fa Isop a l'encontre disposat per 

Periandre? Al costat de Tales, Pítac, Bias, Soló, Cleò-
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bul, Quilo i Anacarsi el trobem enviat per Cressus 

a Periandre i al déu de Delfos, com explica Plutarc 

(150 a). Isop, però, no es limita a ser-hi present, 

ans també hi participa --fins i tot activament, di

ríem-- en la reunió dels Savis. 

Al llarg del diàleg er van suscitant qües

tions, es formulen preguntes, es plantegen temes per 

part dels presents o són fets resoldre per algú, des 

de lluny --com és el cas d'una carta tramesa per 

Amasi, rei d'Egipte, a Bias, el contingut de la qual 

serà debatut entre tots (32) -- a propòsit dels quals 

cal que els Savis manifestin llur opinió. Hi ha un 

torn de paraules, en el qual els importants hostes ex

pressen llur parer i criteris i, si més no, en dues 

ocasions (33), aquest ordre és rigorosament respectat: 

Soló parla primer, després Bias; Tales en tercer lloc, 

abans d'Anacarsi, a qui segueix Cleòbul; la sisena 

opinió és la de Pítac i clou la volta Quilo. Es tam

bé en aquestes dues ocasions quan, després de la veu 

autoritzada dels Savis, Isop pren la paraula; i no 

solament per a exposar ell mateix un punt de vista 

personal, divergent o no dels anteriors, ans, fins i 

tot, per a intentar corregir o interferir el que ja 

ha estat dit. 
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Per què justament Isop? Els homes reunits 

a Corint --no ho oblidem— són portaveus de saviesa; 

representen, tanmateix, l'aristocràcia de la saviesa, 

del pensament, o --si volem— el pensament aristo

cràtic, noble, la tradició d'un*, classe. La intro

ducció, doncs, d'Isop en el diàleg no deixa d'ésser 

significativa. El faulista apareix 

énì ÓLcppou TLVÒS xauaiQlAou Ttapà xòv EóAaiva naôii-

uevoc, (150 a). 

Soló és, tal vegada, qui manté una relació més estreta 

amb Isop al llarg del convit, segons Plutarc (34). I 

les primeres paraules d'Isop són una faula (35) que, 

sense necessitat d'altra referència, és la millor ma

nera de presentar i de caracteritzar el personatge; 

el qual, d'altra Danda, esdevé, en determinats moments, 

centre i objectiu de les burles i de les ironies d'algun 

dels convidats, potser, per reconèixer-lo inferior 

-- com és el cas de les paraules de Quilo, dites a con

tinuació de la faula, que el comparen a l'ase de la 

narració (36). 

Isop no és, tanmateix, inferior; això, Plu

tarc ho sap i per aquest motiu li fa un lloc entre 

tan sàvies autoritats, perquè Isop és, amb força ver-
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semblança, també una autoritat. 

En el text de Plutarc, és definit, expressa

ment i reiterada (37), com a creador de caràcters ani

mals representatius d'un determinat comportament, d'una 

peculiar natura o d'una específica actitud de tipus mo

ral, dignes d'imitació i modèlics, des d'una altra ves

sant de l'educació tradicional — i popular, podríem 

dir-- que Plutarc no vol deixar de recollir. Car, què 

ha estat la faula, ja des del testimoni hesiòdic (38), 

si no expressió, mitjançant un exemple, de saviesa pràc

tica, immediata, com la dels Savis, manifestada també 

en dites i màximes? 

I la possibilitat de reportar la saviesa d'I-

sop fins una autoritat prou digna de crèdit com l'il

lustre competidor d'Homer en els jocs funeraris del rei 

Amfidamant es fa explícita en les paraules que Plutarc 

posa en boca de Cleodor: Isop pot considerar-se dei

xeble d'Hesíode 

ótHaióxepov f¡ "Eîiiuevíône xoúxcp yelp ápxflv if\ç ua-

Xns TaÚTTie xai TtoixLÀne nat TTOAUYACIXXJOU aocpíac. ò 

npòs tflv ánôóva AÓYO¿ TOU iépaxoç, napéaxnHev (39). 

Isop, doncs, no és una veu discordant entre 

els Savis; no és menyspreable ni inferior, tot i que 
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és lleig, tot i que és un esclau. ÉS, això sí, port-

tantveu d'un altre aspecte de la saviesa, del conei

xement pràctic i quotidià; dues perspectives dibuixa

des per Plutarc en la presentació uateixa dels perso

natges: Isop --recordem-ho-- ocupa un seient baix , 

èni 6í(ppou xivòç xauou&iA.ou (150 a), 

prop de Soló , &VCÛ MaxaKeiyxvov (ibidem) , 

que és, d'altra banda, la posició habitual dels parti

cipants en ei banquet, o bé Soló li acaricia el cap 

òulxíuevoç,. . . CCÚTOÛ xfís MecpoAñs (152 b) , 

verb emprat sovint per expressar súplica, respecte i 

també protecció--, tot somrient amb afabilitat i com

plaença les paraules d'Isop. 

Ara bé, l'autor de Queronea tampoc no les 

creu, ambdues perspectives, irreconciliables, defini

tivament distintes, ans només dues cares d'una moneda. 

Quan, gairebé ja a la cloenda del col·loqui, el poeta 

Quèrsias s'interessa a conèixer, per boca dels Savis, 

el significat de les màximes deifiques, unóÈv áyo-V, 

YVQSL aauxóv i ÉYYÚa napa 6'áxa, 

la resposta de Pítac és prou eloqüent: 

Tí o'mi¿5v 6én xaüxa (ppa£óvxa)v; náÀai yàp Atotbrtou 

XÓYOV £ÍQ EMOCJXOV Ò£ êoiHE XOÚXQV 0UVXEÔE tMÓXOÇ, 

¿naivete, (40 ) . 
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El savi de Mitilene reconeix, doncs, Isop 

justament com a l'intèrpret --i, per què no? també 

difusor-- d'aquestes sentències --com hem vist, atri

buïdes per tradició unànime, als Savis—, mitjançant 

el vehicle d'expressió que li és propi, la faula (41). 

El lligam entre Isop i Soló és més estret 

que amb la resta dels Savis, d'acord amb els testimo

nis recollits per Perry (42). Plutarc els vincula, 

encara una volta més, en el seu Convit, quan --ni que 

sigui de passada-- es fa ressò també d'un dels relats 

habituals que apleguen els Savis. Ens referim, natu

ralment, a la contalla de la copa (o un trespeus, se

gons variants de la narració; però, tractant-se d'un 

banquet, és raonable que Plutarc en triï la de la co

pa) . De la mateixa manera que els Savis, per tal de de

cidir el més digne d'ocupar el primer lloc entre ells, 

es lliuraren successivament el premi els uns als al

tres, ara també en el simposi fan rodar una gran copa 

--euueyedn KÚÀixa-- que passa de Periandre a Quilo i 

d'aquest a Bias, excloent la resta d'assistents. Aquest 

gest mereix la reprovació d'Ardalos, sacerdot i flau

tista de Trezèn, el qual demana a Isop que posi en cir

culació la seva copa davant la impossibilitat de tas

tar la presa per Periandre. Sol·licitud, però, que no 



138 

pot ésser atesa per Isop, car 

"ouôè TOUT'", êcpn, "TÒ IXOTTIPIOV óriucxtKÓv éoxt" 

EÓXCÙVL yàp êxrtaÀcu napanetxai uóvcp". (155 f ) . 

Isop, doncs, no comparteix tampoc la copa 

dels Savis; la seva era una altra, distinta. Era 

ônuoTixòv; era a l'abast --con ho era per als Savis 

la copa (o el trespeus) mentre circulava entre ells; 

però ara ha trobat ja un destinatari definitiu, únic 

( u.óv<p) -- com el premi que, unat i vingut entre mans 

distintes, acaba consagrat a Apol.lo. És a dir, com 

els Savis recolzen en una instància superior, el déu 

de Delfos, el prestigi, l'autoritat, la preeminència 

--i, pej. què no? també popularitat-- de llur savie

sa, de la mateixa manera actuaria Isop, segons Plutarc, 

respecte de Soló. 



NOTES 
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I. L'ESCLAU BARBAR 

1. cf. P. RADIN-C. KERÉNYI-C.G. JUNG, The 
Trickster, London 1956, l'edició i traducció 
francesa del qual és la que ens ha estat poss^ 
ble de consultar en la realització del present 
treball; cf. n. 1, p. 52. 

2. cf. E. DEGANI, Studi su Ipponatte, Bari 
1984, p. 125 ss., on son sistematitzades les 
distintes opinions de la crítica moderna que 
defineixen Hipònax com a poeta popular, democrà 
tic, plebeu, proletari, esparracat,... 

3. ò 3áp0apoc és, en realitat, el qui no 
parla llengua hel·lènica; cf. H. SCHWABL, 
"Das Bild der fremden Welt bei den Frühen Grie-
chen", dins Grecs et Barbares, Entretiens Fonda
tion Hardt VIII, Ginebra 1962", p. T: "Die Grie 
chen haben also, wie nicht anders moglich, die 
Grenzen, die die Sprache zieht, von allem Anfang 
an empfunden". 

4. cf. més amunt, pp. 15-18. 

5. cf. C.G. JUNG, Le Fripon divin cit., p. 
186: "Le 'fripon' est represente par des tendan 
ces antagonistes situées dans l'inconscient. _ 

Dans le cas individuel, il se manifeste par une 
sorte de seconde personnalité de caractère en
fantin et inférieur. Cette composante du carac 
tère se retrouve chez chacun; je crois que 
c'est de bon droit que je l'ai désignée du nom 
d' ombre". 

6. cf. Arquiloc, fr. 295 W. 

7. cf. Testim. la, lb, 2, 3, 4, 7 P. Pel 
que fa als textos G i W, la referencia a l'ori-
gen frigi del faulista es troba en ambdós ca-
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sos al capítol 1. Igualment, quan Isop és inte 
rrogat per Xantos sobre aquesta qüestió, respon: 
"sóc frigi" (Vita G 25). 

8. cf. Testim. I, 7, 3, 23 P. La presència 
--no l'origen— d'Isop a Lídia, a la cort de 
Cressus, és testimoniada per Vita G 98-100, 
així com pels testim. 35, 36, 37 P. 

9. cf. Testim. 5, 6, 7 P. 

10. cf. testim. 3, 50, 58 P. 

11. cf. Testim. 7 P. 

12. cf. Vita G 23-90. 

13. cf. Vita Homeri Herodotea 29-33; i M.L. 
WEST, "The Ascription of Fables to Aesop" cit., 
p. 123-124: ' "I have emphasized the Samian con 
nexions of the Aesop legend, and it is interes
ting to note that pseudo-Herodotus devotes seve 
ral pages to Homer's stay on Samos. As Wilamo-
witz observed, this section of the work is espe 
cially full and rich in content, with detailed 
allusion to Samian cults and institutions... Sa 
mos evidently made an important contribution to 
the Homer legend. I remarked earlier that Eua-
gon wrote on the biography of Homer as well as 
on that of Aesop". 

14. cf. fr. 3 D. 

15. Hipònax empra el mot lidi noAuug per comp 
tes del grec 0aoiÀeÚ£ (cf. fr. 72.7 Dg --i 
en formes d'acusatiu, de genitiu o de vocatiu 
apareix també als frs. 1; 7,4; 47, 1 Dg, respec 
tivament)? o parla d'un tipus de calçat exòtic, 
bo i ref erint-s'hi amb el terme áoxtpT)ai (fr. 
43,3 Dg) de procedència, versemblantment, lidia. 
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16. O. REVERDIN, "Crise spirituelle et éva
sion', dins Grecs et Barbares cit., p. 92. He-
rodot, quan parla de Salmoxis (Històries IV 
95), reconeix que, malgrat ésser d'origen geta, 
poble pastor i nòmada, els costums d'aquest pe£ 
sonatge són més subtils del que hom pot esperar 
d'un traci, puix que s'havia fet ja a la vida 
jònia. 

17. cf. Plató, Polític 262 c-d. 

18. H. DILLER, "die Hellenen-Barbaren-Antithe 
se im zeitalter der Perserkriege", dins Grecs 
et Barbares cit., p. 39. 

19. cf. F.M. SNOWDEN, Blacks in Antiquity, 
Cambridge-Massachusets 1970, p. 169: "In spite 
of obvious physical and cultural differences 
and an increased Greek self-consciousness after 
the Persian war, whereas there were Greeks who 
looked down with contempt on barbarians because 
of a belief in the superiority of their own cul 
ture and institutions, there were others who ad 
mired ono-Greek peoples and even idealized the
se peoples and certain aspects of their culture' 

20. cf. Antifó, fr. 44 B2 D. 

21. 0. REVERDIN, "Crise spirituelle et éva
sion" cit., p. 89. 

22. cf. F.M. SNOWDEN, Blacks in Antiquity 
cit., p. 170: "...there were Sophists who ar
gued for the elimination cf the common division 
between Greeks and no-Greeks and for a communi
ty of all men despite racial and cultural dirfe 
rences..." 

23. cf. Sófocles, frs. 528 i 532 N 

24. U.C. BALDRY, "The Idea of the Unity of 
Mankind", dins Grecs et Barbares cit., p. 74; 
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cf. també O.REVERDIN, "Crise spirituelle et éva 
sion" cit., p. 93: "Athènes est envahie non 
seulement de métèques originaires de toutes les 
régions de la Grèce, mais d'esclaves scythes, 
thraces, lyciens, cariens, mysiens, phrigyens, 
paphlagoniens... à Athènes, les Barbares fai
saient part du spectacle quotidien de la rue et 
de l'agora. La police était assurée par des 
Scythes en costume national: tunique, panta
lons bouffants, bonnet pointu... Chacun, pour 
peu qu'il ne fût pas un miserable (cf. Lys. 
XXIV, 6), avait à son foyer ou dans son atelier 
un ou plusieurs sclaves barbares. Il ne devait 
pas être rare, dans les échoppes ou au marché, 
d'entendre la langue attique malmenée par un pa 
lais thrace ou carien..." 

cf. F.R. ADRADOS, Historia cit., pp. 301-
379, que corresponen al capítol intitulat "Ele
mentos orientales en la fábula griega"; i tam
bé, A. LA PENNA, "Letteratura esópica e lettera 
tura assiro-babilonese", RFIC 92, 1964, 24-39: 
"Dunque dall'oriente la Grecia ha tratto non so 
lo ispirazione religiose e, piú tardi, mistiche, 
ma anche spinte ad analizzare spregiudicatamen-
te la realtà: dall'oriente he alirnentato anche 
il suo razionalismo, che nella favola esópica 
ha avuto una manifestazione rudimentale, ma non 
trascurabile. Del resto dall'oriente la Grecia 
ha nutrito in parte le sue scienze, specialmente 
la matemática e l'astronomia, insieme con la sua 
magia e le sue superstizioni mantiche. La Gre
cia è la cella delia ragione europea, ma sare-
bbe assurdo contraporre 1'occidente all'orien-
te come la ragione alia religione o supersti-
zione: né quanto alla religione né quanto alla 
ricerca razionale esiste un diaframma tra occi_ 
dente e oriente" (p. 36). 

cf. C. GARCIA GUAL, "La fábula esópica: 
estructura e ideología de un género popular", 
dins Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach 
I, Oviedo 1977, p. 313; també", A. LA PENNA, "La 
morale delia favola esópica come morale délie 
classi subalterne nell'antichità", Società 
1961, p. 489 ss. 
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27 . F. HARTOG, Le m i r o i r d ' H é r o d o t e . E s s a i 
su r l a r e p r é s e n t a t i o n de l ' a u t r e , P a r i s 1980, 
p p . 213-214 . 

28 . c f . Herodot I S S; Xenòfanes , f r . 3 D: 
ô<ppa xupavvLTis ifca<v â>veu axuYepffs. 

29 . ib idem IV 159. 

30. W. PEREMANS, "Egyptiens et étrangers dans 
l'Egypte ptolémaïque", dins Grecs et Barbares 
cit., p. 71. 

31. cf. Vita G 90. 

32. cf. Vita G 127-128, i 140. 

33. cf. Vita G 104. Sobre l'estada d'Iscp a 
Babilonia i la causa de la condemna a mort del 
poeta i conseller, cf. més amunt, pp. 36-38. 

34. cf. Vita G 112-123 per al viatge a Egip
te; pel que fa a l'aparença divina del rei Nec 
taneb, són interessants, sobretot, els capítols 
113, on és comparat amb la lluna, i 114-115, on 
la comparació l'assimila al sol. 

35. cf. F. Hartog, Le miroir d'Hérodote cit., 
p. 103: "Qui est Salmoxis? Pour les Grecs du 
Font la réponse n'est pas douteuese. Salmoxis 
3St un ánthropes , un être humain, et ion pas 
comme le laisse entendre la chapitre 94 un dae
mon ou un theôs. Il est d'origine gète; quant 
à son statut: c'est un ancien sclave. De mê

me toujours pour les Grecs du Pont, Pythagore 
est fils de Mnésarchos, originaire de Samos et 
il fut, pendant un temps, la maître de l'escla
ve Salmoxis. On voit tout de suite comment, "iu 
point de vue de l'altérité, procèdent les Greco 
du Pont: celui qui chez les Grecs n'étaient 
qu'un esclave est tenu par les Gètes pour un 
être divin". 
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II. DEL POETA GREC QUE ES DIU ISOP I SEMBLA ETÍOP 

1. uêAae, aiuóç,, rtpóxeiÀos 

1. cf. més amunt, pp. 64-75. 

2. F.M. SNOWDEN, Blacks in Antiquity cit., 
p. 2. 

3. ibidem, p. 4. 

4. cf., especialment, els tractats del Cor
pus Hippocraticum intitulats nept áépoov ùôáxuv 
TÓTiuv fen particular els capítols 12-24 de l*ed.i 
ció de Lettré — L . II-- on s'exposen les opo
sicions radicals entre els pobles d'Europa i 
d'Asia, d'Egipte i de Líbia), i nepi ôtatmc 
(L. VI, 2-37). 

5. cf. EM s .u. Aidíoỳ , on aquest terme és 
posat en relació amb la idea de cremar : napa xò 
aCôo) xò xaícu, napà xò <òỳ ùnòç, 'ò anuaívei TÒV 
ó<pdaÀu.òv nat TÔ rtpóaamov, ò Meuauuévriv êxoov xf\v 
TtpócoTcnv. AéyexaL yap énetae ocpoôpóxepov aídeiv 
xòv nXtov. 

6. cf. Aires, aigües, llocs 18: "Por lo que 
respecta a los rasgos de los de...ás escitas, en 
cuanto que se asemejan entre sí y no se parecen 
a ningún otro pueblo, hay que hacer las mismas 
consideraciones que respecto a los egipcios, só 
lo que estos últimos sufren los efectos del ca
lor y aquéllos los del frío" (trad, de J. Alsi. 
na, dins La medicina hipocrática, Madrid 1976); 
i també, el pseudo-aFistoteTTc <JuaioyvwuoviKá a 
propòsit de la influència que el clima i la re
gió deter .ina sobre la constitució física deis 
animals i dels homes: . . . ol u£v yop ûnò xatc 
dpMTOLQ OÌHOÙVTEÇ. ávÔpELOL T¿ GLOL Mat OKÀTlpÓXpi 
x e e , o l 6g rtpòç. ueanu3p íav óe iXoí r e « a t uaAa-
KÒv TpLXWa. cpépouOLV. (Phgn. 806 b) 
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7. cf. F.R. ADRADOS, Fiesta, comedia y tra
gedia cit., p. 47: "Los cornos de enmascara
dos , ya distrazados de sátiros, ménades, bacán 
tes y demás seres dionisíacos, ya de animales 
diversos, nos son sobradamente conocidos por la 
ceràmica y por datos de diversos autores; a ve 
ces se nos presentan acompañados del dios Dioni-
so o de otros dioses... En este contexto, no po 
demos menos de citar el famoso agón entre Janto 
y Melanto, el rubio y el Negro, que tenía lugar 
en Eléuteras, la población ática vecina de Beo-
cia de donde procede precisamente el culto de 
Dioniso Eleutereús de Atenas, el dios de la Tra 
gedia. Dioniso Melanaigis, "el de la piel de 
cabra negra", ayuda a Melanto a matar a Janto.."; 
igualment, sobre la relació de Dionís amb la 
llum i la foscor, el negre i el ciar, cf. M. DA 
RAKI, Dionysos, París 1985, pp. 21-25, que cor
responen, precisament, a un epígraf intitulat 
"Leukyanites, Dionysos 'blanc-et-noir'", on hi 
llegim: "Cependant, ce dieu "lumineux", "bri
llant", "rayonnant", "flamboyant", est aussi Dio 
nysos-sombre (morychos), "vêtu d'un peau de chè 
vre noire" (melanaigis), il est li dieu "noc
turne" (nyktelios), doublet de Zagreus "rôdeur 
de nuit" (nyktipolos ) ..." (p. 225; i pel 
que fa a la significació de uéÀaç. , cf. Suda 
s. u. 

Finalment, pel que respecta a la presència de 
l'element 'negre' en un context d'antagonisme, 
de reciprocitat en la relació --l'agressor que 
esdevé, ell mateix, víctima de l'atac, com Isop 
o com el context propi del iainbe, posem per cas — 
cal recordar l'ascendència d'un dels enemics del 
poeta Hipònax: "Fuerat in Chio ínsula Helas 
scalptor, dein filius eius Micciades ac deinde 
nepos Archemus, cuius filii Bupalus at Athems 
vel clarissimi in ea scientia fuere Hipponactis 
poetae aetate, quem certum est LX Olympiade 
fuisse" (Testim. 2 Dg). 

8. cf. Petroni, Satyr. 102. 

9. cf. Vita G i W 1; Test ira. lb, 2 P. 

10. fr. 16 D; cf. F.M. SNOWDE, Blacks in An-
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tiquity cit., p. 171: "Although it is the Thra 
cian in this first instance, it later most fre
quently the Scythian whom the Greek, and later 
the Roman, cited, together with the Ethiopian, 
in numerous examples of distinctly un-Greek and 
un-Roman physical types". Per altra part, és 
aquesta una associació que es troba ja a Hesío 
de (cf. fr. 150 M-W). 

11. cf. Testim. lb, 2 P. 

12. cf. Llucià, Philopseudeis, 34. 

13. Blacks in Antiquity cit,, p. 6, 

14. cf. Aristòtil, GA V, 3, 782 b; Estrabó 
2, 3, 7; Plini, Nat. Hist. 2, 80, 189. 

15. cf. Teòcrit XIV,4. 
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II. DEL POETA GREC QUE ES DIU ISOP I SEMBLA ETIOP 

2. pAcuaós: la saviesa del coix 

1. cf. més amunt, pp. 76-80 i també, F.M. 
SNOWDEN, Blacks in Antiquity cit., p. 7: "The 
legs of Ethiopians were described by some as 
thin, by others as bandy. One account attri-
bued the bandy-legs of Ethiopians and Egyptians 
to the heat and explained that bodies are dis-
troted by heat just as logs of wood, when dry, 
are wraped". 

2. cf. Llucià, Philopseudeis, 34; pel que 
fa a la relació entre unes cames arquejades i, 
alhora primes, és interessant conèixer la des
cripció que en fa el tractat hipocràtic intitu 
lat, Articulacions (L. IV) 53. 

3. cf. Vita G 1, i Testim. 2 P. 

4. cf. EH s.!(. BÀouaóe . 

5. Sobre el caminar del poeta, cf. més enda
vant, pp. 99-113 

fi. cf. P. BÂDENAS DE LA PEÑA, Fabulas de Eso 
pp. Vida de Esopo. Fábulas de Babrio, Madrid 
1978, p. 189. 

7. cf. Articulacions, 53: ôxav ôè iaxiov 
èunaXèç yè'vr]xaC~1"S~TÔ~SOU) uépo£ ÉK yevef,ç, 
r] xat êxt vriniq) éóvxi, uivúdouaiv où oápuec 
ôtà xoüxo uSAXov f\ xffc xei-póç, ôxi où ôuvav-
xcu xpéeadoa x$ anéXeL . . . 



149 

8. cf. Batracomiomàquia 295-297. 

9. cf. A. BERNABÉ, Himnos Homéricos. La "Ba
tracomiomàquia, Madrid 1978, p. 321 ss.: "De 
la épica se parodian todos los recursos. En 
primer lugar, el metro, el hexámetro dactilico. 
En segundo lugar, el proemio, invocación a las 
Musas y anticipo del argumento del poema. En 
tercer lugar, la dicción formular, heredada de 
una poesia de caràcter oral...En cuarto lugar, 
la parodia se ejerce sobre escenas enteras, en 
especial las que se denominan 'escenas típicas' 
sobre todo, de la Ilíada..." 

10. cf. F.R. ADRADOS, Historia cit., vol. Il, 
p. 92. 

11. H. I 601; cf. L. DEROY, " ' Auxp i Yun* e i S " > 
RHR 150, 1956, p. 129 ss., on 1'autor reconeix 
en el tema YU-/YUO-/YU&- un valor semàntic pro_ 
per al de HUXXÓO), de manera que "Homère au
rait appliqué à Hëphaistos une épithèthe savan
te, tirée d'on ne sait quel répertoire theology 
que, d'où il résulte que le dieu pouvait se dé
placer, non seulement en avançant, mais aussi 
en sens inverse". 

12. M. DF ̂ IENNE, "Les pieds d'Hépaistos", 
dms M. DETIENNE-J. P. VERNANT, Les Ruses de 
l'intelligence. La métis des Grecs, París TÏÏ74, 
p. 257. — 

13. cf., respectivament, _I_1 I 608; XXI 355; 
i Od VIII 297. 

14. M. BETTINI, "Edipo lo zoppo", comunicació 
inèdita, presentada en el marc del Col·loqui 
"Edipo, il teatro greco e la cultura europea" 
(Urbino 15-19 de novembre de 1982), les Actes 
del qual es troben en curs de publicació; comú 
nicació que m'ha estat possible de conèixer gr¥ 
cies a J. Pòrtulas. 
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15. cf. W.J. VERDENIUS, " AINOE •• cit., p. 
389: "...In Hes. Op^ 202 and Arch. 89 this 
meaning has developed into 'fable'. According 
ly, in Phil. 1380 alvéu is used in the sense 
of aívíaaoum , 'to speak in covert terms'..." 

16. cf. Vita G 96; G 99; Vita W 133, ... , 
entre les faules que Isop mateix explica; cf. 
més amunt, pp. 31-35. 

17. cf. més endavant, pp. 232-246. 

18. cf. Apoll. Bibl. 2, 1, 4. 

19. M. BETTINI, "Edipo lo zoppo", cit., a la 
n. 14. 

20. cf. Hipònax, Testim. 35 Dg; i, en general 
els Testim. 20-44 Dg, 'De scriptis et metris'. 

21. cf. L. EDMUNDS, "Il corpa di Edipo: Strut 
tura Psicomitologica", comunicació inèdita, pre 
sentada en el marc del mateix Col·loqui a què 
al·ludíem a la n. 14; hi llegim a propòsit de 
la relació entre l'excés sexual, la mutilació 
dels peus —que juntament amb 1'auto-ceguesa 
imposada per Èdip vindria a ésser com una castra 
ció simbòlica exigida pel decorum dels mites 
grecs sobre llurs herois-- i una superior intel_ 
ligència: "L"esplicazione dell'enigma delia 
Sfinge manifesta 1'intelligenza di Edipo. Sofo 
cle dà molta importanza all'ironia tràgica di 
Edipo, il quale si vanta délie sue capacità men 
tali. Ma, dal punto di vista mitológico, non e 
assolutamente chíaro perché l'uomo incestuoso, 
il parricida, dev'essere tanto intelligente, 
posto che quest'intelligenza tradizionale, non 
inventata da Sofocle. Forse il corpo di Edipo, 
con la sua enfasi sugli genitali può forniré una 
soluzione. La parola greca per 'génitale', uA~ 
óea è ambigua. Vuol dire non solo 'genitali' 
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ma anche 'pensiere, progetti'. Da ció possia-
mo intuiré perché 'Pié Gonfio', l'uomo la cui 
potenza sessuale non aveva lasciata indenne 
neanche sua madre, doveva essere anche una figu 
ra di intelligenza superiore". 

22. M. DETIENNE,. "Les pieds d'Héphaïstos" 
cit, p. 257. 

23. cf. Aristòtil, Part. Ànim. 683 b 33 ss. 

24. cf. més amunt, pp. 85-88. 

25. cf. I_l I 600. De més a més, si Hefest és 
als poemes homèrics néXup . . . XCOAEÚCÛV (I_1 XVIII 
410), Isop és considerat sovint "cepas (Vita G 
24, 30, 87, 98...); i el significat d'ambdos 
termes és el mateix puix que deriven d'un únic 
radical, *Kver: són dues variants dialectals 
originades pel distint tractament de les ocluŝ L 
ves labio-velars en eòlic, néXœp, i en jònic, 
xépaç, (cf. M. LEJEUNE, Phonétique historique 
du Mycénien et du Grec Ancien, Paris 1972, pp. 
45-46. 

26. cf. M*. BETTINI, "Edipo lo zoppo", cit. a 
la n. 14. 

27 ibidem, on hi llegim també: "...si è 
ce.'xato di abbozzare una specie di costellazio-
ne cultúrale, una serie mtrecciata di correla-
zioni antropologiche abbastanza stabíli che con 
figurano una solidarietà fra la 'zoppia' da un 
lato, e la 'lascivia', l''incesto', e il carat-
tere 9noicl)6es dei eos tumi, la navoupyta , 
finalmente le 'capacità mtellettuali ' dell'ai_ 
tro" . 

28. App III 47 (CPG I, p. 426). 
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II. DEL POETA GREC QUE ES DIU ISOP I SEMBLA ETIOP 

3. El caminar del poeta 

1. cf. A. LA PENNA, "Il romanzo di Esopo" 
cit., p. 283: "Difficilmente il primo redatto 
re della Vita ha avuto a disposizione un Volks_ 
buch scritto diffuso già nel rec. V, che pro-
babilmente egli ha messo insieme notizie de va
ria origine e tradizioni orali"; i segueix en 
una nota: "F. RIBEZZO, Nuovi stui sulla origi
ne e la propagazione délie favole indo-elleniche, 
Napoli 1901, p. 65, trovava in Aristofane, Av. 
471 ACoomov nenámnac il riferiemnto ad una 
raccolta scritta di favole di Esopo, intendende 
"non hai neppure scartabellato Esopo"; ma il 
riferimento non è sicuro: si può intendere "e 
non hai pratica di narrazioni esopiche". 

2. M.L. WEST, "The Ascription of Fables to 
Aesop" cit., pp. 121-122. 

3. Cf. B.E. PERRY, Aesopica cit., p. 5: "Nam 
semper fere ad res serias exponendas vel refe-

rendas, non ad meras facetias propagandas ñeque 
temeré calamos suos illi sumpserunt qui saeculo 
quinto et prius operam xaxaAoYaonv scribendo 
dederunt; ñeque mos erat eius a^vi scriptorum 
ut libros totos de singulis viris quamvis insig 
nibus conderent, sed de totarum gentium, civita 
turn, populorum, regnorum historia, vel de rebus 
philosophicis variisque scientiis". 

4. cf. A. LESKY, Historia de la literatura 
griega, trad, cast., Madrid 1976, p. 467. 

5. En aquest sentit, és vàlida --creiem--
1'observació de M.L. WEST (art. cit. n. 2, p. 
122): no cal prendre Aristófanes tan literal
ment i entendre dues coses distintes quan ei 
terme Àóyoi --determinat per un genitiu, Aíoú-
Ttou -- és referit a una ocasió concreta (cf. 
Vespes 1446, on Isop és recordat mentre s'adre 
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cava als delfis) o bé, l'expressió és emprada 
sense un marc ocasional (cf. Ocel Is 65.1, ¿>£ év 
Atacímou XóyoiQ éaxtv Aeyouevov, o Pau 
129, év ToCoiv Aíoúnou Aóyote égnupéon.) • 

En l'edició de Perry (cf. Aesopica cit., 
p. 499) és aplegada entre les faules que l'ín
dex designa com "Aliae fabulae e varus scripto 
ribus depromptae". 

ôc, êcpaoKe Aéywv, llegim al vers 4 72 
dels Ocells, on és d'observar l'ús d'una forma 
verbal amb sufix de valor iteratiu. 

cf. Herodot II 134-135. També, F.R. ADRA 
D°S, Historia cit., p. 296: "...aunque en la 
figura de Esopo haya un núcleo histórico, ya en 
el s. V es una leyenda. La del personaje entre 
despreciable y sagrado que narra sus fábulas co 
rao sátira y consejo y el que luego se cita como 
narrador de cualquier fábula, por puro recurso 
literario. Esto es lo que quiere decir 
"narrador de fábulas" en Heródoto: no autor 
de una colección escrita que no sólo no está 
documentada, sino que es incompatible con todo 
lo que sabemos de la fábula griega y la fábula 
oriental en esa época y aún hasta mucho después"'. 

cf. Testim. 65 ' (=Teó, Progym. 3, Rh. 
Gr. II 73, Spengel) : A.íoúueíoi Óe ôvòuáÇovxcu 
uç-ènírcav, oúx ÓTL Aíaurtoe ripGxoc. eùpexiìs xGv uú-
OÜJV feyévexo —"Opipos yàp nal 'Haíoóog xat 'Apxí-
XOXOQ uat áAAoi xtvSe rtpea&úxepoi YEYOVÓXEC. aúxoü 
0>aívovxcu érttaxáuevat, nal 6r¡ nat Kóvvie Ò KCAif;, 
nal SoOpos ò Eu0apLxric, nat KuB looòç éu A latine 
uvnuoveúovxai uno xivñv ÙÌQ uuSortotoí --aAA'ôxi 
AloQTtoe aúxots uâAAov xaxaxopoe nat ôegiUG ¿XPn-
aaxo; cf. també Testim. 85-93 Perry. 

cf. D II 95 (=CPG I, p. 212). 

cf. Testim. 56 T. 
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12. cf. Hom. Od. X 277, p. 1684,47: tfv yàp ò ávflp 
ôeivòc. ù0pí£eiv* òôev xal napotuía fenC xûv oúxo) 
OHÒnxeiv eúcpufòv xò 'ApxíAoxov nenáxriKac., &c ei 
Tte eCro), axoputov f\ ôcpiv ï} xaxfîv axavôav. 

13. cf. Cal.límac, Epigr. XXVIII 2. 

14. En general, la naturalesa de la serp és repre
sentada en les faules amb un fons força homogeni: 
hom tem el verí de la serp, perquè es tracta d'un 
animai pèrfid i malèvol. Es un ésser traïdor (cf. 
176 P), infidel (cf. 227 P), que paga amb ingrat^ 
tud, sempre desitjós de combatre (cf. 128 P, 135 
Ch),...; actitud que la fa merèixer una molt fu
nesta reputació (cf. 221 P). Tanmateix, la cons
tant malignitat envers els altres pot ésser-li per 
judicial també a ella mateixa (cf. 216 P). En de 
finitiva, funciona com a arquetipus d'homes dels 
quals cal malfiar-se'n (cf. M. PUGLIARELLO, Le 
origini cit., pp. 111-127, sobre la caracteritza-
ció i Id significació d'aquest animal. 

Pel que fa a l'escorpí, apareix en una sola 
faula (cf. 199 P) i la seva única intervenció, 
per bé que fallida, és el desig de fiblar un nen, 
caçador de llagostes, que, sense adonar-se'n, li 
posa la mà a sobre. 

Finalment, una associació significativa en re
lació amb la seqüència que llegim a Eustaci»axop-
TXLOV ?¡ ó<ptv ?\ xaxflv auavdav, és la de la faula 
96 P, ëXLC nat áAtáraii on la guineu, quan veu un 
escurçó arrossegat sobre un feix d'arços per un 
riu, exclama: ágioc, xffv veûs ò vaúxÀnpoe, tot 
aparellant la dolenteria de l'un i de l'altre. 

15. cf. AP VII 351. 

16. També Epicasta --a ella fa referència el pass 
satge de 1'Odissea (XI 277) en el comentari del 
qual es dóna el refrany al·ludit-- fou víctima, 
per ignorància, d'un home titllat d'insolència: 
u"v yap ò ávtìp ôetvòs ù3pí£eLv, diu Eustaci. _ Epi
casta el va freqüentar sense saber --cüópeíanoi 
V Ó O L O — com i qui era, i el resultat en fou el ma 
teix fi de les dissortades filles de Licambes: 
"i ella baixava a l'Hades, que tanca amb uns gol
fos tan sòlids,/ passant un nus espadat per la bi
ga mestre del sostre,/ folla del seu pesar;" (trad, 
cat. de C. Riba). 



155 

17 . c f . Ê s q u i l , Agamemnon 2 - 4 : 
. . . tppoupâe êxeiaç, uflxoc, rjv Kotuxiuevoc, 

rrréyaG 'Axpeiôûv áYKa9ev,KuvÒ£ ôixn,v, 
áaxpcov u á x o i ô a vuxxépojv oiuiyuptv. . . 

1 8 . c f . S ó f o c l e s , Àiax 1145-6 : 
. . . áAA'ûcp'FÏuaxoe Hpu(pets 

naxGLV Tiapetxe xcp déAovxi vauxcAwv. 
c f . E s q u i l , C o ë f o r e s 732: 

not on TtaxEL£, KCAioaa, ôwuaxwv núAaç,,-

amb un s e n t i t f i g u r a t , c f . _I1. IV 157: 
ÜQ a '£0aAov Tpûes , naxû ô ' ó p x i a n t a x à uáxnoav . 

19. cf. Teècrit X 50. 

20. cf. Pírdar, Pítica II 54-56: 
euôov yap èxàc éùv xà uoAA'fev áuaxavíq. 
4<OYepôv 'APXLAOXOV 3apuAÓYOi£ ê x ô e a i v 
n t c u ó u e v u v . 

2 1 . c f . S c h o l . Av. 4 7 1 : oúô 'Aíauuov F.ertáTnxaç, : 
cpaivovxcu xò xoioüxov cutav Atatbrtcp ávaxtdévxeç ," 
xò ôe naxfíoaL í aov toxì xcp ' év6taxpû4xiL ' , ùç 
xô 'ácpÍHeadat ' nou ÀéYOuev. 

22. cf. F.R. ADRADOS, Historia cit., p. 269: "un 
personaje como Esopo no es otra cosa, en el origen, 
que un personaje mimado en la fiesta y que narraba 
fábulas. De ahí, la costumbre, a veces, de narrar 
la fábula no directamente, sino atribuyéndola a 
Esopo". 

23. cf. Pindar, Pítica II 76-77: 
duaxov uaxòv áuxpoxépois 6ia&oAtâ.v ùrtocpaxteç,, 
ópYate áxevSc áAcuTiéxtúv CxeAoi. 

24. cf. M. PUGLIARELLO, Le origini cit., p. 39. 

25. cf. J. PÔRTULAS, "El lobo y ei pulpo: vieja 
moralidad", Actas del V Congreso Español de Estu
dios Clásicos, Madrid 1978, pp. 277-282. 

26. cf. F.R. ADRADOS, Historia cit., p. 253. 
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27. cf. Homer, I^ X 334 ss.; Apol.lodor, 
Bibl. I 8, 6 i III 13, 8; Sófocles, Filocte-
tes 243. 

28. cf. C. MIRALLES, "The Iambic Poet as a 
Wolf", dins C. MIRALLES-J. PÔRTULAS, Archilochus 
and the Iambic Poetry cit., p. 59. 

29. ibidem: "The iambic trimeter Rhesos 211 
is quoted once by Màrius Victorinus but in a con 
text whixh does not seem to explain its real mea 
ning: Victorinus spoke of metrical kola and 
mentioned a line which starts with the words'mem 
bers with members' or, which is the same, kola 
with kola but with the meaning in the original 
context of body limbs. In the verse of the tra 
gedy, the speaker is Dolon, our old friend, who 
tells the Chorus about his intentions; the mem 
bers he is refering to are his limbs, his arms 
and his legs, to which he wants to adapt the 
wolf skin he is going to cover his body with. 
That is why the limbs are both his arms and legs 
and the legs of the beast. Dolon adds that when 
he has put on this animal shape, he will walk nú 
nicking the ways of the wolf..." 

30. A propòsit de la invocació a Hermes per 
part d'un lladre , cf. Vita G 3; Hipònax, fr. 
2 Dg. 

31. C. MIRALLES, "The Iambic Poet as a Wolf" 
cit., p. 60. 

32. F.R. ADRADOS cit., p. 584. Del mateix au 
tor, cf. "La tradición fabulística griega y sus 
modelos métricos", Emérita 37, 1969, pp. 235-
315, i Emérita 38, 1970, pp. 1-52. Per un con
trast d'opinions a propòsit de les formes mètr^ 
ques de les faules, cf. La Fable, Entretiens 
Fondation Hardt XXX cit., p. 187 ss., on llegim 
"any prose text naturally contains iambic phra
ses, occasionally accidental trimeters. I can
not see more than this in the case of the Aeso-
pic fables..." (M.L. WEST). 
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33. ibidem, p. 255. 

34. cf. Pitica II 55. 

35. ibidem, 84-85. 

36. F.R. ADRADOS, Historia cit., p. 257. 

37. ibidem, p. 392. 
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III. ENTRE ELS SAVIS, PERO 

1. cf. Testim. 33-38 P 

2. cf. frs. 1-26 Rose 

3 . .7. P. VERNANT, Los orígenes del pensamiento 
griego, trad. cast. Buenos Aires, 1979 (55 éd.), 
p. 54. 

4. ibidem, p. 55 

cf. Herodot I 29 i 86, en relació amb Soló; 
I 27 on esmenta Pítac; I 27 i 170 on s'al.ludeix 
a Bias; Tales apareix a I 74, 75 i 170; Periandre 
a I 20, 23, 24 o Quilo a VII 235. Igualment, segons 
Diògenes Laerci, Hipònax ja considerava Bias de Prie-
ne com l'home ir.és expert en qüestions jurídiques 
(cf. D.L. I 84), elogi compartit per Heràclit (ibidem 
88); o Tales despertà l'admiració de Xenòfanes i 
Demòcrit (ibidem, 23). 

6. El llibre I de Diògenes Laerci recull, bo i 
esmentant la procedència, alguns a aquests repertoris, 
cf., a tall d'exemple, els capítols 12, 30, 40, 41, 
42, 119 ... 

7. cf. Herodot I 29; Aristòtil, fr. 5 Rose; Plu-
tarc, De E apud Delphos 385 e o Iàmblic, Vida de 
Pitàgoras, 83. 

8. cf. D.L. VIII, 88 

9. ibidem, I 22 

10. Al fragmentari lambe I de Cal.límac 

no es llegeix, tanmateix, aquest nom. 

11. cf. 150 d, 154 e, 155 a, 156 a, 158 a, 163 d. 
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12. També són esmentats Arquí loe, Eurípides, 
Xenòfanes, Zenó d'Elea, Demòcrit, Empëdocles, He-
ràclit i Hipocrates com a representants de l'esperit 
escèptic. 

13. cf. 116-122. Abans ja és comptat entre els 
disset savis de la llista d'Hermip (I 42). 

14. cf. D.L. I 42 

15. cf. Certamen Homeri et Hesiodi 3 

16. Hem vist com Diògenes Laerci (I 4) el consi
derava fill d'Hermes. Potser es tracta d'una tradi
ció posterior nascuda quan hom cita com a escrits 
de Linos diversos tractats filosòfics i místics, bo 
i tenint en compte que Hermes és el déu de la ciència. 

17. Simónides 567 P 

18. D.L. I 28; cf. també ibidem I 32; Plutarc, 
Soló 4; Schol. Aristófanes Plutus 9; Cavallers 1016; 
Diodor IX 3. 

19. cf. Certamen 15 

20. Diògenes Laerci explica que Cal.límac pren 
la notícia del milesi Maiavôpíou Altres testimo
nis, Diodor IX, 13,2 i D.L. I 31, 82 que remet a 
Fanòdic i Sàtir, no esmenten una resposta oracular 
com a inici de la contesa, ans un lema gravat en el 
premi, Tcp ao(py o bé xcp aocptoxáxcp El mateix 
Diògenes (I, 30) diu que fou el rei de Lídia Cressus 
--vinculat en altres moments també als Savis-- qui 
envià a Pítac la copa, tot iniciant-se així a Lesbos 
el recorregut de l'objecte. 

21. A Apol.lo Dèlfic (D.L. I 28), Ismeni (Plu. 
Soló, 4) o de Dídima (D.L. I 29, 32). 



160 

22. El número 7 pot estar també influenciat per 
la tradició oriental. A l'epopeia de Gilgamès t. II 
hi ha la notícia de set savis que participaren en la 
construcció de la muralla d'Urruk. cf. també ROSCHER 
"Die Sieben und Neunzahl im Kultus und Mythos der 
Griechen", Abh. der sàchs. Gesellsch. LUI, 1906, 
p. 18 ss. 

23. Der Dialog II Leipzig 1895 p 133ss. 

24. Diògenes Laerci (I 68) diu de Quilo que va es
criure un poema elegíac de dos-cents versos; Pítac 
(D.L. 579) hauria estat autor de poemes en metre ele
gíac i d'una obra en prosa,OnSp vóuwv, per als 
seus conciutadans; pel que fa a Bias, la mateixa 
font (D.L. I 85) informa que énoínae ôè nepî 'Icûvías, 
xíva uáXtoxa'o.v xpóuov eúôatuovoín, etc firai ôiaxí^ta.; 

Cleòbul (D.L. I 89) passa per ésser autor d'óouaxa 
xal YPÍcpouc --versemblant, si pensem que Cleo-
bulina, la seva filla, proposava enigmes en hexamè
tres; i a Periandre li són atribuïts escrits didàc
tics (D.L. I 97), mentre que els escrits de Tales 
arribarien fins a dos-cents versos (D.L. I 34). 

25, AnuETpíou <?aAnpéü)S x£5v inxà aocpœv ánocpôéy-
uaxa a Estobeu I 86 ss. 

26. De fet, les Vides dels Savis de Diògenes 
Laerci són un trenat d'aquestes sentències i respos
tes. Expressions del tipus cpépexou òl xat ánocpôéY-
uaxa aúxoü xáôe (I 35), 
referida a Tales; <pépexaL ó'aúxoü... nat aívtyua 
X O L O V — 

en relació amb Cleòbul (I 91), o bé épwxndetc xí... 
o épuxnôets ÙTIÓ. . . 
es troben referides, pràcticament, a tots els perso
natges . 
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27. Recordem, a tall d'exemple, el Banquet de 
Plató, el de Xenofont o els Aetnvooocptaxat 
d'Ateneu. 

28. Delfos hauria estat el lloc de trobada, se
gons Plató, Protagoras 343 b; Pausànias, 10, 24, 1, 
i també Plutarc, Solo 4 o 385 d, i D.L. I 40. En 
canvi, Diodor IX 2, 26, 27 i D.L. I 40, 67, 81, 99 
105 els presenten reunits a Lídia per Cressus. 

29. cf. també Plutarc, Soló 4 i D.L. I, 40 on es 
cita com a possible font per a Plutarc el siracusà 
Arquètim, que proposa el pare de Periandre, Cipsel, 
com a convidador. 

30. RE 2252, 61 

31 . El propi P l u t a r c , t o t i que al t í t o l de l d i à 
leg apareix e l nombre de 7, afirma a l ' i n i c i mateix 
de l ' o b r a que això no és exac te : oúxe yàp uóvtov, òç 
ùuetc áxnHÓaxe, xcSv èrtxà yèyove XÒ ouuTtóatcv, áÀÀà 
nXetóvüv ti ó t s xoaoúxojv (146 c) . 

32. Recordem que a la Vita també trobem l'episo
di en què un rei d'Egipte envia a Babilonia un mis
satge, bo i demanant la solució d'un problema 
(cf. Vita G 105 ss) 

33. cf. Plutarc 152 a ss ; 154 d ss 

34. cf. 152 b, 155 e i Soló 28. També Ateneu 
X 431 d. 

35. En altres passatges de l'obra es reiteren 
les referències a les faules, bé per part d'Isop 
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bé dels altres personatges; cf. 156 a, 157 a, 
162 b, 164 b. 

36. cf. 150 b 

37. cf. 154 f, 157 c 

38. c•' . Hésiode Op 202 ss. 

39. cf. Plutarc 158 b 

40. ibidem 164 b. 

41. Per a una relació entre el mot que designa 
la faula -- aüvos— i una manera de parlar obscura, 
enigmàtica --com podia ésser la de l'oracle--, 
cf. més amunt pp. 90-93. 

42. Aesopica cit., pp. 223-224, Testim. 33, 35, 36 
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