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ABSTRACT 
In this paper the author analyses some passages fiom the Greek literature, 
earlier than the hellenistic epigramm, where there appears some horse 
irnages with an erotic interpretation which are the starting point to study 
the transmition of the elements from these irnages throught tradition. 

A propbsit d'un treball recent sobre els epigrames erbtics dels llibres v 
i XII de 1'Antologia Grega que devien haver format part de la Garlanda de 
Meleagre de Gidara, en el qual mirhvem d'establir i analitzar els motius i 
els tbpics erbtics més estesos de l'epigrama hel.lenístic, vam tenir ocasió de 
comentar un grup d'epigrames elaborats sobre la base d'una imatge hípica. 
L'estreta relació d'uns epigrames amb els altres, tot i la distincia en el 
temps entre ells, és evident. La recurrbncia d'uns mateixos elements i l'apli- 
caci6 d'unes mateixes imatges a un context erbtic similar palesen la in- 
flubncia dels uns sobre els altres i mostren, una vegada més, la variatio com 
un dels procediments més habituals de composició de l'epigrama hel.lenis- 
tic. Alhora es fa evident que els epigrames comentats han de reposar sobre 

~ 

una tradició comuna, que com veurem arrenca des de la mateixa poesia li- ' 

rica. Les imatges hípiques són ben presents en la literatura grega des dels 
mateixos poemes hombrics, perb és sobretot en la literatura simpbtica que 
la metifora de cavall apareix associada a un context erbtic més o menys ex- 
plícit, de vegades per a explicar senzillament una trivial aventura amorosa. 
Ara, doncs, volem revisar alguns passatges de la literatura grega, prou co- 
neguts tots ells, en qub apareix una imatge hípica, amb especial atenció a 
aquells casos en qub aquesta imatge apareix en un context erbtic, per tal de 
veure la manera com els diversos tbpics i els elements que configuren la 
imatge en cada cas han anat passant d'un gbnere a l'altre, d'uns autors als al- 
tres, fins a arribar a aquests primers epigrames heblenistics de qub parlivem. 

Les imatges hípiques apareixen ja de bona hora en els poemes homb- 
rics, perb estan deslligades encara de qualsevol interpretació erbtica. Vegem 
per comenqar els coneguts versos 506s. del cant VI de la Zliada: 



tiws 6'5TE Tts GTaTòs V=Og, á%OGT~Gas 1311 cpáTV11,
BEGp,òv á~to~pr~ as

	

1 atFSíOLO XQOawcnV,
Ei (nftc )s kOtiEGOat ÉúQQELOg J1OTa[ ,o1O,
XUStówv- vlpov óÈ xápr] 9xet, á[tCpi 61 xa-LTat
úípots áLOGOVTat- ó 8'á7kaárl(pt atenOtft6)s,
~iltcPa É yovva CpéQE1 [IETá T'flaEa xaá VO[tòV V7MtuV .

Aquest fragment de laIlíada ens situa en el moment en què Hèctor i Pa-
ris tornen a la lluita . Paris, revestit de la seva armadura de bronze, cerca
Hèctor per marxar plegats al combat . La intenció d'aquests versos és clara .
Volen destacar 1'excel-lència de la figura de Paris . Per a aconseguir-ho Ho-
mer se serveix de la comparació de l'heroi amb el cavall vigorós la noblesa
del qual el fa excel-lir entre els altres cavalls . La imatge s'ha d'entendre com
una imatge descriptiva i eloqüent, amb cap més referència que la suggerida
de forma immediata per la imatge mateixa. La fermesa en l'actitud de Paris
davant del combat i el seu noble aspecte conviden a la comparació de l'he-
roi amb el cavall que galopa en llibertad prats enllà . De la comparació, en
destaca sobretot la fortalesa del cavall, de cos i d'esperit també, comparable
a la de-1'heroi conscient de la difícil comesa que té per davant. Acabat de
menjar i tip d'ordi (v. 506), el cavall trenca el ronsal i fuig al galop batent
el pla a la recerca de la seva llibertat (v . 507) . Galopa cofoi i amb el cap ben
dret, amb les crineres voleiant al vent (vv . 509-10), símbol aquest de la seva
esplendent vigoria de la qual es refia (v . 510) . Paris ha de suggerir en el pú-
blic oient aquesta mateixa imatge . És com si la figura heroica de Paris ha-
gués de trobar la llibertat en el combat, la mateixa llibertat que és costum
per al cavall : «el cavall galopa pel pla acostumat com està a banyar-se al riu
d'aigües bellés» (v . 507) i «els seus ràpids genolls el porten al lloc de cos-
tum on pasturen les eugues» (v . 511) .

Serà interesant de tenir presents aquests versos d'Homer per tal com al-
guns dels elements que configuren aquí la imatge hípica són els mateixos
que utilitzen després, en el sentit que ara ens interessa, Safo, Anacreont o
Teognis. No debades en la poesia èpica el cavall és el símbol de la bellesa
superba i de l'altivesa de caràcter' . En Homer, és clar, la imatge és senzi-
llament descriptiva i no té les connotacions eròtiques que té en els lírics pos-
teriors . La recurrència d'elements, però, no és casual .

A cavall entre la poesia èpica i la poesia simpòtica, Semònides també
recorre a les imatges hípiques en alguns dels seus poemes i les utilitza en
un sentit encara similar al d'Homer . Ens referim concretament als frag-

1 E . DELEBECQUE, Le cheva' dans l'iliade, París, 1951 .



ments SD i 7D, aquest darrer corresponent al conegut ccCathleg de les 
Dones>>, en el qual Sembnides estableix una singular i a tots els efectes 
menyspreadora relació entre uns suposats carhcters-tipus de la dona i les 
conductes d'algunes espbcies d'animals. En els versos 43-9 d'aquest frag- 
ment Sembnides identifica un d'aquests carhcters amb l'ase. Com l'ase, 
diu, cal fuetejar la dona si se'n vol treure res de bo. Aquesta mena de do- 
nes no sap fer altra cosa que menjar i, -afegeix Sembnides- no s'hi 
mira gaire en qüestions d'amor perqub amb no gran cosa ja queda satis- 
feta. L'aplicació de la imatge hípica en aquest versos de Sembnides és si- 
milar a les imatges d'Homer i també aqui la comparació es basa en 1'4605 
propi de l'animal. Com en Homer, doncs, la imatge pretén ser prou sug- 
gerent per ella mateixa i la seva aplicació respon només a la seva imme- 
diatesa. 

El mateix podríem dir dels versos 57-66 del mateix fragment, on la 
comparació és ara amb l'euga d'exquisida bellesa i llargues crineres. 
Aquesta només té cura del seu aspecte físic i no és gens apta per a les 
feines de la casa. Tota la seva preocupació és portar la cabellera, llarga i 
frondosa, ben pentinada (xaizy), ben engalanada amb flors. La crinera del 
cavall, la xaizy, com en Homer i altres autors posteriors, és un símbol de 
I'altivesa i I'elegincia del cavall. 

Semblantment el fragment SD: 

<<Li corre al costat com el poltre que l'euga ja no cria>>, diu Sembnides, 
que aplica la imatge del poltre que corre al costat del cavall adult al jove que 
deixa la protecció de la mare per a seguir els ensenyaments dels més grans2. 
Per bé que en un sentit més figurat que no en els versos anteriors, la re- 
ferbncia de la imatge hípica contigua essent aqui immediata i la imatge 
pretén ser descriptiva per ella mateixa. 

En un ordre de coses ben diferent cal interpretar les imatges del frag- 
ment 1P d'Alcma, el molt conegut i llargament comentat Parteni del 
Louvre. Els versos 45-59 i, més endavant, els versos 92-5 ens mostren tot un 
seguit d'imatges hípiques d'una naturalesa ben diferent a les que hem vist 
en Homer i Sembnides. La seva correcta comprensió passa for~osament per 
la comprensió del culte religiós en el context del qual s'emmarca l'execu- 
ció de l'oda. No podem perdre de vista, doncs, aquest context cultural per a 

Cf. Ar. Lys. 881. 



interpretar el sentit real implícit en cadascuna de les diverses referbncies als 
cavalls d'aquests versos corals. 

La comparació d'Hagesícora i les coreutes amb un ramat d'animals no 
és gratu'ita. S'explica, en primer lloc, pel carhcter institucional de les &yChaL 
a Esparta, els grups en els quals s'aplegaven els nois de set a dinou anys per 
a rebre una formació conjunta. Si Alcmh compara les noies justament amb 
els cavalls és degut no solament al fet que des de la mateixa poesia kpica el 
cavall simbolitza la bellesa orgullosa i conscient de si mateixa, sinó també, 
caldrh tenir-ho present, a la mateixa filiació religiosa del cor d'Alcmh. 
Abans d'analitzar com es concreta la imatge recordem de passada l'estruc- 
tura global del poema. 

El text és incomplet i té algunes llacunes, per6 tant I'estructura general 
del poema com el seu contingut són clars i responen a l'estructura i al con- 
tingut propis dels cants corals. N'hem perdut la invocació inicial per6 n'hem 
conservat, molt fragmentitriament, els versos corresponents al mite (vv. 1- 
12), amb el Catdeg dels Hipocodntides, a la gnome (vv. 13-21), al segon 
mite (vv. 22-39) i a la segona gnome (v. 36). N'hem conservat tambb els 
versos corresponents al que podríem considerar l'actualitat del poema, en 
els quals Alcmi ens parla de dues noies, Agidó i Hagesícora (vv. 39-49) 
d'Hagesicora i les Plbiades (vv. 50-63), dels cants d'Hagesícora (vv. 64-77) 
i de la cerimbnia en honor d'Aotis (vv. 78-91), la deessa a qui el cor de 
noies vol complaure amb l'execució de l'oda. El poema tanca un passatge 
final molt mal conservat de difícils reconstrucció i interepretació (vv. 92- 
101). El Parteni, el componen, doncs, dues parts perfectament diferencia- 
bles l'una de l'altra, la part religiosa corresponent al mite i a les sentbncies 
morals i la part cccívican corresponent a I'actualitat del poeta. És en aquesta 
segona part que Alcmi ens parla del concurs coral a propbsit del qual uti- 
litza la imatge hípica que tot seguit comentarem. Concretament en els ver- 
sos 45-59 i, més endavant, en els versos 92-5: 

55 TO ~ ' h ~ y w ~ ~ o v  x~óooxov 
6~acpdr6av zi TOL Myo; 



En els versos 39-40 Alcmi ens diu quina és la veritable intenció del po- 
ema: lloar la bellesa d'AgidÓ, una noia <<que resplendeix com el sob. Sor- 
prenentment, perb, l'elogi de la noia no continua en els versos següents, 
com fóra lbgic de pensar a partir d'aquests versos inicials, sinó que és brus- 
cament interromput perqub Hagesícora, la cap del cor, no vol que es parli ni 
per bé ni per mal de cap possible rival seva. Alcmi inicia a partir del vers 41 
l'elogi de la bellesa d'Hagesícora servint-se d'una imatge hípica: ctella ex- 
cel.leix entre les seves companyes de la mateixa manera que excebleix en- 
tre les bbties (6v Poto'ig) un cavall robust (nqyog), guanyador de trofeus 
(&~6hocpogog), de cascos ressonants (navaxanovg), un cavall de somnis 
(TWV ~ o T C E T Q ~ ~ ~ C O V  t)v&i~ov)a. Heus aqui plantejada la primera imatge 
hípica del fragment. 

El ressb &pic dels epítets utilitzats és evident: la comparació recorda 
aquella altra d'Homer (Il. 11,480 SS.) en qub Agambmnon és comparat amb 
el brau que senyoreja entre els ramats de vaques. Hagesícora té, respecte a 
les companyes que l'encerclen, la mateixa posició dYAgambmnon respecte 
als seus soldats. Homer i Alcmi utilitzen tots dos el mateix epítet, 
kxngenfjg, per a referir-se a 1'excel.lbncia dels seus personatges respectius. 
En un context coral com el del fragment d' Alcmi, l'epítet es refereix al pa- 
per de corega d'Hagesícora i, en conseqübncia, POTOV, que genbricament 
designa un ramat d'animals de pastura, més especificament una cavallada3, 
es refereix al cor. 

Tots aquests epítets indirectament aplicats a Hagesícora són, en efecte, 
epítets comunament aplicats als cavalls i sempre descriuen l'harmonia i la 
bellesa física de l'animal. Els tres primers recorden algunes formes típiques 
de l'bpica. De fet Alcmi combina aqui una expressió hombrica (Il. IX, 
121ss.), on Agamkmnon ens parla d'uns cavalls nayoGg i & ~ 6 h o c p o ~ o v ~ ,  
i una d'hesibdica (Cert. 100) on, en boca d7Homer, Hesíode ens parla dels 

11. XVIII, 521, S. Aj. 145, Tr. 690, A. Ag. 1415. 
11. XXII, 22, Ibyc. fr.2B, aplicat als cavalls, i Pi. 0. 7.7 i Hdt. I 31, aplicat als homes. 



cavalls x a v a x c i n o 6 ~ ~ ~ .  Fins aqui, doncs, res de nou en Alcmh respecte a 
Homer i Sembnides. 

El fet que Hagesícora destaqui entre els altres cavalls com un <<cavall 
de sornnis>> emfasitza l'extraordihria bellesa d'Hagesícora i ens insinua al 
mateix temps que les altres espbcies de cavalls citades en els versos se- 
güents hauran de ser enteses com a símbols de la bellesa exbtica d'unes 
noies encisadores. En aixb, F. J. Cuartero, a qui devem un dels comentaris 
més seriosos i al nostre entendre més encertats del Parteni, destaca el pa- 
per innovador d'Alcmh respecte al passatge paral.le1 d'Homer citat més 
amunt ( I l .  II, 480 La innovació d'Alcmh, remarca Cuartero, esth, 
primer, en substituir els bous d'Homer per cavalls i, aixb és certament im- 
portant, <<en extraer 10s caballos del plano de 10 real para trasladarlos ai de 
la ficción mítica y 

La imatge hípica continua encara en l'estrofa següent (vv. 50-4). En 
aquests versos Alcmh introdueix la comparació de la noia amb una raqa exb- 
tica de cavalls, amb un xÉhqs cpevqt~xos, un corser vbnet. Aquests versos 
presenten d'entrada una sbrie de dificultats quant a la seva interpretació. A 
quina de les dues noies, a Agidó o a Hagesícora, Alcmh atribueix les ca- 
racterístiques d'aquesta raqa exbtica de cavalls no queda del tot clar i les in- 
terpretacions són diverses. 

Generalment s'interpreta, a partir de Page, que hi ha una correlació en- 
tre 6 p8v nÉhqs c p ~ v q ~ ~ x o g  (VV. 50-1) i 6 68 xaha / T&S a v e q ~ b s  / 
'Ayeo~xo~ag .  Així, la noia comparada aqui amb un corser vbnet és Agidó. 
El sentit dels versos, llavors, és: ccAgidÓ és bella com un cavall vbnet, per6 
la cabellera de la meva cosina Hagesícora resplendeix com l'or,,. D'altres, 
perb, interpreten que 6 p8v xÉhqs del vers 50 estaria en relació opositiva 
amb el & 68 ¿j&u~É@a del vers 5g8. En aquest cas aquests versos farien re- 
ferbncia només a Hagesícora i el seu sentit seria: <<el corser del qual acabem 
de parlar -la corega- és vbnet i, a més, la seva cabellera resplendeix 

11. VIII, 409, Simon. fr.lOP., Pi. N. I, 6, E .  Hel. 1314 i AI. Rhet. 1405b24. 
F.J. CUARTERO, ((El Partenio del Louvre (fr.1 Page)>>, BIEH, tom. VI, fasc. 2,1972, p. 50s. ' Cuartero interpreta G ~ c o n e ~ ~ ~ 6 i w v  6 v e i ~ o v  com alos ensueños que moran al pie de la 

roca,, pensant que pot fer referkncia a la roca de Leúcade ((dónde, de acuerdo con un mal co- 
nocido mito, residia el linaje de 10s sueños~. També semblen haver-ho ent& aixi l'escoliasta 
(Sch. A-49) i U. von Willamowitz (Hermes, XXXII, 1897, p. 253). D'altres, en canvi, i a par- 
tir del comentari de Dionís de Sidó (Et. Mag. 783,20), s'estimen més de pensar en una metl- 
tesi RET@- < RTEQ- (val a dir que no testimoniada), entenent aixi que Alcml fa refertncia als 
somnis ((alats>> (Od. XI, 207, E. Hec. 70s., Et. Mag. 783.24 etc.). Entre aquests darrers desta- 
quen D.L. Page i A. Garzya. M.L.West, tanmateix, considera lingüísticament impossible 
l'equació ~ ~ J C O R E T Q L ~ ~ O S  = i rnonze@o~ i entén que l'adjectiu estaria compost de R T ~ Q -  ((rocan 
i -16io5, sufix característic dels adjectius amb idea de lloc. Els somnis, segons ell, s'amagarien 
sota la roca que fa ombra perqui: és on la gent es refugia per a dormir. 

F.J. CUARTERO, OP. cit., n. 96, p. 53. 



com l'or>>. Alcmh, doncs, encara no hauria deixat de parlar d'Hagesícora i, 
per tant, ?cihq~ estaria utilitzat com a sinbnim de ixxo5 del vers 47. 

La discussió, perb, no ens interessa ara tant com entendre el significat 
implícit de la comparació. G. Deveraux explica que Alcmh es referix a una 
raqa de cavalls criada a paflagbnia9 i certament els cavalls de Paflagbnia te- 
nien fama de ser d'una categoria superba. El mateix Estrabó testimonia 
que els paflagonis eren criadors d'uns magnífics cavalls de sellalO. Tot i que 
la identificació d'aquesta raqa de cavalls, així com tampoc la de les races 
que apareixen en els versos següents, no és del tot clara, és important sub- 
ratllar que han de tractar-se d'unes races exbtiques i de gran bellesa. Així 
doncs, la noia comparada amb el corser vbnet destaca tant per la seva velo- 
citat, implícita en la comparació amb el corser (recordem que ja en els 
versos anteriors Alcmh havia recorregut a fórmules prbpies de l'bpica per a 
emfasitzar aquest aspecte concret de la velocitat), com també per la seva 
exbtica bellesa. Bellesa que, al seu torn, Alcmh accentua encara més amb 
I'elogi de la cabellera de la noia, la ~crizq (element, com hem vist, recurrent 
en els fragments d'Homer i de Sembnides, i també en els d'altres autors que 
comentarem més endavant), símbol de noblesa i d'eleghcia". 

En l'estrofa següent, en els versos 56-7, s'interrompen de nou brusca- 
ment els elogis a Hagesícora: <<Per qui: n'hem de continuar parlant? Aquesta 
és Hagesícora,,. A partir d'aquí, i ens els dos versos següents, es reprbn el 
tema d' Agidó. I si abans trobhvem la comparació, sembla que d'Hagesícora, 
amb un corser vbnet, ara la comparació és de dues noies amb un corser ibb 
i un de colaxk, respectivament. Amb aquesta nova imatge Alcmh vol ara 
ressaltar sobretot la velocitat de les dues noies en qüestió. De nou, perb, te- 
nim problemes d'interpretació. A quines dues noies es refereix? L'escoliasta 
ens indica que es tracta d'Hagesícora i d' Agidó. El sentit dels versos seria: 
<<la segona en bellesa, Agidó, correra com un cavall colaxb al costat de l'ibb 
(i.e. Hagesícora),,. Tanmateix, F. J. Cuartero, que identificava abans el cor- 
ser vbnet amb Hagesícora, pensa, seguint Page, que xe8 'Ay~8d.1 és un 
sintagma preposicional d'acusatiu, amb la qual cosa el sentit llavors és un 
altre: ccla que ve després d7AgidÓ quant a bellesa correra com un cavall co- 
laxb al costat de l'ibb,,, essent aquesta ccsegona en bellesa,,, com diu Page, 
({any member of the rank and file>>12. Per bb que aquesta segona sembla ser 

G. DEVERAUX, aThe Enetian Horse of Alkrnan's Partheneionn, Hermes, 94 1966, p. 129- 
34, i <<The Enetian horses of Hippolytos>>, Ant. Class., XXXIV, 1964, p. 375-83. 

'O Str. V 212. Cf. també X. An 5,6,8s., Eust. 11, 361-10, tot i que Homer, a Il. 11, 851s., ens 
parli dels paflagonis com uns habils criadors de mules. 
" Cf. també Alcml fr. 3.72 i Anacreont fr. 77G. (O~f in íqv  u i o v ~ a  xa i~qv) ,  que fa al.1~- 

si6 tant als cavalls de Trlcia com al costum dels seus habitants de dur els cabells llargs. 
Aquest sentit de cabellera llarga i deixada anarn és el mateix que veiem a Il. XXIII, 141, Sim. 
fr.7,65s. iP1iniH.N. 8.164. 

l 2  D.L. PAGE, OP. cit., p.57. 



la interpretació més coherent amb l'estructura i el contingut dels versos, 
tampoc ara no és aquesta la qüestió que més ens interessa. Si, perb, el sen- 
tit de la comparació. De nou és interessant la identificació d'aquestes altres 
dues races de cavalls. G. ~ e v e r a u x ' ~  identifica el cavall ibk amb una raGa de 
cavalis procedent de Lidia14 i el colaxk amb una raga de corsers associada 
a la reialesa escita i coneguda pel nom de Ferghana15. Aquesta vegada, 
doncs, Alcmi utilitzaria el terme IPqvos per AUSOS i el terme Kohcr&tio5 
per Z x 0 6 q ~ ,  amb la presumible intenció de servir-se volgudament d'uns 
termes exbtics. La comparació ara rau més aviat en la velocitat de les dues 
races citades, no en la seva particular bellesa. El cavali lidi avantatjaria l'es- 
cita tot i que aquest no aniria gaire per darrera d'aquell. Perb, per quk 
Alcmi insisteix tant a lloar la velocitat de les coreutes? No sembla que 
haguem de conformar-nos a pensar que es referix només a l'agilitat i a la 
gricia de les noies en l'execució de la dansa coral. Si fos així tampoc no 
s'acabaria d'entendre el sentit del verb Geap.Jlta~ del vers 59. Sens dubte és 
una qüestió que ha d'estar directament relacionada amb el ritus i el culte 
propis de la divinitat en aquest fragment celebrada. Tot sembla indicar que 
aquestes comparacions insinuen la celebració d'alguna mena de cursa una 
vegada acabada l'execució de l'oda, en algun moment al llarg de la nit i dins 
del marc de la mateixa ncrvvuxi~ dedicada a la misteriosa Aotis. Més en- 
davant veurem com una possible identificació d' Aotis amb Hklena justifica 
l'existkncia d'una tal cursa. D'altra banda tenim també coneixement d'al- 
gunes curses femenines de velocitat que podríem considerar paral.leles a les 
que ara suposem per aa questes versos d ' ~ l c m 8 ' ~ .  

L'oda continua segons l'esquema indicat fins que als versos 92s .  tro- 
bem encara una altra imatge hípica: ccperquk al cavall davanter (l'han de se- 
guir els altres cavalls) de la mateixa manera que cal obeir el capiti en la 
nau>>. Els versos són certament molt fragmentaris, perb el seu sentit sembla 
clar. Si el cor vol agradar Aotis cal que obeeixi les indicacions de la corega, 
de la mateixa manera que en la cursa els cavalls C6yt.o~ obeeixen el cavall 

l 3  G.  DEVERAUX, <<The Colaxaian horse of Alkrnan's Partheneiona, C.Q., n.s. 15, 1965, 
p. 176-184. 

l4 St. Byz. s.v. ' Ipaio~.  
l5 El nom KoAaEaio~ és un hipax. És segur que és d'origen escita que i rep el nom d'un he- 

roi escita anomenat Colaxes o Colaxais, tingut per les famílies reials escites com un avantpassat 
gloriós comú. Cf. Hdt. IV, 5 i Valeri Flac VI, 48. 

l6 Coneixem algunes proves de velocitat exclusives per a dones. Hesiqui, per exemple, ens 
en cita unes a Lacedembnia (s.v. t v 6 ~ i w v a ~ ) .  També Pausinias (V, 16, 2) ens parla d'unes 
curses de noies en el marc d'una cerimbnia en la qual s'oferia un vestit a la imatge d'Hera ar- 
giva i se li sacrificava una vaca. El mateix Paushias (IU, 13,7) explica com onze noies cone- 
gudes per Atovuoia6~q feien un 6 ~ 0 y o u  &yQva. Cf. Pi. Pue. ii, 99s. i VI 15, B. XI 40,110 
i XII 83, i F.R. ADRADOS aAlcmán, el Partenio del Louvre: Estructura e interpretación~, Emé- 
ritu, XLV, 1973, p. 323-44. 



guia, o e ~ ~ a c p o ~ o ~ ' ~ ,  i en la nau tothom obeeix el capita. És clar que la 
imatge del cavall oe~eacpoeos fa referkncia a la funció pedagbgica d'Ha- 
gesícora sobre les altres coreutes. Hagesícora té, respecte a les <<eugues>> que 
l'encerclen, la mateixa posició que tenia Agambmnon entre els seus soldats. 
En un context coral com el d'aquest fragment d'Alcmh, el mot ~ X ~ Q E X ~ S  

aplicat a Hagesicora sembla fer referkncia al seu paper de corega i en con- 
sequbncia les que l'encerclen, el @otov, a les coreutes. Tanmateix di:iem al 
principi que la imatge no és gratui'ta, sinó que esta en relació directa també 
amb el fet que, a Esparta, dels grups de gent jove sovint se'n diu &yÉhcc~, 
<<ramats>>. De fet el mot &yÉhy té un sentit institucional a Esparta, ja que de- 
signa les unitats en qui: els infants mascles s'agrupen des dels set fins al di- 
nou anys, edat aquesta en qui: l'infant deixa de ser un infant per passar a ser 
considerat un ~ i e q v ,  preparat per a comandar les &ykhal. Pel que fa a grups 
institucionals d'aquesta mena exclusivament integrats per noies, no sabem 
gairebé res, perb Ateneu cita un fragment de Píndar en el qual se'ns parla 
d'una hybhy integrada pernoies espartanes18. El mateix Píndar en un altre 
fragment ens parla d'un grup de cinquanta joves heteres que, curiosament 
com un grup de cavalls, s'uneixen en un sacrifici que Xenofont de Corint 
ofereix a Afrodita en senyal d'agraiment per una victbria seva a Olímpialg. 
Coneixem encara d'altres casos en qui: s'utilitza la mateixa imatge dels ca- 
valls reunits en una &y6hy. Plató, per exemple, compara els VÉOVS espar- 
tiates amb els poltres ( n h h o v ~  cpo@@&bas) reunits en ramats (8v &yÉhy), 
i es referix a la seva educació en els mateixos termes de la domesticació dels 
animalsz0. L'explicació és immediata si amb Chantraine relacionem &yÉhq 
amb &ywyq (byelv), que en el vocabulari de l'hípica significa l'acte de con- 
duir el cavall a mhZ1. Calame ens explica també que l'origen de les &yÉhal 
espartanes esta en els antics clans familiarsz2. Certament les hyihal, en 
substitució dels antics vincles familiars, es devien agrupar atenent a raons 
geogrhfiques, tot i que els seus membres encara es deien <<cosins>> entre 
ellsz3. Aixb explica, és clar, que al vers 52 el cor anomeni <<la meva cosina,, 

l7 El mot uet@arpÓ@o~ designa el cavall guia que en la quadriga s'enganxa a la part dreta del 
tronc perqu&, més fort que els altres, realitzi el major esfor~ en les corbes. Cf. Hsch. s.v. 
u~t~acpÓ@ov i Hdt. Iii, 102,3. La mateixa imatge a E. Ag. 842 i Ar. Nu. 1300 i Hom. Il. XXIII, 
316-21, aquí, perb, des del punt de vista del guia. 

l8 Pi. fr. 112Sn. (Aaxa~va  pbv na~6Évwv &yÉAa). 
l9 Pi fr. 122.18Sn. 
20 Pl. Lg. 666e (... olov &6@Óou5 nhhouq kv &yÉAg v~yoyÉvov~  cpoePa6as to65 vioug 

xÉxtqu6q). 
21 X. Eq.6.4. 
22 C .  CALAME, Les choeurs de jeunesfills en Grt?ce ArchaLque, Roma, 1977. 
23 Hsch. S. v. nautot. oi kx tqs adtqs  &yCAqs &tieAcpoi TE xa i  &YEVLO~. xa i  kni BqhetGiv 

oijtws &Asyov oi Aaxove5. 



a Hagesícora, referint-se més a una relació d'afinitat que no a un parentiu de 
sang. 

La comparació de les dues noies amb cavalls s'explica també per la fi- 
liació religiosa del cor d '~ l cmh '~ .  LA quina deessa, doncs, es refereix 
Alcmh quan parla d' Aotis? Els comentaristes no es volen posar d'acord si 
es tracta d' Arternis Ortheia o d'Hblena, totes dues deesses de les noies vir- 
ginals, o si es tracta d'alguna altra divinitat. Bowra i Calame s'inclinen a 
pensar que es tracta d'Hblena recolzant-se en paral.lels com el de la molt co- 
neguda can~ó  de les dones lacbnies al final de la Lisístrata d'Aristbfanes (en 
aquest passatge dYAristbfanes les dones espartanes, que reben el qualifica- 
tiu de ~ Q ~ o L ,  invoquen Hblena en una cerimbnia nocturna perqub dirigeixi 
la dansa amb qub es disposen a honrar-la), els versos 1465 SS. de l'H2lena 
d7Eunpides o el passatge 18.22 SS. de Tebcrit. La connexió entre aquests 
passatges i el fragment d'Alcmh sembla clara. En tots tres se'ns parla d'unes 
execucions corals i d'una cursa paral.leles a l'execució i a la cursa d'aquests 
versos d'Alcmh. 

L'ús ritual de la imatge del cavall, a més, quedaria refor~at també per 
l'existbncia a Esparta d'una confraria de sacerdotesses anomenada 
~ E ' u ~ ~ ~ ~ J C L ~ E S .  Hesiqui ens explica que les AE'U~IJC~LGES dibuixades en 
una joia de bronze que ell descriu són dues noies vergesz5. L'existbncia 
d'aquestes A E ' u ~ ~ ~ ~ L ~ E S ,  la confirma PaushiesZ6 i Bowra suggereix, anant 
més enllh del que l'evidbncia li permet, la possibilitat que les dues noies del 
cor d'Alcm2 fossin aquestes AEZIX.LJC?TL~ES, que, com ens ha explicat Hesi- 
qui, també eren dues27. Paral.lelament coneixem encara altres casos en qub 
el terme nQhos era utilitzat en un sentit ritual, com el del culte tard2 a De- 
méter i Persbfone, les sacerdoteses de les quals també rebien el qualificatiu 
de J G Q ~ O L .  Molt probablement d'altres cultes entrats en desús ens confir- 
marien aquest sentit ritual del mot. 

En Homer i en Sembnides hem destacat la immediatesa de la imatge hi- 
pica pel seu carhcter eminentment descriptiu. En Alcmh, en canvi, la imatge 
hípica té sentit només a partir del ritual i la seva comprensió va més enlla de 
l'efecte descriptiu dels elements que la componen. 

24 Cf. C. M. BOWRA, Greek Lyric Poetry, Oxford, 1961, p.49s.; D. L. PAGE, Alcman, The 
Partheneion, Cap. 111: ~(The religious Ceremony~, Oxford, 1951, p. 69-82, i C. CALAME, <(I1 
primo fragmento di Alcmane ed i1 culto di Elenar, Rito e poesia corale in Grecia. Guida sto- 
rica e critica, a cura di C. Calame, Roma-Bari, 1977, p. 103-19. 

25 Hsch. sv. nwhia. xcihxofiv nfiypa t~ ~ ~ Q E L V  66 kni tOv wpwv t a c  TOV A E V X ~ ~ L ~ ~ V  
nhhous 660 6; $vat n a ~ 8 i v o v ~  cqaotv. 

26 Cf. Paus. 3.16.1 i 3.13.7. 
27 Cf. també A. F. GARVIE, <<A note on the deity of Alcman's Partheneion)), C.Q., n.s. 15, 

1965, p. 185-6. 



Amb Íbic, Anacreont i Teognis entrem de ple en el món de la poesia 
simpbtica. Els temes del vi i de l'amor són ben presents en els poemes 
d'aquests tres autors i no hi ha res d'estrany, doncs, en el fet que en Ibic, 
poeta per excel.lbncia de la bellesa efkbica i de l'amor, o en Anacreont, que 
tan bé sap impregnar els seus poemes del més variats c<leitmotives>> lúdics, 
o en Teognis, una bona part dels poemes del qual són plens de motius 
simpbtics, la imatge hípica sigui un recurs divertit i enginyós per a explicar 
un estat d'hnim, un sentiment o senzillament un trivial afer amorós. Es en la 
poesia simpbtica, doncs, que la imatge hípica s'associa directament a un 
contFxt erbtic. 

Ibic és el primer autor en el qual una imatge hípica té un clar referent 
erbtic. En el fragment 7D Ibic és el primer a fer explícits dos dels tbpics re- 
lacionats amb una imatge hípica que desenvolupen després Anacreont, Teo- 
gnis i, més enllh encara, Aristbfanes i els epigramatistes hel.lenístics. Ens 
referim concretament als tbpics de la cursa i del jou. 

El fragment 7D ens parla de la irresjstible atracció amb qui: la persona 
loquens, potser en aquest cas el mateix Ibic, s'enamora d'un jove que té al 
davant. En el poema es combinen dues imatges diferents, la segona com- 
plementant la idea de la primera. Aquesta primera imatge, que fa referbncia 
al món de la caga, és la d'Eros &@xuw~Ós d'Afrodita, el crvigilant de les 
xarxes d'Ahodita,>>. La segona, que és la que ara ens interessa, és una imatge 
hípica en la qual Ibic compara un home adult i cansat que malgrat ell s'ena- 
mora de nou amb el cavall de curses vell i atrotinat que es veu obligat a pre- 
parar-se per a una nova cursa: 

'EQOS a6 t e  ys xuavÉo~o~v fino 
fiherpdtqoy taxi@' Byyao~  Gs~xoyevos 

xqhfiyao~ xav toGano i~  8s GXEL- 
@a Gixzua KGJCQLGO~ 8ofidthhe~. 

yav z ~ o y S w  YLV ~ J C E Q X ~ ~ E Y O V ,  
&o,& cps~Él;vyos innos & ~ 6 h o r p o ~ o ~  not i  yfigal 

&É?~wv 06%' 6 ~ ~ 0 ~ 1 6 0 0 ~ ~  6s 6 ~ l h h ~ 1 ~  ZfkX. 

El poema consta de dues parts perfectament diferenciables: una pri- 
mera, formada pels quatre primers versos, que té per subjecte Eros, i una se- 
gona, formada pels tres darrers versos, que centren l'atenció en la persona 
loquens. La situació plantejada és clara: la persona loquens veu la imatge 
d'Eros en la figura del jove que té al davant i del qual s'enamora amb un 
simple intercanvi de mirades. En els quatre primers versos, carregats de tb- 
pics de la poesia erbtica, Eros --el noi- se'l mira amb tendresa amb els 
seus ulls cianeus. La mirada del noi l'enamora follament com per art d'en- 
canteri i l'aboca al fons mateix de les profundes xarxes d' Afrodita. 



En els tres darrers versos, en canvi, la persona loquens expressa els 
seus sentiments davant d'aquesta situació. I ho fa amb una imatge hípica. 
Plató ens l ' e ~ p l i c a ~ ~ :  Íbic -diu Plató-, vell i contra la seva voluntat, es 
veu forqat a anar a l'encontre de l'amor com el cavall abans campió que, 
ara vell i cansat, s'adona que el preparen per a una nova cursa i tremola 
de por, conscient com és del molt que aixb el far2 patir 29. En efecte, com 
el cavall que en un altre temps havia estat & & 6 h o r p 0 ~ 0 5 ~ ~  i que ara és 
obligat a prendre part en una nova cursa, tot i que ja és massa vell com per 
a no sortir-ne malparat, la persona loquens, que de jove havia gaudit 
amb plaer del joc de l'amor, ara tem no ser capaq de resistir aquesta nova 
envestida d'Eros31. El sentit de la imatge és clar, i és la primera vegada 
que una imatge hípica té un referent erbtic evident. Aquesta és la princi- 
pal innovació d'Íbic quant a 1'6s de les imatges hípiques, i en aquest sen- 
tit Íbic serveix de pont entre Homer, Sembnides i Alcmh, d'una banda, i 
Safo, Anacreont o Teognis, de l'altra. Aquest fragment d7Íbic és innova- 
dor encara en un altre aspecte. Si bé és cert,que la imatge del corser 
l'hem pogut veure en el fragment 1 d'Alcmh, Ibic la planteja en uns ter- 
mes ben diferents. Íbic introdueix de forma explícita encara un altre ele- 
ment nou: la imatge del cavall ungit per a referir-se a la imatge del jou de 
l'amor, la simbologia de la qual comentarem més endavant en els frag- 
ments de Safo i d'Anacreont. D'aquesta darrera, al seu tom, se'n deriva 
directament la imatge de la cursa que aplicada a l'amor desenvolupen 
posteriorment Ar is tbfane~~~,  Dioscbrides i A~c lep í ades~~  i també alguns 
autors llatins34. 

El fragment 786 d'Anacreont és l'exemple més evident de la poesia lí- 
rica d'una imatge hípica associada a un context erbtic. En destaca, primer de 
tot, el fet que el poema sencer esta constru'it sobre la base d'aquesta imatge. 
Anacreont se serveix de la figura del cavall i la seva domesticació per a re- 
ferir-se metafbricament al trhnsit d'una noia trhcia de l'adolescbncia a l'edat 
núbil. En altres paraules, Anacreont ens explica la iniciació d'una noia 
verge al sexe. La imatge desenvolupada tot el llarg del poema es fona- 
menta en el doble sentit dels mots nahos,  <<poltre>>, amb el qual Anacreont 

28 Prm. 137a. 
29 Potser en un sentit diferent, per6 en serien paral.lels S. El. 25-6 i Enni, Ann. fr. 374V. 
30 he6hocpÓ~o~ avictoriósn, epítet d'un clar ressb &pic. Cf. supra el fr. 1 d'AcmB, a més d'll. 

IX, 124, i XX, 22. L'epítet també s'aplica als homes Pi. 0. 7.7 i Hdt. I,31. 
3' Cf. Hor. Ep. I, 1, 8-9. 
32 Cf. A. Pax. 899-902. 
33 Cf. A. P. V55 (Dsc.) i V 203 (Asclep.). 
34 Cf. OV. Rem. 429, Ars. 2.726, Am. 3.7.24 i A. A. 755-7, Lucr. 4.1195s.. Aus. Cent. Nupt. 

128s. i Prop. 2.33A.22. 



es refereix a la noia, i knappdl~qs, <<genet>>, que designa l'home experi- 
mentat que ha d'instruir aquesta noia en els afers de l'amor: 

IIQhe Oeyxiq, t i  6.JI VE hoEov iipyao~ /3Mnouoa 
vqheQg rpe6yey, 6 0 x 5 ~ ~ s  65 p' o66iv ~i66vai oocpov; 

V ~ V  6 i  hElp6vdls 'CE (30031~~1~ ~0gqdl 'CE oxlQ'C6oa J G C ~ ~ L E L ~ '  

6~Eiov Y&Q innon~ieqv 06% &XELS 6n~pPdl'~qv. 

Com apunta B. La~agn in i~~ ,  el fragment 78 d' Anacreont és un poema de 
joventut, probablement datable en l'bpoca durant la qual l'autor s'estava a 
Abdera, abans d'instal.larse a la cort de Polícrates de Samos. Tot el poema 
gira al voltant d'una noia trhcia a la qual Anacreont es refereix en tot mo- 
ment amb el terme nQhos i que dóna origen a la imatge desenvolupada tot 
al llarg del poema. De fet, en aquest sentit el mot nQhos tindria un antece- 
dent immediat en l'ds de 'innos o de xShqs del fragment d'Alcmh referits a 
la corega i a una coreuta del seu cor, per bé que el sentit era allh un de ben 
diferent. De la mateixa manera que abans n'explicaven 1'6s i el significat en 
funció del context ritual en qub apareixen, ara hem de fer el mateix a partir 
d'un context simpbtic. Una glossa d'Hesiqui ens explica que nfihos pot ser 
entbs com a sinbnim d'hetera, i no són pas pocs els para1,lels que recolzen 
una interpretació en aquest sentit36. El mateix Herhclit, a través del qual ens 
ha arribat aquest poema, comenta que en aquests versos Anacreont retreu a 
una noia excessivament impetuosa la seva actitud sexualment llicenciosa i 
arrogant37. Moltes han estat a partir d'aqui les interpretacions d'aquests ver- 
sos, perd totes en una mateixa direcció: Anacreont ens parla d'una noia de 
la qual, en paraules de H. Franke138,<<many must have brought pleasure to 
the male drinking-parties of Abdera>>. Fr&nkel entén, doncs, que es tracta 
d'una de les heteres contractades per a entretenir els convidats al simposi i 

35 B.  LAVAGNINI, Aglaia, Tori, 1947. 
36 Hsch. s. v. nGihos. Eraiea. xhhous  y h ~  af i ras  Eheyov. o'iov 'Arpeo8itqs. xhhovs  

t o v s  vious, x a i  t h s  v ias ,  x a i  nag6Évous. En el sentit de cortesana també a Eub. 82.2K.- 
A., paral.le1 a 1'6s de h n o ;  per a designar les dones impúdiques a Ael. N.A. 4.1 1. El terme 
també s'aplica comunament a les noies joves: Alcm. fr. 1, E. Hec. 142, Hipp. 546, Andr. 621, 
fr. 781.21, Cratin. fr. 94K.-A., Epicr. fr. 8K.-A., Menecr. fr. 927 Kaibel, Ar. Lys. 1308 i Phil. 
A.Pl. 215.2. També, per bé que menys freqüenment, als nois joves: E. Rh. 386, Ph. 947, A. Ch. 
794, Semon. fr.5D i Posidipp. A.P. V 202. 

37 Heracl. Quaest. Hom. 5 (p. 7 Oelmann, alii): x a i  p i v  6 T(LOS ' A v a x ~ i w v  6 t a ~ ~ t x o v  
rp~ovqka  x a i  ooflaeas yvvatxos bneeqcpaviav 6ve~Gi<wv rov kv afizfi oxterQvta vo i~v  
& j ' h n o v  (hhqyÓeq(~&v oijrw h i y ~ v .  n Q h ~  xth. 

38 H .  FRANICEL, Early Greek Poetry and Philosophy, Oxford, 1975, p. 295s. 



de la qual Anacreont, en un dels seus arrauxats capricis, s'hauria enamorat 
follament. Tanmateix una lectura més entretinguda dels versos recolzant-nos 
en fragments paral.lels d'altres autors ens fa veure que darrera d'aquesta pol- 
trella trhcia, que molts identifiquen amb la mateixa noia trhcia que Anacre- 
ont rebutja en el fragment 58G39, no s'hi amaga una hetera experimentada en 
els plaers de l'amor i desdenyosa de les habilitats de l'home que se li ofereix, 
sinó, ben al contrari, una noia ingbnua i temerosa de la seva virginitat. 

Wilamowitz l'encerta quan basa la interpretació del poema en la forma 
elidida del pronom p' del segon vers. El sentit del poema canvia radicalment 
si sobreentenem una forma PE, com generalment s'ha fet, o, en canvi, una 
forma pol, que ens sembla certament més encertada. En la primera estrofa 
res no ens fa sobreentendre l'una o l'altra d'aquestes dues formes. Si hi Ile- 
gim la forma pe, el sentit 6s el següent: la poltrella (i.e. la noia) menysprea 
el genet que la vol muntar (i.e. un pretendent), mirant-se'l de reüll descon- 
fiada (v.1. hoEov 6 p p a o ~  f ihÉ~couoa~~)  perqub es pensa que ell no sap res 
de res i que no n'ha de treure res de bo. Si, en canvi, restitui'm la forma POL, 
el sentit és un altre de ben diferent: Anacreont no entendria l'actitud menys- 
preadora de la noia, una noia que no sembla saber res de l'amor i a la qual 
ell podria ensenyar moltes coses4'. En la primera estrofa totes dues inter- 
pretacions són possibles, perd com veurem, aquesta segona encaixa certa- 
ment millor amb el contingut general del poema. 

En la segona estrofa Anacreont li fa saber a la noia-poltrella les seves 
habilitats en la domadura dels cavalls: ell estB ben preparat per a posar-li fre 
i brides42 i, amb les regnes ben agafades de la fer-li donar la volta als 
termes de l ' e ~ t a d i ~ ~ .  Adonem-nos que en aquests versos Anacreont no fa 
sinó desenvolupar la imatge de la cursa iniciada per Ibic (la mateixa imatge 
la trobem també en el vers 900 de la Pau d'Aristbfanes i en l'epigrama A.P. 
V 202 de Posidip). Tampoc res en aquesta segona estrofa no determina cap 
de les dues interpretacions inicials, en tant que les promeses d' Anacreont a 
la poltrella poden ser enteses ja sigui com una amenaCa orgullosa, en el cas 
de la primera interpretació, ja sigui com un intent de tranquil.litzar la pol- 
trella explicant-li les seves moltes habilitats, en el cas de la segona. 

La tercera estrofa ens ajudar2 a aclarir el sentit de les dues anteriors. Ana- 
creont hi introdueix una imatge nova fins ara, la del cavall que galopa en lli- 

39 o6xCtt Ogqtxiqg nat605 kx~ot~Écpopat. 
40 Cf. Sol, fr. 23.17 D. (hoEov 6rp~ahpotdB~6ot &OTE 6ttov) i PS. Theoc 20.13 i A. R. 

IV 475. 
41 U .  VON WILAMOWITZ, Sappho und Simonides, Berlín, 1966, p. 117-20. 
42 Cf. I1 XIX, 392 s., i X. Eq. 6.7. 
43 Cf. Anacr. fr. 15G., E. Hipp. 257 i El. 1027 s. 
44 En sentit figurat vegeu també S. El 686-7 i, en un sentit paral4el al dels passatges citats, 

Ov. A.A. 2.727. 



bertat pel prat. El sentit de la imatge és clar a partir de paral.lels com el frag- 
ment 2 de Safo o el fragment 60G del mateix Anacreont que comentem tot 
seguit. La imatge del cavall galopant en llibertat pel prat, transferida a l'esfera 
amorosa, simbolitza la llibertat abans de sotmetre's indefugiblement al jou de 
l'amor. En altres paraules, quan Anacreont ens parla d'una poltrella que juga 
pels prats sense res que la subjecti, en realitat ens esta parlant de la noia ado- 
lescent que no coneix l'amor i encara no s'ha sotmbs a la seva llei. Uncnoia, 
perb, en edat de ser instrui'da per algú destre en els afers de l'amor. Es per 
aixb que Anacreont recomana subliminalment a la noia la necessitat d'un do- 
mador expert que li faci de genet. En altres paraules, la necessitat d'un mes- 
tre experimentat (ell, naturalment) que la inici1 en la practica de l'amor. 

Ja hem parlat del doble sentit del terme nOhos en un context simpbtic. 
Tant o més remarcable és el doble sentit del terme d n & p p & ~ y ~ ,  el significat 
primer del qual és el de <<genet>>, i que aquí, evidentment, i pel sentit mateix 
de la imatge, es refereix a l ' a n ~ a n t ~ ~ .  Recordem en aquest sentit que el verb 
dneppaivo i altres derivats de paivw (com &vapaivo,  8nifiaivo o 
xaaaflaivo) tenen també un doble sentit erbtic i es refereixen, tots ells, a 
l'acte En paraules de B. Gentili, <ral giuoco istintivo della fanciu- 
lla-puledra i1 poeta appone i1 suo Liebspiel di cavallerizo abile ed 
e ~ p e r t o ) ) ~ ~ .  Així es fa palesa la intenció pedagbgica d7Anacreont a qub 
Frankel es refereix quan resumeix el contingut del poema dient: <<the poet 
offers himself as instructor for the graduation from children's games into 
more adult pastimess4*. Intenció pedagbgica que, al seu torn, justifica la 
fanfarroneria d' Anacreont en la segona estrofa i determina inequívocament 
el sentit de la primera. 

45Cf.E.Ba.782,Supp.585i685,X.Cyr.4.1.7,7.1.3,3.3.27,Eq.1.1,3.4,Eq.Mag.3.4, 
Theopomp. Hist, 2, etc. 

46 Cf. J. N. ADAMS, The latin sexual vocabulary, Londres, 1982, p. 165 s. Adams dedica el 
capítol a la terminologia amb significació erbtica aplicada als animals. Ba ivo  i els seus deri- 
vats són termes comunament usats en grec cllssic per als animals de muntura, perb tenen una 
clara tendkncia a ser utilitzats posteriorment com a sinbnims de BtvÉo. 'Avapaivo, per 
exemple, a Hdt. 1.192.3 i Ar. fr. 329 (Exvapfjvat t t v  yvvaixa poBhopat), Moeris 3, Thes. s. 
v. &vapaivw, 304 B-C i Men. Pk. 484. 'Exeppaivo, per exemple, a Hsch. s. v. Bxeppaive~ i 
iuvapazqs. O 'En~paivo ,  per exemple, a Antiphil. A.P. IX 415.7. Aquest darrer paral4el al 
llatí (<salio)) (Plin. Nat., 10.160, Pompon. 40 i Petron. 24.4). Semblantment x a t a p a i v o ,  al fr. 
36G. d'Anacreont, que G. Giangrande ((<Simpotic Literature and Epigramr, L'Epigramme 
Grecque, Entr. Fond. Hardt, XIV, Vandoeuvres-Géneve, 1967, p. 91-97) interpreta que estl 
aplicat a la pbrdua de potbncia sexual per part d'Anacreont, recolzant-se en el comentari de la 
Suda sobre les inclinacions sexuals d'aquest (Cf. Suda s.v. 'Avax~Lov)  i Antip. Sid. A.P. VE 
23,/s., "Simon." A.P. VII 25, 5-8, A.P. IX 239,3s.., i altres citacions que consigna a la nota 2 
de la plgina 110 del mateix article. En general, vegeu també SHIPP, Modern Greek evidence for 
the ancient Greek vocabulary, Sidney, 1979, p. 126 s. 

47 B. GENTILI, Anacreon, Roma, 1958, p. 187. 
48 H. FRANICEL, OP. cit., p. 296. 



És clar que Anacreont ha volgut construir el seu poema jugant amb 
l'ambigüitat de les dues primeres estrofes, de tal manera que només a par- 
tir de la tercera estrofa s'entengui el sentit general. Anacreont cerca amb 
aquest procediment l'efecte sorprenent que s'accentua, encara més, amb la 
col~locació al final mateix del poema del mot Enepp&tqs, que, en darrera 
instincia, n'esdevé la ((punta>> inesperada. 

En el poema anterior Anacreont utilitza la imatge hípica per a referir-se 
metafbricament al trhnsit d'una noia de la infantesa a la maduresa. Tot el 
poema, centrat en la figura de la domesticació del cavall, desenvolupa 
aquesta idea i la imatge del cavall lliure galopant prats enllh sense deixar-se 
ensellar simbolitza la llibertat prbvia a la imposició del jou de l'amor. En 
aquest sentit el fragment 2 de Safo és un clar antecedent del d'Anacreont 
en tant que incideix en aquest mateix aspecte inicihtic i, tot i que no conté 
prbpiament cap imatge hípica, juga també amb la imatge dels prats en els 
quals pasturen els cavalls. Aquest fragment de Safo és una detallada i mi- 
nuciosa descripció d'un paratge miigic i d'extraordinhria bellesa mitjangant 
la qual Safo vol crear un ambient idoni i el marc ideal per a l'epifania 
d'Afrodita. Tots i cadascun dels elements que configuren la seva descripció, 
entre els quals es compten els cavalls que pasturen en els prats, prenen, en 
un context erbtic com el que té aquest fragment de Safo, una simbologia 
molt precisa i suggereixen, en conjunt, que es tracta d'un lloc d'una mhgia 
especial perqub les noies hi perdin la virginitat: 

6 ~ 0 ~ 2 j  p' kx Kefizas Ex[i T O V ~ ] E  va0ov 
ayvov, 6nn[q  TOL] X&QLEY piv &hoos 
pahi[av], (3Qpo166 ta6wp~&pe- 
VOL [)LL]PCLVC;)T~' 
Ev 8) 3 6 w ~  rpOx~ov xeh&6e~ 61 'Go6wv 
pahivwv, P Q O ~ O L O L  8i n a i s  2) XQQOS 
Eoxiaot, ai6wooopÉvwv 6 i  cpwhhwv 
xQpa  ~ ~ ~ É Q Q E L '  

EY 6 i  heipwv innofiotos zÉ6ahev 
t q i v o ~ o ~ ,  ~ V ~ E O L ~ ,  a i  8)  a q z a ~  
pkhh~xcx n v k o ~ o ~ v  [ 
[ I 
8v6a 6il oi, .... Éholoa K ~ ~ T Q L  
~Qvoiaioiv  &v x v h i x ~ o u ~ ~  & P Q w ~  
2 ) p p ~ p ~ I x p ~ v o v  6 a h i a ~ o ~  vÉxTaQ 
oivoxóa~oov 



Aquest més que probablement incomplet fragment de Safo representa, 
en primera instincia, una súplica a l'epifania d 'Af r~d i t a~~ .  Com apunta A. 
Pippin Burnettso, el to general del fragment és confidencial i sembla com si 
Afrodita, temptada per la bellesa i la joia del paratge dibuixat per Safo, hi ha- 
gués d'acudir per al seu propi plaer. L'epifania d'Afrodita ha de tenir un pro- 
fund sentit cultual, i la descripció acurada del lloc respon a la finalitat de 
crear l'ambient més adient per a la visita de la deessa de l'amor. No debades 
els jarhns, les pomes, els perfums, els camps de flors i, ho recalquem, també 
els cavaiis tenen una relació més que directa amb la deessa de l'amor en més 
d'un cultes1. En paraules de G. Lanata52, aquest fragment de Safo ccci raporti 
a un ambiente schiettarnente afroditico, in cui i1 significato cultuale degli ele- 
menti che in altro contesto e in altra epoca sarebbero "paesistici" b gia stato 
sottolineato da Bruno Gentili con particolare riferimento al linguaggio amo- 
roso della poesia di Anacreonte e della lirica arcaica, in cui la menzione dei 
meli o delle rose allude sempre alla presenza o al potere di Afrodite,,. 

Safo suplica a Afrodita que vingui de Creta per a visitar aquest temple 
sagrat on trobar2 un hort ple de pomeres53, altars que fumegen encens, 
dolls d'aigua fresca, rosers d'ombra refrescants4 i un prat en el qual pastu- 
ren els cavalls (heihpov h ~ ó ( 3 o t o ~ ) ~ ~  i on a la primavera creixen les flors, 
perqub hi vessi el seu nbctar en copes d ' ~ r ~ ~ .  

Tots i cadascun dels elements que configuren el paratge descrit per 
Safo han de crear una sensació de plaer i de benestar tant en aquell que tin- 
gui la sort de veure'ls com en aquell que en senti a parlar57, i, com es pot ob- 

49 Cf. LANGLOTZ, Aphrodite in den Garten, Heidelberg, 1954; A. MOTTE, Prairies etjardins 
de la GrPce Antique, AC. Roy. de Belg. Mim. Classe de Lettres, 2me. série, tom. 61, fasc. 5 
1973, p. 517 s., i J.M. BREMER, ~ T h e  meadow of love and two passages in Euripides 
Hippolytus>>, Mnem., XXVIU, fasc. 3, 1975, p. 268-80. 

50 A. PIPPIN BURNETT, Three Archaic Poets, Londres, 1983, p. 239s. 
5' Cf. el comentari al fragment d'AlcmB i Pi. P. 525, Paus. 1.19.2, Str. 14.683-4 i Plini H.N. 

5.130. 
52 G. LANATA, <<Sul linguaggio amoroso di Saffo,,, QUCC., n. 2, 1966, p. 63-79. 
53 Cf. Hes. fr. 85, Ar. Nu. 997 i schol., Theocr. 2.120, 3.10, 6.6, 6.7, 10.34, 11.10, Luc. D. 

Meretr. 12.1, Aristaen. 1.10, Artem. 1.73, Heliod. 3.38, A.P. V 79 i V 80 (Plató), Ath. 12.553E, 
Hsch. s.v. p*;lho p a h ~ i v ,  Prop. 1.3.24, Ov. Tr. 3.10.73, Verg. Ecl. 3.64, i B.O. FOSTER, <<The 
symbolism of the applen, HSCPh, 10, 1899, p. 39s., H. GARDOZ, <<La requisition de l'amour et 
le symbolisme de lapommea,Ann. de 1'Ecoleprat. des huutes Etudes, 1902, p. 5-23, E.S. MC. 
CARTNEY, <<How the apple became the token of love,, TAPh, 56, 1925, J. TRUMPF, 
<<Kydonische Aepfeb, Hermes, 88, 1960, p. 14-22 i M. LUGANER, Untersuchungen zum Sym- 
bolic des Apfels in der Antike, Erlangen, 1967. 

54 E. Med.840, Bio. 1.66, Kypria frs. 4-5K, Paus. 6.24.7 i Schol. Lyc. 831. 
Cf. Anacr. fr. 60G (Pap. Oxy. 2321) i Thgn. 1249s.. a més d'Od. IV 606,11,287, i Schol. 

Il. II, 820, B. fr. 10.80, E. Andr. 1229, Supp. 365, IG. 1.1034, Hor. Carm. III, 18.12 i II,5 i Just. 
Nov. 25.1. 

56 Od. VIII 362 i H.Cer. 61-2. 
57 Cf. Hermog. Id. 2.4. 



servar a partir dels molts paral.lels consignats en les notes anteriors, tots ells 
són interpretables en funció d'un context erbtic en el qual s'ernmarquen re- 
currentrnent. D'acord amb aixb, A. Pippin Burnett, seguint M.L. W e ~ t ~ ~ ,  
suggereix que el jardí descrit en aquest fragment de Safo és un lloc ideal 
perqub les verges hi perdin la virginitat en el marc d'una particular cerimb- 
nia inicihtica. En paraules de J.M. Bremer, ctin the tradition of Greek poetry 
a description of a flowery meadow occurs frequently in a context of a fe- 
male beauty to be enjoyed (if virginity, then virginity not as "inviolabilis" 
but as "violanda")>>. 

El valor de la imatge del camp de pastura i dels cavalls d'aquest frag- 
ment no pot ser interpretat al marge dels altres elements que l'acompanyen 
en la configuració del paratge descrit. Per tant, caldria interpretar aquesta 
mateixa simbologia de la imatge en el poema d' Anacreont (si tenim present 
el carhcter igualment inicihtic expressat a través de la imatge alla utilit- 
zada), que, d'altra banda, i a partir d'aquí, esdevé un tbpic de la literatura 
simpbtica. 

La imatge hípica del fragment 60 d'Anacreont (Pap. Oxy. 2321) com- 
bina aquest mateix tbpic dels prats de pastura, que Anacreont utilitza també en 
el fragment 78G a partir del fragment 2 de Safo, i el tbpic del jou de l'amor, 
present per primera vegada en connexió amb una imatge hípica en el fragment 
7D d'Ibic. La imatge té aquí el mateix significat de la iniciació d'una noia en 
l'amor que en els dos fragments comentats, i aquesta vegada Anacreont el fa 
encara més evident a través del fort contrast en l'actitud d'Herbtima dels 
versos inicials, que precedeixen la imatge, i la dels versos finals: 

.....I 6'kv piop nazfi<i>~as 
Ópatjlp, 62 &ooa nohhoi 
noh] iqtÉov cpebvag EntoÉa~ai, 
heocp]Ó~e, heocpoe' 'Heo [.c]ipq. 

58 Cf. Maia, 22, p. 317s. 



El contingut general del fragment, així com també el to utilitzat, sug- 
gereixen que Herbtima és una noia f o r ~ a  sospirada en va per Anacreont. Ini- 
cialment pot semblar que Anacreont acusa Herbtima, des de la perspectiva 
del que s'ho mira a distincia, d'haver canviat radicalment d'actitud: d'una 
situació de cautelosa protecció per part de la mare, Herbtima accedeix al 
món de l'amor amb una naturalitat feridora. Perb no sembla que hagi de ser 
aquest el sentit del fragment. Evidentment Anacreont se sent ferit, per6 el 
que realment el fereix no és tant que la noia hagi deixat endarrera la infan- 
tesa i hagi passat sense cap mena de trauma a ser objecte del desig dels seus 
conciutadans com que aquesta, tot i haver-se iniciat en l'amor, el rebutgi a 
ell com a amant. Altrament no s'explica el to de severitat amb qub Ana- 
creont retreu a la noia la seva actitud. Aquesta mena de judicis condernna- 
toris no lliga gens amb el carhcter d9~nacreont,  i molt menys encara en 
qüestions amoroses a les quals té una particular afecció. 

Un dels aspectes més remarcables d'aquest poema és justament aquest 
fort contrast entre la noia bonica i atemorida dels versos 2 i 3 i 1'Herbtima 
dels vers 13 que Anacreont titlla severament de dona de ficils costums 
( h e w r p ó ~ s ) ~ ~ .  El contrast és tal que ha fet pensar a més d'un comentarista 
que no es tracti de la mateixa noia. Latte, per exemple, suggereix la possi- 
bilitat que el vers 13 sigui l'inici d'un altre poema amb el mateix metre60. 
No és aquest el cas. El camí entre la noia inicialment vergonyosa i atemo- 
rida, reclosa a casa i educada en la prudbncia per la mare, i aquella altra 
amable i aparentment generosa que corprbn un bon nombre de conciutadans 
s'explica perfectament a partir de la simbologia de la imatge del cavall, si- 
tuada al bell mig del poema i fent de pont entre les dues actituds d'una 
mateixa noia. De fet Anacreont emfasitza volgudament el contrast entre 
aquestes dues actituds per tal fer més evident encara el passatge d: la in- 
fantesa a l'edat núbil, de la neutralitat sexual a la provocació sexual. Es aixb 
el que explica uns comportaments tan contraposats. En aquest sentit el fort 
epítet h e w c p ó ~ o ~  que tanca el poema representa el clímax d'aquesta grada- 
ció i ens fa pensar que Anacreont ha d'estar dolgut per alguna cosa que 
l'afecta a ell personalment. 

Vegem els elements que configuren aquesta imatge: mentre la mare 
custodia la nova casa pensant-se d'estar-la criant en la prudbncia, Herbtima 

59 Sud. S. V. ~ I J O ~ X V ~ .  $ x ó ~ v q  ... 'Avax@B~v 8 i  xai  h ~ o r p ó ~ o v .  1088.38 i 1082.41. 
A ~ o r p o ~ o s  és un epítet comunament aplicat als camins molts freqüentats (Il. XV, 682, Theoc. 
25.155 i Hdt. 5.187) i s'usa també com a substantiu i amb el mateix significat (Pythag. ap. 
Porph. VP 42, Ael. VH. 17, D. L. 8.17, E. Rh. 881, Pl. Lg. 763c, Ph. 1.16, Paus. 9.2.2 etc.). 
Tanmateix també s'aplica a una hetera, com en aquest cas, i té un sentit para1,lel al 
n&@i¿j@opov del fragment 1 de Focílides, aplicat a una euga, i sobretot al de ne@icpoi~ov, que 
Cal.límac, a l'epigrama A.P. XII, 43.3, aplica a un behp~vos  massa afeccionat a deixar-10 per 
a anar amb d'altres. 

60 Cf. LATTE, Gnomon, 1955, p. 114. 



s'escapa furtivament per a nodrir-se en els camps de jacints on Cipris alli- 
bera les eugues del seu jou i els imposa el nou jou de l'amor. L'expressió 
dax~v8ivas 6gozjeas l'hem d'entendre en el seu sentit real, és a dir en el 
sentit genkric de <<camp>>, ampliament documentat ja des d'Homer (la 
preskncia dels cavalls en una 6eouea és usua161). Es tractaria certament 
d'un camp de jacints, paral.le1 a la h~ipcov innofio~co~ del fragment de 
Safo. Lbgicament, que Anacreont, com Safo, esmenti un camp de flors 
sembla estar en relació directa amb la imatge de Cipris que veiem, per 
exemple, en les Cyprie (fr. 3 Kinkel), on justament els jacints, i també els 
narcisos, les roses, els lliris i la flor del safra són flors sagrades d'Afrodita 
62, algunes de les quals simbolitzen tbpicament l ' a m ~ r ~ ~ .  La predncia del 
camp de jacints connecta directament aquest fragment amb el d' Anacreont 
i el de Safo i, per tant, a la vista de tots dos fragments, estan fora de lloc les 
interpretacions allunyades del sentit que hem volgut apuntar anteriorment. 
No és correcte, doncs, veure en el camp de jacints una referkncia als pkls de 
la zona genital de la noia, foscos com el color del jacint64 ( b e o u ~ a  tindria 
una exagerada significació erbtica que evidentment no té65), ni tampoc pen- 
sar que senzillament es tracta d'una methfora designant el cos de la noia. 

L'altre tbpic amb qui: juga Anacreont en aquesta imatge és el del jou de 
l'amor, plantejat per primera vegada per Íbic en una imatge hípica de refe- 
rent erbtic: Herbtima recorre els camps de jacints on Cipris allibera les eu- 
gues dels lligams que les subjecten i els imposa el nou jou de l'amor. ¿A 
quina mena de lligams, perb, es refereix Anacreont quan diu que Cipris aili- 
bera les eugues i x  hendr6vwv? S.R. Slings, que reconstrueix un text dife- 
rent al de B. Gentili, interpreta que les eugues són alliberades del jou de la 
castedad i fetes esclaves dels plaers d' A f r ~ d i t a ~ ~ .  Deixar pasturar els cavails 

61 Cf. il. XX, 226, i Pi. Pae. VI, 105 s. (Sn.). 
62 Cf. les notes 50 i 54. 
63 Cf. Anacr. fr. 29. 1s. i Anacreont. 30,41,42 i 44 B. 
64 Cf. GOW a Thecr. X 28. 
65 En el sentit que bqou@a s'aplica metafbricarnent a la dona que rep una llavor i dóna fruits 

(Thgn. 582, A. Th. 754, S. O.T. 1257, Pl. Lg. 839a i Tim. 91d), d'on també a l'brgan sexual de 
la dona (a més de per l'associació immediata entre la fertilitat del camp i la de la dona, també 
per I'aparenqa externa dels genitals femenins). Cf. el llatí aeugiumx, gr. eiryeiov a Lucil. 
940, Non. p. 153 L, *sulcusn a Lucr. 4.1272,Verg. Georg. 3136 i Arth. Lat. 712, <<aruumn a 
Lucr. 41 107, Tert. Anim. 27. Ambros Exp. Luc. 1'44 A i Plaut. Truc. 149, qagern a Plaut. Truc. 
149, i els seus derivats a Pavut. Asin. 874, Cas. 922, Curc.56, Truc. 148. En general vegeu J.N. 
ADAMS, The Latin sexual vocabulary, Londres, 1982, p. 82-5. 

Cf. S.R. SLINGS, <<Anacreon's two meadow,, ZPE, 30, 1978, p. 38. Segons la seva re- 
construcció del text, Herbtima, que presumiblement encara és verge i de fet així la consideren 
els seus amics i coneguts, s'ha tomat secretament (6ne~Crpuye~) en una apassionada i generosa 
dispensadora dels seus béns (heorpoge). Aido, que ell reconstrueix en el lloc ocupat per la 
mare en el text de Gentile, en tant que guardiana del prat de la castedat (Cf. E. Hipp. 73-81), 
representaria h e m i s ,  el prat de la qual s'oposaria aquí al prat d'Afrodita. Segons Slings, per 



en el prat d'Afrodita és el mateix que deixar-10s <<lliures)) per a la practica 
de l'amor, o, en altres paraules, fer-10s <<esclaus)) de la llei indefugible 
d'Afrodita. Recordem en aquest sentit que un dels epítets aplicats a Afrodita 
és justament el de i n n o s a p ~ ~ a ~ ~ .  

Una altra vegada, doncs, Anacreont, com ja havia fet en el fragment 
78G i Safo en el fragment 2, juga amb la imatge del cavall en llibertat pel 
camp per a explicar metafbricament la iniciació d'una noia en l'amor. 

Finalment voldnem tancar aquest apartat dedicat a la poesia simpbtica 
parlant ni que sigui molt breument de tres elegies en les quals Teognis 
s'apunta a la practica de l 'eixa~e~v de tipus popular, tan freqüent en el sim- 
posi, per a elaborar unes imatges hípiques a partir dels mateixos elements 
que ja hem vist en alguns dels fragments comentats anteriorment. Parlem 
dels versos 1249ss., 1267ss., i 257s. Vegem ara les dues primeres elegies: 

iiai, o; ykv a%'8~ %nnocj, dn&i x~ i6Qv  8xoeÉofiyg, 
a66y 8ni ota6poG~ 4hu6q5 fipetÉeou~. 

fivio~bv TE n06Ov bya6ov LEL~QYCX TE xahbv 
' 

xeilvqv TE I / Y U X Q ~ V  &ho&a TE oxi~eci. 

i els versos 1267s.: 

nais TE xai ' inno~ 6poiov & p i  voov- OGTE yae Ynnog 
fivioxov xha i~ l  x ~ i y ~ v o v  6v xovil, 

&Ah& tov Coteeov &v6ea ~ É Q E L  x ~ ~ 6 a i o ~  xoe~06~i5.  
8 5  G'aCtw~ xai naig aov naeeóvza q~hei. 

La primera d'aquestes dues elegies ens parla, en paraules de M. Vetta, 
de ttlo stato di tradimento del19eromeno6che approfita dei vantaggi di altri 

El jove del qual ens parla Teognis és com el cavall que toma al 
seu estable després d'haver-se afartat de civada perquk troba a faltar el bon 
genet, el formós prat, la font d'aigua fresca i els boscos ben ombrejats que 
havia conegut en temps passats. Ja hem vist en el fragment 78G d'Ana- 
creont el valor de la figura del fivioxov &ya6ov en un context erbtic. Te- 
ognis el fa encara més explícit en parlar d'un fivioxov TE n06Qv bya6ov. 

tant, Anacreont se serviria de la simbologia dels cavalls per a explicar l'alliberació d'aquests 
del <<jou de la castedata per a ser novament subjectats, aquesta vegada, per& pel jou de l'amor. 

67 Cf. Hsch. s. v. lnno8drp~ta. fi Pe~oqs. xai'Acp~o8itq i Hor. Serm. I,5,18, Sat. I,5,27 i 
Camz. III,18,9s. Per 8apa<&tv en sentiti amorós Theoc. 27.21, 12.15 i 30.28. Thn. 1357, E. 
Med. 241, Hor. Carm. 1.35.28, Prop. 3.25.8 i Plini Ep. 3.9.8. 

68 M. VETTA (ed.), Teognis (Elegiarum Liber secundus), Roma, 1980, p. 56. 



Teognis fa servir els mateixos elements que els utilitzats per Safo i Ana- 
creont en les seves respectives imatges per a referir-se a aquest aspecte ini- 
cihtic, tot i que aquí, i a diferkncia d'Anacreont, la persona loquens no hi 
esta directament involucrada. El cavall d'aquesta elegia enyora el formós 
prat (recordem les he~phvas  del fragment 78G d'Anacreont i la heiyov 
ixJzopozo~, del fragment 2 de Safo), la font d'aigua fresca (& 6 ' 5 6 ~ ~  
+ ~ X @ O V  x ~ h d l 6 ~ ~  / 6Zijo8ov del fragment 2 de Safo) i els boscos ben om- 
brejats (fi~o601oi ai: . . . 6 XQQOS / Eoxiaoz', del mateix fragment de Safo 
d'aquell indret <<mhgic i paradisíac)) on temps endarrera devia haver perdut 
la virginitat a mans d'aquest destre genet que ens parla en aquesta elegia69. 
La imatge no és nova i el seu significat, per tant, és evident: el noi toma amb 
aquell primer amant que el va iniciar en el sexe, probablement després 
d'haver-10 deixat per a cercar la companyia d'uns altres. En bona lbgica 
aquest darrer ha de ser el sentit de l'expressió knei ~ Q L ~ Q V  b n o ~ É o 6 q ~  del 
vers 1249 (que Teognis manlleva d'Homer70), més que més tenint en 
compte el significat d'aquesta mateixa expressió en el vers 1269. 

En els versos 1267s~. Teognis compara el carhcter d'un noiet amb el ca- 
vall. Com el cavall que no plora el genet que ha llen~at a terra (cf. més en- 
davant el v. 260 &nwoay&vq zov xaxov fivioxov) i s'afarta de civada 
(x@i*aioL x o ~ e o 6 e i ~ )  mentre es deixa <<myntm) per un nou genet, així ma- 
teix el noi només s'estima qui té davant. Es un noi a qui li agrada de viure 
la vida sense cap més preocupació que la de gaudir al m h i m  de cada mo- 
ment71 i que, cansat del seu amant, el rebutja per a cercar-ne un altre que li 
proporcioni noves emocions, de la mateixa manera que el cavall menysprea 
el genet <<caigut a terra)) per a deixar-se alimentar de <<civada fresca)) per un 
genet més hhbil que l'anterior. 

El mateix valor metafbric que en aquests versos ha de tenir l'expressió 
del vers 1249 (ixei x ~ ~ 6 Q v  i x o ~ É o 6 q ~ ) ,  amb la qual Teognis es refereix 
al tracte amb un nou amant, un nou amant que tanmateix acabarh deixant 
per a retornar a aquell primer que amb tanta habilitat i destresa el va iniciar 
en els plaers de l'amor. 

No sembla tan destre el genet dels versos 2 5 7 s :  

"Ixxos Eyh xahq xa i  &e6hiq, &Ah& xdlx~ozov 
& v 8 ~ a  cpigo, xa i  yoi toGz' h v i q ~ o z a t o v ~  

nohhax~  8fipÉhh~oa 6~a@@?íEaoa xah~vov 
cpe6yev, &xooayÉvq zov xaxov fivioxov. 

69 Amb tot, el conjunt bosc-prat-aigua ja esti fixat en 1'8pica (11. XI, 161, i Od. VI 291s., V 
55-73, VI1 112-32, IX 140, X 350, i XX 278) i ha estat viilid fins l'8poca alexandrina (Theoc. 
5.32-4) 

70 Cf. n. Vi 506s. 
Thgn. 1.368 et passim. Cf. també Hom. Od. XV, 74. 



La grhcia d'aquests versos rau en el fet que és l'euga mateixa qui parla: 
cesóc una euga bonica i guanyadora de premis, per6 en munta un genet ne- 
fast i aixb se'm fa del tot insuportable. Quantes vegades he estat a punt de 
fugir esquin~ant el fre i llen~ant a terra aquest meu poc hhbil genet!,,. 

El significat d'aquests versos és transparent, i estan fora de lloc les in- 
terpretacions més o menys al.legbriques com les que hi volen veure un re- 
rafons polític o senzillament la critica d'algú que ha vist trai'da la seva 
amistat. Una d'aquestes interpretacions al.legbriques és la de J. Carriére, 
que vol veure l'hnima en la h n q  x a h t  xa i  &~6h iqv  del vers 257 i el cos 
que la sustenta en l '&v.Jl~ x a x ~ o t o s  del vers 260, de tal manera que cccette 
b e  si pure serait impatient de se débarasser, selon la théorie du oQpa- 
o 4 p . a ~ ~ ~ .  Carribre justifica la seva interpretació al.legant que aquests 
versos constitueixen un dels ygicpo~, un dels enigmes proposats a la fi del 
simposi i que, com tots els y~icpo~,  ccrepose sur une allégorie plus o moins 
ingénieuse, plus ou moins complexe, et demande, pour Etre résolu, intui- 
tion, sagacité et, bien entendu, connaissance des usages de la vie cou- 
rrante mais non point information historique spéciale>>. Té raó J. Carri2re 
en aquest darrer punt, per6 per entendre la imatge de Teognis n'hi ha prou 
de tenir presents els fragments abans comentats d'Anacreont, Safo i el ma- 
teix Teognis. La recurrbncia d'elements entre aquests versos de Teognis i 
el fragment 78G d'Anacreont, per exemple, és manifesta. Recordem les 
expressions i nnone i~qv  ~ n ~ p @ d l t q v  O tov xah~vov kp@&ho~p~  del frag- 
ment d'Anacreont, paral.leles, respectivament, a les expressions xaxbv 
fivioxov i x a x ~ o ~ o v  6v8ea  O 8~aee.JlSaoa xahlvov d'aquest fragment 
de Teognis. 

Q. Cataudella suggereix que aquestes paraules les pugui pronunciar la 
mateixa noia dels molt debatuts versos 261-6 (06 POL n i v ~ t a ~  . . .), que, pro- 
mesa a un home que ella no estima, toma a la font d'aigua per a trobar-hi 
aquell primer amant i l'ara ja llunyana ardidesa del seu amor73. Per molt 
atractiva que ens pugui semblar la idea tenint en compte les dues elegies an- 
teriors del mateix Teognis potser no sigui del tot necessari pensar que els cb- 
lebres versos 261-6 els haguem de posar en boca d'aquesta mateixa noia que 
ens parla, ara com si d'una euga es tractés. 

Certament sembla com si en aquests versos Teognis volgués contestar 
l'habilitat sexual que aquell experimentat genet del fragment d' Anacreont 
prometia a una noia encara no iniciada en els afers de 17arnor. I és que 
l'euga de Teognis, a més de ser bonica, també és &~6h iq ,  guanyadora de 
premis74 i per tant, i a diferbncia d'aquella altra esporuguida i cauta del frag- 

72 J. CARRIBRE, aNouvelles remarques sur Théognisn, REG 1954, p. 39-68. 
73 Q. CATAUDELLA, ((Ancora su 06 POL xiv~rai O~VOS,), Riv. Cult. Calss. e Medioevale, anno 

IX, n.3, 1967, p. 165-76. 
74 Cf. notes 4 i 31. 



ment d'Anacreont, en disposició de menysprear el genet que la munta per la 
seva malaptesa i de llen~ar-10 a terra trencant el fre i fugir al galop. 

En la comkdia els elements que configuren les imatges hípiques ja tenen 
un referent erbtic perfectament establert. 

A propbsit del Parteni d' Alcma ja hem parlat de la imatge hípica de la 
canqó final que tanca la Lisistrata d'Arist6fanes (v. 1305-15) i n'hem des- 
tacat 1'6s ritual del terme nQhos, parable1 al de Tnno~ o xdhqs del fragment 
d7AlcmB. Vegem ara, per acabar, uns passatges del mateix Aristbfanes en 
qui: la imatge hípica apareix associada també a un context erbtic. De fet, el 
punt en comú d'aquesta mena d'imatges en Aristbfanes és la grolleria de la 
seva significació. Aristbfanes, basant-se sobretot en el doble sentit d'alguns 
termes de la mateixa manera que Anacreont en el fragment 78G, utilitza to- 
tes i cadascuna de les imatges hípiques per a referir-se, d'una manera més 
o menys directa, a l'acte sexual mateix, i tenen, per tant, una interpretació 
inequívoca i , del mateix moment que en fa un acudit, també immediata. 

En els versos 899-902 de la Pau, Aristbfanes se serveix de la imatge de 
la cursa de cavalls en un sentit similar al de la plantejada per fbic, bo i tras- 
lladant-la al pla de la més sana obscenitat: 

Te. (. . .) 
zeizy 6i: per& zaGV tnn06~0piav &SETE, 
ha 6il xdhqs xÉhqza naeaxehqz~ei, 
6 ~ p a z a  86x '&hhfiho~o~v &vazezeappbva 
rpuoQvza xai nvÉovza neoox~vfioezat,. 

Trigeu anuncia als seus conciutadans els actes de celebració per l'alli- 
berament de la Pau: cci el tercer dia celebrarem una cursa de cavalls on el ca- 
valler cavalcarh costat a costat del cavaller i els cavalls faran la seva cursa 
panxa enlaire esbufegosos i panteixants,,. 

El sentit obsck dels versos és més que evident tant per la imatge ma- 
teixa, tal i com esta plantejada, com pel contingut erbtic general del passatge 
de qui: formen part (vv.894-909), un llarg parlament luxuriós de Trigeu ple 
d'equívocs i jocs de paraules de doble sentit. Trigeu mostra als seus con- 
ciutadans la bellesa d'una Teoria nua abans de lliurar-la al Consell d'Atenes 
seguint les ordres del mateix Hermes (vv. 713-4). Trigeu ensenya la nuesa 
de Teoria com si es tractés d'una bkstia redre~ada sobre les potes del darrera 
a punt de ser sacrificada ritualment el segon dia de les Ampatúries 
(l'&v&e~uoy). Les paraules de Trigeu determinen inequívocament el sen- 
tit obsci: de la imatge hípica dels versos següents, en la qual Aristbfanes 
juga amb el doble sentit de xkhqs, aquí probablement pels cavallers, i de 



Gepata, en conseqü~ncia pels cavalls75 que, volcats sobre les prbpies es- 
patlles (&vazsa~appÉva~~),  es <<posaran en moviment (n~oox~v.Jloe.ca~~~)>> 
esbufegosos i panteixants (cpvoQv~a xai  x v b o v ~ a ~ ~ ) .  

El terme xÉhqg, doncs, és comparable a 1'6s d ' in~pf la tqg  en el frag- 
ment 78G d'Anacreont o al de 17bv6ea fivioxov dels versos de Teognis, i, 
per la seva banda, s'explica perfectament que el <<cavall>> atrotinat del frag- 
ment d'fbic s'espanti de veure's ensellat per tal de participar en una cursa de 
cavalls de la qual, per poc que s'assembli a aquesta dels versos d'Aristbfa- 
nes, en sortirh for~osament malparat. El mateix doble sentit del mot xÉhqg 
és el del versos 59-60 de la Lisístrata: 

(. . .) Ka. &Ah ' Bxevai y'oi6'8.c~ 
8x1 ZQV x&h"i)wv 61aPeP~íoxad 6efi~lCXl. 

L'equívoc es basa en el doble sentit del terme xkhqg, el de <<vaixell lleu- 
ger>> i el de <<cavall de sella>>, i en el de G~aflaivw, que té el significat basic 
de <<tenir les cames obertes,,, perb també el de <<fer una travessia per mar>>. 
En els versos anteriors a aquests, Lisistrata s'estranya que cap dona, ni de la 
costa ni de Salarnina, encara no hagi acudit a la seva convocatbria. Calbnice 
s'afanya llavors a tranquil.litzar-la i li diu que, pel que ella ha pogut saber, 
almenys les de Salamina des de primera hora del matí que s'han posat en 
dansa per a fer la travessia. La broma rau, és clar, en la doble interpretació 
de xÉhq~ i de 6laflaivo, que, com hem vist en Ana~reon t~~ ,  s'usa, de la 
mateixa manera que Paivw i els seus derivats, com a sinbnim de fl~vÉw. 

Aristbfanes recorre a una imatge hípica per a referir-se a l'acte sexual i 
és evident que quan fa un acudit d'aquesta naturalesa el valor metafbric de 
la imatge hípica havia de ser captat de forma immediata per l'espectador i 
que, per tant, estava perfectament establert com a tal el seu referent erbtic. 

Es idkntic l'equívoc dels versos 500-2 de les Vespes, basat aquesta ve- 
gada en el doble sentit del verb xehqzil;~: 

Ea. x&pÉ y'fi x o ~ v q  x6bg eiaehfiovza 245 psoqpfleia~, 
821 x e h q ~ i o a ~  xkhevov, 6~vfivpqfieIod( pol 
qge-c' ei Z ~ Y  CInniov xafi iota pa^ ~ v ~ a v v i 6 a .  

El cor acusa Bdelicleó i el seu pare d'enyorar la tirania i de no respec- 
tar la democrhcia. Bdelicleó es defensa dient que feia cinquanta anys que no 

75 Per a &@ka, en un sentit similar, cf. E. HF 881, X. Hier. 11.5 i Pl. Lg. 834b. 
76 En un sentit similar cf. A.P. V 203 (Asclep.). 
77 Cf. Ar. Lys. 227 i Eccl. 256, Xenarch. 4.23 i Pherecr. 131.3. 

Verbs perfectament aplicables a la respiració convulsiva i agitada prbpia de l'acte sexual. 
79 Cf. la nota 47. 



havia ni sentit a parlar de la tirania, tot i reconbixer que darrerament la gent 
veu fantasmes arreu, fins i tot en el mercat. En aquestes que intervé el ser- 
vidor de Bdelicleó i corrobora l'afirmació del seu amo explicant una ankc- 
dota que li acabava de succeir la nit anterior: <<ahir per la tarda vaig anar a 
veure una barjaula per si em volia "fer de cavall de sella" ( ' i l ~ h q ~ i c ~ ~ v ) ,  perb 
ella, enfurismada, em va preguntar si també jo volia restaurar la tirania 
d'Hípias>>. El sentit de l'expressió ((fer de cavall de sella,, és immediat i ine- 
quívoc, i Aristbfanes fa l'acudit ac i l  en fer referkncia a la tirania d'Hípias, 
el nom del qual esta format sobre la mateixa arrel de i ' n n o ~  i és sinbnim de 
'iJcne65, Remetem al vers 153 de les Tesmof6ries per a un altre 
exemple de xehyzico en aquest mateix sentit, refor~at també aquesta ve- 
gada pel joc de paraules amb el mot Q > a i s ~ a ,  que, a més de referir-se a la 
tragbdia hombnima d'Eurípides, és equivalent a ' i n n o v ~ y .  

En definitiva, la imatge del cavall, present en la major part dels gkneres 
de la poesia grega, apareix associada a un context erbtic més o menys ex- 
plícit només a partir de la literatura simpbtica. En la poesia bpica i en els pri- 
mers lírics arcaics, la imatge del cavall encara és ben lluny de qualsevol in- 
terpretació erbtica. En Homer i en Sembnides hem destacat la immediatesa 
de la comprensió pel seu carhcter bhsicament descriptiu. En Homer la 
imatge es basa en l'aspecte físic i la noblesa del cavall, que conviden a la 
comparació de l'heroi amb l'animal. En Sembnides encara es tracta d'una 
imatge descriptiva i suggerent per ella mateixa, basada sobretot en l'qBo5 
propi del cavall. En Alcmh, tanmateix, la imatge ja és molt més elaborada 
i la seva interpretació passa forgosament per la comprensió mateixa del 
context cultual en el qual s'emmarca l'execució ritual de l'oda. Per la seva 
banda, amb la literatura simpbtica la imatge del cavall apareix connectada 
per primera vegada amb un context erbtic i,els diferents elements que la 
configuren esdevenen tbpics a partir d'aquí. Ibic és el primer a plantejar la 
imatge del cavall de curses, que ja vbiem en Alcmh, amb el referent erbtic 
manifest de l'amant. Anacreont és, al seu torn, el punt de referbncia obligat 
quant a 1'6s de la imatge del cavall en un context erbtic. Anacreont juga so- 
bretot amb la idea de la <(domesticació>> del cavall per a referir-se al procés 
d'iniciació en l'amor. Estableix la imatge del cavall en llibertat pel camp, 
que manlleva de Safo, i la del jou de l'amor, derivada directament de la uti- 
litzada per Íbic, recurrents a partir dels seus poemes en els dels autors pos- 
teriors. Teognis n'és un bon exemple en tant que se serveix dels mateixos 
elements que Anacreont i amb una simbologia similar per a anar sempre un 

Cf. Apul. ap. Lyd. Mens. 4.7. 



pas més enlld, i també Aristbfanes, 1'6s de la imatge hípica en el qual de- 
mostra que el simbolisme erbtic de la imatge, plantejat per primera vegada 
perb de forma definitiva per Anacreont, ja esta perfectament definit i tbpi- 
carnent establert. 




