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Abstract

In the Iliad, the cars of gods are drawn by horses. Later, other animals take charge of thi
as several writers and images evidence. These new animals make their appearance a
of a —so to speak— specialization, which is in line with ancient beliefs on beasts.

En l’epopeia homèrica el carro és un vehicle de transport i de combat1 arrossegat
per cavalls. També la seva conducció és una prova dels certàmens esporti
testimonia el mateix Homer2. Així doncs, la imatge habitual que els grecs se’n
és la del carruatge per transportar, lluitar o competir, sempre arrossegat per 
També les divinitats fan servir carruatges per traslladar-se o combatre i, com
els humans, l’animal que els estira és el cavall. Tanmateix, no és pas sempre
animal el que estira els carros divins, sinó altres: serps, aus, depredadors. A
el tema que estudiarem: quins animals ho fan i quin sentit tenen?

Trobem que a la Ilíada els déus baixen a la terra amb carros de cavalls per 
batre entre els humans; en aquest aspecte, déus i homes estan al mateix ni
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ha diferències entre els uns i els altres, provenen d’altres causes. En el cant cinquè
del poema la deessa Afrodita és ferida per Diomedes i es veu obligada a retirar-
se de la batalla; per això, demana el seu carruatge al seu germà Ares. Ell l’hi con-
cedeix i Afrodita hi puja (Il. V 365-369):

πaρ δÛ ï� oΙρις �âαινε καd � νÝα λÀúετï øερσÝ,
µÀστιêεν δ\ �λÀαν, τg δ\ ï�κ �Ûκïντε πετÛσ©ην.
αrψα δ\ �πει©\ ´κïντï ©ε�ν ²δïς, α�πfν �Ãλυµπïν¯
�ν©\ ´ππïυς �στησε πïδÜνεµïς �κÛα oΙρις
λàσασ\ �ê �øÛων, παρa δ\ �µâρÞσιïν âÀλεν εrδαρ.

Al seu costat pujava Iris i amb les mans prenia les regnes, els fuetejà per fer-los córrer
i no sense desitjar-ho tots dos volaren. Poc després assoliren la seu dels déus, l’escarpat

1. Sobre el carro en Homer, cf. DELEBECQUE, E.,Le cheval dans l’Iliade. París: 1951; i, en general, cf.
VIGNERON, P.,Le cheval dans l’antiquité gréco-romaine. Nancy: 1968.

2. Cf. Il . XXIII 262-650 (cursa en els funerals de Pàtrocle).
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Olimp; allí aturà els cavalls la deessa de peus de vent, la ràpida Iris, els deslligà del
carruatge i els posà immortal menja.

En aquest mateix cant del poema homèric, més endavant però, per portar socors
als aqueus, Hera i Atena es preparen a combatre; en una escena quotidiana, Hea
apresta els cavalls que les han de portar des de l’Olimp fins a Troia, mentre Hebe
munta les rodes del carruatge i hi subjecta el jou, on Hera lliga els cavalls. Per la seva
banda, Atena pren les seves armes. En sortir, troben Zeus al cim més alt de l’Olim
i n’aconsegueixen el permís per enfrontar Ares que està anorreant l’exèrcit aqueu.
Tot seguit, Hera (V 768-777):

µÀστιêεν δ\ ´ππïυς, τg δ\ ï�κ �Ûκïντε πετÛσ©ην
µεσσηγfς γαÝης τε καd ï�ρανï� �στερÞεντïς.
Âσσïν δ\ �ερïειδbς �νcρ �δεν �æ©αλµï�σιν
³µενïς �ν σκïπιÿ�, λεàσσων �πd ï�νïπα πÞντïν,
τÞσσïν �πι©ρÿñσκïυσι ©ε�ν �ψηøÛες ´ππïι.
�λλ\ Âτε δc ΤρïÝην rêïν πïταµñ τε ÿωÛïντε,
qøι ÿωïaς ΣιµÞεις συµâÀλλετïν �δb ΣκÀµανδρïς,
�ν©\ ´ππïυς �στησε ©εa λευκñλενïς Ηρη
λàσασ\ �ê �øÛων, περd δ\ �Ûρα πïυλfν �øευε¯
τï�σι δ\ �µâρïσÝην ΣιµÞεις �νÛτειλε νÛµεσ©αι.

Fuetejà els cavalls; no sense desitjar-ho tots dos volaren entre la terra i el cel estelat. La
distància que al lluny abasta amb els ulls un home que seu en un turó, quan conte
el mar color de vi, tanta en salten amb fort renill els cavalls de les deesses. Però quan ja
arribaven a Troia i al corrent dels dos rius, on el Símois i l’Escamandre ajunten els seus
cabals, allí aturà els cavalls Hera, deessa de blancs braços, deixant-los anar del carro i
al voltant hi vessava boira. I Símois els féu créixer ambrosia per pasturar.
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D’aquestes descripcions volem considerar dos aspectes; d’una banda, el viatge
que fan els cavalls és al·ludit amb les paraules πετÛσ©ην («volaren» en els dos tex-
tos) i �πι©ρÿñσκïυσι («salten» només al segon passatge), les quals ens porten a
preguntar-nos si el recorregut d’aquests quadrúpeds es fa d’un salt o si ens trobem
amb cavalls alats com ara Pegàs. D’altra banda, hem d’assabentar-nos que són ali-
mentats amb ambrosia («menja immortal» i «ambrosia», en els textos, respectiva-
ment), la qual cosa implica que són immortals, bé ho fossin de mena, bé haguessin
assolit la immortalitat d’alguna manera3. Trobem una escena molt semblant més
endavant (Il. VIII 381 s.): és una segona sortida d’Hera i Atena amb carruatge de
cavalls, la qual és interrompuda per Zeus, qui també torna des de l’Ida fins a l’Olimp
amb un vehicle semblant, dels cavalls del qual té cura, en tant que Ιππιïς4, Posidó
(VIII 438-441).

3. Aquest aliment està reservat a qui té dret a la immortalitat: cf. per exemple, Od. V 192-201, on
Calipso no n’ofereix a Odisseu quan dinen.

4. Tot i que Posidó no és anomenat amb aquesta advocació en els poemes homèrics, la seva relació amb
els cavalls queda reflectida en detalls com ara aquest o com el jurament per Posidó que Menelau
proposa a Antíloc per provar la seva honestedat durant la cursa de cavalls (Il. XXIII 581-585).
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Així mateix, trobem Zeus en un carruatge amb quatre cavalls, com descriu
Eurípides (HF 177-180):

∆ιeς κεραυνeν �ρÞµην τÛ©ριππÀ τε
�ν ïxς âεâηκgς τï�σι γ�ς âλαστÜµασιν
ΓÝγασι πλευρï�ς πτÜν\ �ναρµÞσας âÛλη
τeν καλλÝνικïν µετa ©ε�ν �κñµασεν.

Pregunto al llamp de Zeus i a la quadriga, en els cavalls de la qual muntà contra els fills
de la terra, els Gegants, i havent enfonsat en els seus costats alats trets, amb els déu
entonà el cant de victòria.

En aquest text, hem de remarcar el fet que es parli d’una quadriga (τÛ©ριππïν),
mentre que en els texts anteriors Homer esmentava dos cavalls: a l’àmbit diví ha
arribat el progrés tècnic humà, que permet de lligar més cavalls al vehicle5.

Al començament de l’Himne al bany de Pal·las,Cal·límac recorda Atena lluitant
amb un tir d’egües sagrades contra els Gegants i tenint cura dels animals; el renill
dels èquids és el senyal de l’arribada de la deessa (Lav. Pall. 2-3):

τ�ν ´ππων �ρτι æρυασσïµεν�ν
τaν �ερ�ν �σÀκïυσα

He sentit fa poc el renill de les sagrades egües.

Per la seva banda, Hèlios fa servir un carro amb cavalls6 durant el seu recorre-
gut per portar la llum sobre la terra. Mimnerm testimonia que cada matí inicia el seu
viatge (fr. 10 D):

\ΗÛλιïς µbν γaρ πÞνïν �λλαøεν �µατα πÀντα,
ï� δÛ πïτ\ �µπαυσις γÝγνεται ï�δεµÝα
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´ππïισÝν τε καd α�τÿ�, �πεd ÿωïδïδÀκτυλïς \Ηñς
\Ωκεανeν πρïλιπï�σ\ ï�ρανeν ε�σαναâÿ�¯

τeν µbν γaρ διa κ�µα æÛρει πïλυÜρατïς ε�νÜ
κïÝλη ^ΗæαÝστïυ øερσdν �ληλαµÛνη

øρυσï� τιµÜεντïς, �πÞπτερïς, �κρïν �æ\ Åδωρ
εÅδïν©\ �ρπαλÛως øñρïυ �æ\ ^ΕσπερÝδων

γα�αν �ς Α�©ιÞπων, ´να δc ©ïeν ±ρµα καd ´ππïι
�στ�σ\, �æρ\ \Ηgς �ριγÛνεια µÞλÿη.

�Εν©\ �πεâÜσε©\ ��ν �øÛων ^ΥπερÝïνïς υ�Þς.

Car a Hèlios li correspon una feina cada dia, però no hi ha cap descans per als seus
cavalls ni per a ell, després que Eos, deessa de dits de rosa, abandona Ocèan i ascen-
deix al cel. I és que, mentre dorm plàcidament, per les onades el du un molt estimable
llit còncau, forjat per les mans d’Hefest amb valuós or, alat per sota, des de les Hespèrides

5. Sobre la utilització de dos, tres o quatre cavalls, cf. VIGNERON, P., op. cit. a la nota 1, p. 108-137.
6. Fins i tot sabem que dos n’eren cavalls i dues egües i com es deien, cf. Escoli b a Il . XXIII 295

(Erbse, V 414-415); i HIGÍ, Fab. 183, 1-3. Els dos textos es basen en una Titanomàquia fragmen-
tària (els textos foren editats com a fragment 3 per Allen).
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fins a la terra dels Etíops, on ja l’esperen el seu ràpid carruatge i els seus cavalls, fins que
arriba Eos, filla del matí. Llavors munta en el seu carro el fill d’Hiperíon.

Un detall molt important sobre els cavalls d’Hèlios és fornit per Ovidi (Met. II
47-48), i és el fet que els animals porten ales a les potes:

uix bene desierat, currus rogat ille paternos
inque diem alipedum ius et moderamen equorum.

A penes ha acabat, que ell demana el carruatge patern i el dret de conduir un dia els
seus cavalls de peus alats.

Ja havia estat suggerit que els cavalls del Sol7 porten ales per l’Himne homèric
II (a Demèter) 88-89:

lΩς ε�πgν ´ππïισι �κÛκλετï, τïd δ\ �π\ �µïκλ�ς
ÿωÝµæ\ �æερïν ©ïeν ±ρµα τανàπτερïι Ïς ï�ωνïÝ.

Dit això, cridà els seus cavalls i, a l’ordre, de pressa, ells, com ocells de llargues ales, li
portaven el ràpid carruatge.

Àrtemis, per anar a veure el seu germà, també fa servir un carro en un dels him-
nes homèrics que li és dedicat (IX 3-4):

³ ©\ ´ππïυς �ρσασα âα©υσøïÝνïυ ΜÛλητïς
ÿωÝµæα διa Σµàρνης παγøρàσεïν ±ρµα διñκει
�ς ΚλÀρïν �µπελÞεσσαν.

I ella, havent abeurat els seus cavalls al Meles d’altes jonqueres, fa marxar de pressa
per Esmirna el seu auri carruatge cap a Claros, rica en vinyes.
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A l’ Himne homèric a DemèterHades viatja fins als límits del seu reialme per
raptar Persèfone i la terra s’obre a la plana de Nisa (h. Hymn.II [a Demèter] 17-20):

τÿ� �ρïυσεν �ναê πïλυδÛγµων
´ππïις �©ανÀτïισι ΚρÞνïυ πïλυñνυµïς υ�Þς.
�ρπÀσας δ\ �Ûκïυσαν �πd øρυσÛïισιν �øïισιν
qγ\ �λïæυρïµÛνην.

On sorgí el sobirà hospitalari, fill de Cronos, déu de molts noms, amb cavalls immortals,
la raptà, tot i que no ho volia ella, i sobre el seu auri carruatge se l’emportà entre laments.

I quan dolosament Hades accepta tornar la filla a la seva mare, prepara ell mateix
els cavalls perquè se n’hi vagi (h. Hymn.II 375-383):

7. Per a altres testimonis sobre el carro del sol, cf. h. Hymn.XXVIII (a Atena) 13-14; h. Hymn. IV (a
Hermes) 68-69 (la nit és simbolitzada amb la menció d’Hèlios que s’enfonsa en el mar amb els
seus cavalls i amb el seu carruatge); ATENEU DE NÀUCRATIS XI 470 a (on compila textos d’Antímac,
Èsquil, etc.). Eurípides (IT 192) li atribueix egües alades (´ππïις πτανα�ς).
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´ππïυς δb πρïπÀρïι©εν �πe øρυσÛïισιν �øεσæιν
�ντυεν �©ανÀτïυς πïλυσηµÀντωρ \Αϊδωνεàς.
� δ\ �øÛων �πÛâη, παρa δb κρατfς \ΑργειæÞντης
�νÝα καd µÀστιγα λαâgν µετa øερσd æÝλÿησι
σε�ε διbκ µεγÀρων¯ τg δ\ ï�κ �κïντε πετÛσ©ην.
ÿωÝµæα δb µακρa κÛλευ©α διÜνυσαν, ï�δb ©Àλασσα
ï�©\ Åδωρ πïταµ�ν ï�τ\ �γκεα πïιÜεντα
´ππων �©ανÀτων ï�τ\ �κριες �σøε©ïν �ρµÜν,
�λλ\ �πbρ α�τÀων âα©fν �Ûρα τÛµνïν �Þντες.

I Edoneu, rei de molts súbdits, junyí els cavalls immortals a la part davantera del carruat-
ge d’or; ella pujà al carruatge, i al seu costat Argifontes agafà les regnes i el fuet a les
mans, i els féu sortir fora del palau. Així, no sense desitjar-ho tots dos volaren.
Ràpidament recorregueren llargs camins; ni la mar ni l’aigua dels rius ni les herboses valls
ni les muntanyes aturaren l’ímpetu dels cavalls immortals, sinó que, per damunt d’elles,
solcaven l’aire profund en el seu avanç.

Aquests dos passatges de l’Himne a Deméterpresenten detalls interessants: que
els cavalls són immortals, i que, en el segon text, repeteix literalment una frase
homèrica sobre el vol dels cavalls (τg δ\ ï�κ �κïντε πετÛσ©ην).

Així doncs, sembla que el carro estirat per cavalls, dos i més endavant quatre,
sovint descrits com a immortals, voladors i de vegades alats, ràpids, és la imatge
corrent del mitjà de transport dels déus (Zeus, Hera, Atena, Hèlios, Àrtemis, Hades,
entre altres8), que els serveix en general per desplaçar-se i en concret per combatre
o per dur a terme la seva feina (és el cas d’Hèlios9). Com que el tir de carros dels
humans està també integrat per cavalls, podem suposar que, quan el carro d’una
divinitat és arrossegat per aquest equí, no hi ha cap detall especial i que el cavall no
té implicacions particularment significatives. A l’àmbit diví, doncs, el cavall com a
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animal de tir no hauria de tenir cap significació especial. Però, com veurem tot
seguit, hi ha altres animals de tir.

Ara comentarem, en primer lloc, alguns testimonis de carros de déus arrosse-
gats per aus: tenim cignes i coloms, força freqüents, i pardals, que són insòlits. El
cigne és l’animal que estira el carro d’Apol·lo; n’és testimoni Himeri, qui, tot para-
frasejant el gairebé perdut Himne d’Apol·lod’Alceu, diu (Or. XIV 10):

Âτε \ΑπÞλλων �γÛνετï, κïσµÜσας α�τeν � ·εàς µÝτρÿα τε øρυσÿ� καd λàπÿα δïàς τε �πd
τïàτïις ±ρµα �λαàνειν —κàκνïι δb qσαν τe ±ρµα— ε�ς ∆ελæïfς πÛµπει […] � δb
�πιâaς �πd τ�ν �ρµÀτων �æ�κε τïfς κàκνïυς �ς ^ΥπερâïρÛïυς πÛτεσ©αι.

Quan nasqué Apol·lo, Zeus, havent-lo guarnit amb la mitra d’or i la lira, i havent-li
donat, a més d’això, un carruatge per conduir (i el carruatge eren cignes), l’envia a

8. En l’Himne homèric XXXII (a Selene) 9-10, és aquesta deessa qui fa servir un carro estirat per
cavalls per traslladar-se. Claudià (Prob. 76-83) dibuixa la deessa Roma fent servir un carro
ambcavalls per portar socors al cònsul Probus. Eurípides (Andr. 1011) descriu Posidó amb un
carruatge de cavalls negres.

9. Segons Plutarc (Moralia 364 cd; cf. CLIMENT D’A LEXANDRIA , Strom. V 41, 2), els sacerdots egip-
cis creuen que el Sol i la Lluna no viatgen amb carros, sinó amb naus.
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Delfos […] Ell, però, havent muntat sobre el carruatge, deixà que els cignes volessin
cap als Hiperboris.

A més, Himeri (Or. XIII 7) recorda el déu de Delfos amb els seus cignes:

τa δb σa ν�ν δÛïν καd α�τÿ� τÿ� ΜïυσηγÛτÿη ε�κÀúεσ©αι, ïxïν α�τeν καd Σαπæg καd
ΠÝνδαρïς �ν ÿ�δÿ�, κÞµÿη τε øρυσÿ� καd λàρÿα κïσµÜσαντες, κàκνïις �πïøïν ε�ς ^Ελικ�να
πÛµπïυσιν, Μïàσαις ÌÀρισÝ τε �µï� συγøïρεàïντα.

I ara cal comparar el teu aspecte amb el mateix conductor de les Muses, com també Sao i
Píndar feren en les seves odes, ja que, havent-lo guarnit amb el cabell d’or i la lira, l’en-
vien muntat sobre cignes a l’Helicó, on balla amb les Muses i alhora amb les Gràcies

Així doncs, el tir de cignes d’Apol·lo és testimoniat des de l’època arcaica en
almenys tres poetes (Alceu, Safo i Píndar10).

També Nonnos de Panòpolis retrata Apol·lo amb el seu carro de cignes diver-
ses vegades (VIII 229, i sense gaires diferències XXIV 84):

νÞσæι δÞλïυ κρυæÝïιï δι\ �Ûρïς ε�ς σb øïρεàσÿη
�âρeς �σιγÜτων �πïøηµÛνïς ±ρµατι κàκνων.

Sense cap engany amagat hagués vingut a tu ell, tendre, insilent, a través de l’aire, con-
duint un carruatge de cignes.

I en la discussió entre Faetont i Hèlios al voltant del préstec del carro, el pare, per
convèncer-lo que s’ha de conformar, li diu entre altres arguments (XXXVIII 206):

κàκνïν �øει πτερÞεντα, καd ï� ταøfν ´ππïν \ΑπÞλλων.

Té un alat cigne i no pas un ràpid cavall Apol·lo.
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La relació entre el cigne i Apol·lo és evident, antiga i constant11; per això, és
coherent que el tir del carro del déu estigui format per aquests animals: l’Himne
homèric XXI (1-3) recorda el cant del cigne com a homenatge al déu, tant com
l’és el propi cant del poeta; Cal·límac (Ap. 5) fa del cant de l’au l’anunci de l’arri-
bada del déu. El mateix cirenenc (Del. 249-254) recorda un prodigi del naixement
d’Apol·lo: els cignes volaren set vegades al voltant de Delos i set cops cantaren
durant el part. Hecateu d’Abdera (fr. 12 Jacoby; apud Elià, NA XI 1) esmenta que
els cignes prenen part als ritus en honor del déu al país dels hiperboris12. Fins i tot,
hi ha fonts que suggereixen que es va determinar que Delfos és el centre de la Terra
potser no amb àguiles, sinó amb cignes (Plutarc, Moralia 409 e: �ετïàς τινας, j
κàνïυς, «àguiles o cignes»). I Dionisi (Av. I 20) diu expressament �ερïfς καλï�µεν
\ΑπÞλλωνïς, «els anomenem consagrats a Apol·lo».

10. La referència a Safo correspon al fr. 208 Page i el de Píndar és editat entre els testimonis del Pean
III, fr . 52c Snell.

11. Cf. THOMPSON, D’A RCY W., A Glossary on Greek Birds. Londres: 1936 (reedició 1966), p. 184.
12. També Aristòfanes (Av. 772 s.) assenyala que els cignes celebren Apol·lo.
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Si el cigne apareix sovint com a company del déu, Apol·lo també demostra que
s’estima aquesta au13: transforma Cicne14, qui com a germà o amic de Faetont,
plorava la seva mort, en un cigne i, a més, abans li havia donat el cant15; la compassió
d’Apol·lo metamorfosa un altre Cicne, fill seu, i la seva mare en cignes, quan tots
dos intenten suïcidar-se, en ser despreciat el fill pel seu enamorat16.

I no volem ometre la competència entre ell i Posidó per, a més del cigne, el
dofí: el dofí, com el cigne, és un animal aquàtic17, i en principi per aquest fet estan
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relacionats amb el déu marí; els naturalistes, però, insisteixen d’altra banda que tots
dos són amants de la música18 i que paral·lelament tenen la capacitat d’endevi-
nar el futur (en concret la pròpia mort19), fet que els porta a l’esfera d’Apol·lo20.
Una última qualitat que apropa el cigne al fill de Leto és que té per enemic el
drac21, de la mateixa manera que un drac va ser enemic d’Apol·lo per la posses-
sió de l’oracle de Delfos. La competència entre déus marins i Apol·lo per l’atribució
del dofí i del cigne es resol en un veredicte salomònic22: seran dels déus marins pel
seu hàbitat i de la divinitat dèlfica pel seu amor a la música i per les seves capa-
citats endevinatòries. Això farà, a més, que el dofí prengui part del seguici dels
déus marins i sigui descrit com a animal de tir de Tetis. Aquesta deessa marina
fa servir un carro amb dofins, com entre els poetes llatins23 recorda Estaci (Ach.
I 222-225):

13. Malgrat tot, no es pot afirmar categòricament que el cigne sigui exclusiu del déu de Delfos; com-
peteix amb ell Posidó (cf. el mite de Cicne qui, assassinat per Aquil·les, es convertí en cigne per inter-
venció del seu pare Posidó [OVIDI , Met. XII 64-145]; aquest Cicne o un altre, fill sempre de Posidó,
abandonat per la seva mare en acabar de néixer, va ser curat per un cigne); i, d’altra banda, en
un mite molt conegut, Zeus fa servir la forma de cigne per unir-se a Leda o Nèmesi (EURÍPIDES,
Hel. 17 s. i 214, Or. 1386; APOL·LODOR, Bibl. III 10, 6-7; HIGÍ, Fab. 77).

14. Sobre els diferents personatges amb aquest nom, cf. la nota anterior i GOSSEN, H., «Schwan». RE
II A, 1923, col. 787-792.

15. Cf. HIGÍ, Fab. 154; PAUSÀNIAS I 30, 3; VIRGILI, A. X 189; OVIDI , Met. II 367 s. etc.
16. Cf. OVIDI , Met. VII 371-381 (on la mare es converteix en un llac);ANTONÍ LIBERAL 12.
17. El dofí és classificat entre els �ø©àες, dels quals és rei gràcies a Posidó (cf. OPÍAN DE CILÍCIA , H. I

643, II 533 i V 441), i el cigne entre les aus aquàtiques (cf. ARISTÒTIL, HA 593 b 5, 615 a 32;
DIONISI, Av. II 20).

18. Per a la melomania del cigne (deixant de banda molts passatges que parlen del seu cant),
cf. ARISTÒTIL, HA 615 b 2;CAL·LÍMA C, Del. 249-251; DIONISI, Av. II 20; etc. El dofí com a amant
de la música és recordat per Píndar (fr. 140 b Snell), cf. a més PLUTARC, Moralia 984 c; EURÍPIDES,
El. 435; ARISTÒFANES, Ra. 1317; ELIÀ , NA II 6 i XII 45 (curiosament, els tres poetes esmentats i Elià
en el segon text l’anomenen æÝλαυλïς).

19. Sobre les capacitats profètiques del cigne, a més dels textos esmentats a la nota següent, cf. OPÍAN

D’A PAMEA, C. II 547 (µαντιπÞλïι); ÈSQUIL, A. 1444; PLATÓ, R. 620 a; PLUTARC, Moralia 161 c;
etc. També el dofí endevina la seva mort, cf. OPÍAN DE CILÍCIA , H. II 628-641.

20. Plató (Phd. 85 b) posa en relació aquestes dues qualitats del cigne amb el déu; cf. CICERÓ, Tusc. I 30.
21. Cf. ELIÀ , NH V 48: els cignes són enemics dels δρÀκïντες.
22. Un altre cas de divisió d’un animal entre dos déus, encara que no sigui comparable a aquest, és la

competència entre Atena i Posidó pel cavall, cf. DETIENNE, M.; VERNANT, J.P., Les ruses de l’in-
telligence. París, 1974 (trad. espanyola, p. 167-189).

23. Cf. VALERI FLACUS I 130; TIBUL I 5, 46 (uecta est frenato caerula pisce Thetis, «fou transportada
la cerúlia Tetis per un peix enfrenat»).
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Elicit inde fretis et murice frenat acuto
delphinas biiuges, quos illi maxima Tethys
Gurgite Atlanteo pelagi sub valle sonora
nutrierat.

D’allí, la treu de les aigües i enfrena amb un punxegut múrex una parella de dofins al jou,
dofins que la suprema Tetis crià per a ell en la gorja atlàntica al fons de les valls reso-
nants del mar.

Tornem, però, a les aus; havent observat el fort lligam que uneix Apol·lo ambel
cigne, podem comparar-lo amb la feblesa del que posa en relació Afrodita amb
aquest animal: en tot cas, són pocs els autors que fan del cigne el tir de la deessa
són poetes llatins aïllats d’un context més ampli; els únics detalls que els pod
posar en relació són la bellesa i un antecedent eròtic de l’au24. Afrodita fa servir
un carro estirat per cignes, però només entre els poetes llatins25: per exemple,
Horaci escriu Paphon iunctis uisit oloribus, «visita Pafos amb un carruatge de cig-
nes»26. Més sovint, en canvi, trobem Afrodita amb un tir de coloms (Apuleu, Met.
VI 6):

Praecedunt quattuor candidae columbae, et hilaris incessibus picta colla torquentes,
iugum gemmeum subeunt, susceptaque domina laetae subuolant.

Quatre coloms blancs s’avancen; tot plegant els seus colls pintats amb joiós caminar,
es posen a sota del jou cobert de gemmes i feliços alcen el vol, portant llur mestressa.
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També se’n recorda Ovidi (Met. XIV 597), quan Venus arriba al costat del seu
fill Eneas per fer-lo immortal:

Fatus erat: gaudet gratesque agit illa parenti
perque leues auras iunctis inuecta columbis
litus adit Laurens.

Així digué; ella se n’alegra i dóna al seu pare les gràcies; i portada per coloms junyits
a través dels lleus aires, arriba a les costes laurències.

Sens dubte són més forts els vincles entre la deessa xipriota i el colom; aques-
ta au, a part de la seva relació amb cultes de deesses de l’Orient Pròxim27, divini-

24. La unió de Zeus amb Leda o Nèmesi sota la forma de cigne, cf. EURÍPIDES, Hel. 16 s.; PAUSÀNIAS

I 33, 7-8;APOL·LODOR, Bibl. III 10, 7; HIGÍ, Fab. 77.
25. És cert que hi ha testimonis gràfics, des de final del segle VI aC, de la deessa cavalcant sobre cig-

nes, però no pas com a animals de tir, cf. Lexicon iconographicum mythologiae classicaeII 1.
Zuric-Munic: 1984, s. u.núm. 903-946 (on es recopilen imatges seves amb diferents aus).

26. Carm. III 28, 14-15; cf. Carm. IV 1, 10; també en altres poetes llatins: OVIDI , Met. X 708-720;
Ars III 809; ESTACI, Silv. III 4, 22; etc. Per a aquests testimonis, cf. THOMPSON, D’A RCY W. op. cit.
a la nota 11, p. 184-185.

27. Els coloms són sagrats, entre altres llocs d’Orient Pròxim, a Síria, cf. XENOFONT, Cyr. I 4, 9; HIGÍ,
Fab. 197 (els coloms van covar l’ou del qual va néixer Afrodita, anomenada després la deessa
síria); CLIMENT D’A LEXANDRIA , Protr. II 39, 8. La llegenda de Semíramis i Dèrceto (assimilada a
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tats que són properes a Afrodita28, és consagrada a la deessa xipriota29 i la trobem
en certs rituals30. D’altra banda, Afrodita intervé a les metamorfosis en colom de
Perístera, de Ctesila i de Pèlia31. La mateixa Venus es manifesta al seu fill Eneas
enviant-li un colom32. La seva monogàmia, la fidelitat conjugal que demostra per
l’espòs mort33 i la seva fertilitat34 són les característiques que l’apropen a l’Afrodita
que protegeix el matrimoni.
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En l’Himne a Afrodita Safo presenta la deessa, qui havia vingut molts cops a
ajudar-la en els seus amors, muntada en un carro estirat per pardals35:

πÀτρïς δb δÞµïν λÝπïισα
øρàσιïν qλ©ες
�ρµ\ �πασδεàêασα¯ κÀλïι δÛ σ\ pγïν
�κεες στρï�©ïι περd γ�ς µελαÝνας
πàκνα δÝννεντες πτÛρ\ �π\ �ρÀνω�©ε-
ρïς διa µÛσσω,
αrψα δ\ �êÝκïντï.

I havent abandonat la casa del teu pare, vingueres després de junyir auri carruatge; i,
bells, et portaven ràpids pardals sobre la negra terra, tot batent llurs atapeïdes ales des
del cel pel mig de l’èter, i al punt arribaven.

Astarté) il·lustra perfectament la rellevància dels coloms en les creences dels orientals, si més no
a ulls dels grecs, cf. LLUCIÀ, Syr. D. 14, 33 i 54; DIODOR DE SICÍLIA II 4, 4-6 (a més recorda que
semíramis vol dir «colom» en la llengua dels siris, cf. HESIQUI, s. u.); ATENÀGORAS, Legat. pro
Christ. 76.

28. Sobre la relació d’Afrodita amb aquestes deesses, cf. BURKERT, W., Griechische Religion. Stuttgart:
1977, p. 238 i s. i la bibliografia que esmenta a les notes 1 i 3; sobre el sincretisme d’època hel·lenís-
tica, cf. GERNET, L.; BOULANGER, A., Le génie grec dans la religion. París: 1970 (primera edició
1932), p. 365 i 368.

29. Cf. ATENEU IX 395 b; APOL·LONI DE RODES III 548; escoli aArg. III 550 (p. 235, 10 Wendel);
PLUTARC, Moralia 379 d; etc.

30. Les festes de l’\Αναγñγια i la Καταγñγια en honor d’Afrodita a Èrix de Sicília: els coloms se’n
van i hi tornen nou dies després amb un colom daurat que diuen que és la deessa, cf. ELIÀ , NH IV 2;
ATENEU IX 394 f (per cert, Nicandre, fr. 73 Gow-Scholfield, recomana criar a casa coloms de
Sicília, ja que els falcons no els ataquen i les serps respecten llurs ous). Els coloms també tenen
relació amb les Adònies xipriotes, cf. DIOGENIÀ en el Corpus Paroemiograficum gr., ed. Leutsch
i Schneidewin, I, p. 180. I també són regals d’enamorat, cf. TEÒCRIT V 96 i 133.

31. Perístera és transformada en colom per Eros i adoptada per Afrodita (cf. Myth. Vat. I 175, II 33).
Sobre Ctesila, cf. ANTONÍ LIBERAL 1: en morir Ctesila, el seu cos desaparegué i en el seu lloc es
trobà un colom; l’oracle va dir que s’havia d’instituir un culte en honor d’Afrodita Ctesila o de
Ctesila Hecaerga. Pèlia, havent-se suïcidat per desesperació a la mort d’Adonis, fou transformada
per Afrodita en colom, cf. SERVI, ad Virg. Ecl. VIII 37.

32. Cf. VIRGILI, A. VI 192.
33. Cf. ARISTÒTIL, HA 612 b 21; ELIÀ , NH III 5 i 44; DIONISI, Av. I 25. I també la tórtora: ARISTÒTIL,

HA 613 a 14; ELIÀ , NH X 33 (on esmenta tórtores consagrades a Afrodita i Demèter); DIONISI, Av.
I 24.

34. El colom pon deu vegades per any, cf. ARISTÒTIL, HA 558 b 21.
35. Per a un resum de la discussió sobre si els στρï�©ïι són pardals, altres aus o aus en general, cf.

PAGE, D., Sappho and Alcaeus.Oxford: 1983 (reimpressió de la primera edició de 1955), p. 7-8; i
LASSODE LA VEGA, J.S., De Safo a Platón. Barcelona: 1976, p. 82-85.
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El contrast entre pardals i els cavalls als quals ens hem referit més amunt és
fort; i també és remarcable l’interès de Safo pels detalls al voltant dels ocellets des-
crits minuciosament com κÀλïι («bells»), �κεες («ràpids») i πàκνα δÝννεντες
πτÛρ\ («tot batent atapeïdes ales»).

El lligam entre el pardal i Afrodita no és tan palès, ja que malgrat que tenim
caracteritzacions de l’ocell que s’escauen bé amb la deessa36, manca una relació
a un nivell més profund. Ara bé, ens fa l’efecte que el domini d’aquesta dees
sobre les aus no està restingit a un sol animal, sinó que és més extens i inconcret.
En aquesta direcció apunten també els testimonis de στρïυ©Þς amb un significat
més general, «ocell»37. En tot cas, els pardals no són exclusius d’Afrodita, n’hi ha
de protegits al temple de l’oracle d’Apol·lo a Milet38 i de consagrats a Asclepi, per
la mort d’un dels quals un individu anomenat Atarbes fou condemnat a mort pels
atenesos39. Podria semblar que no hi ha almenys, diguem-ho així, fins l’època clàs-
sica una relació unívoca entre els déus i les aus, ja que, per exemple, Hera i Atena
es converteixen en coloms a Homer (Il. V 778).

Parlem ara de tirs de quadrúpeds; Àrtemis fa servir sovint un carro amb cérvo-
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les40: Cal·límac presenta Àrtemis amb un carro amb les cérvoles que en la seva
infantesa va capturar i junyir-hi (Dian. 111-112, cf. 163):

øρàσεïν δ\ �úευêαï δÝæρïν
�ν δ\ �âÀλευ øρàσεια, ©εÜ, κεµÀδεσσι øαλινÀ.

Un carro d’or junyires i a les cérvoles, deessa, els posares frens d’or.

Aquestes cérvoles presenten la particularitat de tenir banyes41 i a més a més
d’or, ja que el mateix poeta escriu sobre elles: κερÀων δ\ �πελÀµπετï øρυσÞς, 
«i lluïa l’or de les banyes» (Dian. 102) i κερÞεις �øïς, «tir banyut» (v. 113).

No hi ha, tanmateix, una relació unívoca i exclusiva42 entre les cérvoles i Àrte-
mis, però sí antiga: Àrtemis, representada sovint com a caçadora de cérvols43, és

36. Les fonts antigues caracteritzen els pardals com a propensos a la luxúria i prolífics, cf. ARISTÒTIL,
GA774 b 29; ATENEU IX 391 ef; escoli aIl. II 308-319 (Erbse, I, p. 251), on es diu que són ocells
d’Afr odita: �ερa µbν \ΑæρïδÝτης � στρïυ©Þς; CICERÓ, Fin. II 23, 75; PLINI , Nat. XX 107. Els
esmenten com a afrodisíac, cf. ATENEU, loc. cit.; PLINI , Nat. XXX 49. Els Amors són representats
a llom de pardals, cf. XENOFONTD’EFÈSI 8, 2.

37. Cf. THOMPSON, D’ARCY W.,op. cit. a la nota 11, p. 268-269; POLLARD, J.,Birds in Greek life and myth.
Londres: 1977, p. 29-30; i per al cas concret que ens ocupa, vegeu la bibliografia esmentada a la nota 35.

38. Cf. HERÒDOT I 159, 3-4.
39. Cf. ELIÀ , VH V 17.
40. Són nombroses les imatges d’Àrtemis, des del començament del segle V aC, en un carro de dai-

nes, cérvoles i cavalls, sola o acompanyada d’altres déus, cf. Lexicon iconographicum mytholo-
giae classicaeII 1. Zuric-Munic: 1984, s. u.núm. 1196-1228.

41. Sobre les banyes de les cérvoles, cf. MARTÍNEZ, S., «El peix sagrat». Faventia, 19/1, 1997, p. 13.
42. El cérvol també és consagrat a Apol·lo; i també l’animal intervé en mites relacionats amb el déu dèl-

fic: un cérvol sagrat acompanyava el seu estimat Cipàrissos (OVIDI , Met. X 106-142, diu que esta-
va consagrat a les Nimfes; SERVI, a Virg. A. III 64 i 680, G. I 20, Ecl. X 26). Elià (NA XI 7) esmenta
la protecció del déu als cérvols que es refugien al seu temple de Curíade a Xipre i a XI 40 parla
d’una cérvola amb quatre banyes que li va ser oferta a Delfos per Nicocreont de Xipre.

43. Cf. Od. VI 104.
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anomenada ja en la Ilíada (XXI 470) �λαæηâÞλïς44 i en el seu honor celebraven
els atenesos les festes dels \EλαæηâÞλια45; també sabem de la festa d’Àrtemis
ΛαæρÝα de Patras en honor a la deessa, durant la qual se celebrava una processó on
una sacerdotessa anava en un carro amb un tir de cérvoles i cremaven, entre altres
animals vius, salvatges i domèstics, cérvoles46; també s’esmenta el culte d’Àrte-
mis \EλαæιαÝα, el qual, segons Pausànias (VI 22, 10-11), havia de tenir relació
amb la captura de cérvols. Afegirem que un epigrama d’Antípatre de Sidó47 descriu
la consagració de les banyes d’una cérvola a Àrtemis, després de caçar-la.

En els mites, la cérvola és un instrument d’Àrtemis: envia una cérvola com a
substituta d’Ifigènia, quan és a punt de ser sacrif icada pel seu pare48; la deessa
mateix en pren la forma per fer que els Alòades es matin l’un a l’altre quan prete-
nen caçar-la49. Taígete, salvada de Zeus per Àrtemis, en consagra una (aquesta ser
la cérvola que haurà de capturar Hèracles per ordre d’Euristeu) amb banyes d’or
a la deessa, la qual per amagar-la del déu, l’havia convertit en cérvola50. Per ven-
jar-se d’Acteó, Àrtemis el converteix en cérvol i el lliura als seus gossos perquè el
matin51. Un detall del comportament de les cérvoles, esmentat pels naturalistes52,
les apropa al caràcter de la deessa: la seva resistència al mascle en el coit.

Opían d’Apamea (C. III 8-19) narra una curiosa metamorfosi dels Curetes en
lleons com a càstig de Cronos, ja que havien tingut cura de Zeus durant la seva
infantesa; Zeus i Rea, però, els compensaren:
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·ηνeς �σαν ©ρεπτ�ρες �περµενÛïς ΚρïνÝδαï
νηπιÀøïυ Κïυρ�τες, Âτ\ �ρτÝγïνÞν µιν �Þντα
�ραµÛνη γενετ�ρïς �µειλÝκτïιï ΚρÞνïιï
κλεψιτÞκïς ^ΡεÝη κÞλπïις �νικÀτ©ετï ΚρÜτης.
Ã�ρανÝδης δ\ �σιδgν κρατερeν νεï©ηλÛα πα�δα
πρñτïυς �µæÜλλαêε ∆ιeς ÿωυτ�ρας �γαυïfς
καd ©�ρας πïÝησεν �µειψÀµενïς Κïυρ�τας.
ï� δ\ �ρ\, �πεd âïυλÿ�σι ©εï� µερïπηýδα µïρæcν
�µæεâÀλïντï ΚρÞνïιï καd �µæιÛσαντï λÛïντας,
δñρïισιν µετÞπισ©ε ∆ιeς µÛγα κïιρανÛïυσι
©ηρσdν �ρειαàλïις καd ÿωιγεδανeν ©ïeν ±ρµα
^ΡεÝης ε�ñδινïς �πe úεàγλÿησιν �γïυσιν.

44. Cf. h. Hymn.XXVII (a Àr temis) 2; PLUTARC, Moralia 966 a.
45. Cf. PLUTARC, Moralia 660 d; ATENEU XIV 646 e.
46. Cf. PAUSÀNIAS VII 18, 11-13.
47. Cf. APVI 111.
48. Cf. PROCLE, Chr. 141-143, Severyns, p. 83: Agamèmnon provoca la còlera d’Àrtemis en comparar-

se amb ella en la caça d’una cérvola; el sacrif ici d’If igènia en serà la compensació, però la deessa
substitueix Ifigènia per una cérvola. Cf. EURÍPIDES, IT 28-29 i IA 1587-1589.

49. Cf. APOL·LODOR, Bibl. I 7, 4. Higí (Fab. 28) presenta la variant que és una cérvola enviada per
Àrtemis, no pas ella mateixa.

50. Cf. PÍNDAR, O. III 53; ERATÒSTENES, Cat. 23; TZETZES, a Lyc. 219; PS.-PLUT., Fluv. 17, 3.
51. Cf. OVIDI , Met. III 138-252; PAUSÀNIAS IX 2, 3 (matisa que la deessa l’embolicà en una pell de

cérvol); APOL·LODOR, Bibl. III 4, 4; HIGÍ, Fab. 181; PALÈFAT 6.
52. Cf. ARISTÒTIL, HA 540 a 5-8 i 578 b 6; PLINI , Nat. X 174; OPÍAN D’A PAMEA, C. II 187-205.
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Els Curetes eren criadors de Zeus, poderosíssim fill de Cronos, després que Rea, qui
parí d’amagat, el confià, quan a penes era un nodrissó, a les valls de Creta, tot allu-
nyant-lo de Cronos, el seu amarg progenitor; però quan el fill d’Úr anos descobrí que e
seu jove rebrot s’havia fet fort, canvià l’aparença dels primers i magnífics protectors de
Zeus i per venjar-se’n convertí en feres els Curetes. Ells, tanmateix, després que, per
voluntat del diví Cronos, veieren desaparèixer la seva forma humana i es trobaren ves-
tits de lleons, tenen un gran poder sobre les feres muntanyenques gràcies a Zeus, i arros-
seguen el terrible i ràpid carruatge de Rea, la del benaurat infantament.

Aquests versos d’Opían forneixen l’explicació del fet que els lleons estirin el
carro de Rea; aquesta metamorfosi sembla que no la trobem explicada en cap altre
lloc; en canvi, és freqüent el jou de lleons53: per exemple, Virgili (A. X 253) parla
del tir del carro de Cíbele: biiugique ad frena leones,«i una parella de lleons ju-
nyits al jou». Ovidi, per la seva banda, en pregunta la raó (Fast. IV 215-218):

Desierat; coepi: «Cur huic, genus acre, leones
praebent insolitas ad iuga curva iubas?»
Desieram; coepit: «Feritas mollita per illam
creditur: id curru testificata suo est.»

Callà; li preguntí jo: «Per què els lleons, salvatge raça, ofereixen al seu jou corbat llurs
inusuals crineres?» Callí; respongué: «Llur ferotgia, segons es creu, ella la calma; n’és
testimoni el seu carruatge».

Trobem expressada ja la relació entre Rea i els lleons a l’Himne homèric XIV 4,
on s’esmenta aquest felí amb el llop entre els animals que l’acompanyen. O també
els veiem representats amb la deessa en escultures com una de Babilònia descrita
per Diodor de Sicília (II 9, 5), on els lleons descansen sobre els genolls de Rea.
Lucreci (II 598-605) n’ofereix una explicació simbòlica:
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Quare magna deum mater materque ferarum
et nostri genetrix haec dicta est corporis una.
Hanc ueteres Graium docti cecinere poetae
sedibus in curru biiugos agitare leones,
aeris in spatio magnam pendere docentes
tellurem neque posse in terra sistere terram.
Adiunxere feras, quia quamuis effera proles
officiis debet molliri uicta parentum.

Per això, ella sola és anomenada gran mare dels déus, mare de les feres i concebedora
del nostre cos. Els savis poetes antics dels grecs cantaren que conduïa des del seu seient
en el seu carruatge dos lleons al jou, ensenyant que la gran terra penja a l’espai de l’ai-
re i que la terra no pot recolzar-se sobre la terra. Hi junyiren feres, perquè la prole, tot
i que ferotge, ha de calmar-se vençuda per l’afecte dels pares.

53. Les seves representacions plàstiques no sovintegen, cf. Lexicon iconographicum mythologiae classi-
caeVI 1. Zuric-Munic: 1994, s. u.núm. 21; IV 1. Zuric-Munic: 1988, s. u.«Gigantes», núm. 489.
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Així doncs, deixant de banda la interpretació dels valors simbòlics del passatge
i centrant-nos en allò que més directament afecta aquest article, comentem que, de
la mateixa manera que en els versos ovidians que acabem d’esmentar, Lucreci
insisteix en la ferotgia dels lleons i en la facultat de calmar-los que té la mare dels
déus. En efecte, el lleó és descrit com a salvatge i temible, com a rei dels animals54,
i per tant, el més poderós de tots ells; tanmateix, és possible ensinistrar-lo i és capaç
de demostrar sentiments d’agraïment i d’amistat55.

En els mites trobem traces d’aquesta relació, a més d’allò que més amunt s’expo-
sava sobre la metamorfosi dels Curetes en lleons: Atalanta i Hipòmenes, convertits
en lleons com a càstig per haver fornicat al temple de Zeus o de Cíbele (fet que
havia provocat Afrodita), són junyits al carro de Cíbele56; i és que els lleons no
participen de Venus i només s’uneixen amb lleopards; aquest és doncs el càsti
que mai no podran tenir relacions carnals, ni tan sols amb forma de lleó. Llucià
(Sacr. 7) diu que Rea s’emportà Atis i els lleons d’Atis.

Els lleopards són, en canvi, els animals que estiren el carro de Dionís57 i dels
seus acompanyants; quan l’expedició del déu ha de creuar un riu, Nonnos ens en fa
una descripció colpidora (XXIII 125-127):

καd ©εeς �γεµÞνευε, δι\ ï�δµατïς �νιïøεàων
±ρµασι øερσαÝïισι νÞ©ïν πλÞïν, �γρïπÞρων δb
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πïρδαλÝων �δÝαντïς �νυê �øÀραêεν ^ΥδÀσπην.

I el déu guiava, tot conduint entre el corrent un vaixell espuri de carruatge terrestre, i
sense mullar-se l’urpa de les panteres navegants esgarrapà l’Hidaspes.

També Cornutus (Comp. p. 60, 16) recorda com les bacants preparen el carro
de Dionís: τaς δb παρδÀλεις �πï úευγνàïυσι τÿ� ∆ιïνàσÿω καd παρακïλïυ©ïàσας
ε�σÀγïυσιν, «junyeixen els lleopards per a Dionís i en condueixen el seguici».

El lleopard és relacionat sovint amb Dionís: és el seu instrument de venjança
contra Licurg58 i, en ser amenaçat pels pirates, en fa sorgir acompanyats de lleons
durant el seu viatge en vaixell rumb a Naxos59. El seguici del déu n’és acompanyat
molt sovint60; el déu hi transforma les dones cadmees, perquè puguin venjar-se de
Penteu61. És per això que els agrada el vi i amb ell són capturats62.

54. Cf. OPÍAN DE CILÍCIA , H. II 439-542; ELIÀ , NA XV 17 i XVII 27; OPÍAN D’A PAMEA, C. III 17-18 i 62.
55. Cf. ARISTÒTIL, HA 488 b 7 i 629b-630 a 10; PLINI , Nat. VIII 48 i 56; ELIÀ , NA III 21, IV 34, V 39,

VII 48, XVII 26.
56. Cf. OVIDI , Met. X 560-739; HIGÍ, Fab. 185, 6 (el qual no diu que aquests nous lleons estirin el carro

de la deessa).
57. Molt sovint, ja des del començament del segle IV aC, cf. Lexicon iconographicum mythologiae

classicaeIII 1. Zuric-Munic: 1986, s. u.núm. 457-458; i IV 1: 1988, núm. 140-173 (on hi ha tirs
de lleopards, tigres mascles i femelles, i centaures).

58. Cf. HIGÍ, Fab. 132.
59. Cf. OVIDI , Met. III 669; HIGÍ, Fab. 134.
60. Cf. per exemple, NONNOSXIV 260-261 (amb els coribants) i XV 194 (Nicea, estimada pel déu,

seu entre lleopards).
61. Cf. OPÍAN D’A PAMEA, C. IV 308-316.
62. Cf. OPÍAN D’A PAMEA, C. IV 320-353.
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Demèter, durant la recerca de la seva filla desapareguda, Persèfone, arriba a una
cova i fa de les serps que hi troba els animals de tir del seu carro; diu Ovidi (Fast.
IV 497-498): frenatos curribus angues/iungit, «junyeix al carruatge enfrenades
serps»; i més endavant (IV 561-562), quan la deessa abandona Metanira, ens assa-
bentem d’un altre detall:

Dixit, et egrediens nubem trahit, inque dracones
Transit, et aligero tollitur axe Ceres.

Així digué, i en sortir arrossega un núvol, i quan arriba als seus dracs, Ceres és empor-
tada pel seu carruatge portador d’ales.

És també un carro amb dracs el que la deessa dóna a Triptòlem, perquè pugui
difondre el conreu dels cereals arreu del món63. Un detall important és aportat per
Apol·lodor (Bibl. I 5, 2), qui diu que els dracs són alats. I, d’altra banda, sabem
que aquests éssers són mortals (la qual cosa no deixa de sorprendre’ns), ja que
Carnabó en matà un, que fou substituït per Demèter64.

D’altra banda, després que Medea ha mort els seus fills, Hèlios envia un carro
per salvar-la de la venjança de Jàson: τïιÞνδ\ �øηµα πατρeς Ηλιïς πατÜρ/δÝδωσιν
�µ�ν, «aquest carruatge, Hèlios, pare del meu pare, me’l dóna», diu Medea, segons
Eurípides (Med. 1321). Un detall molt important sobre aquest carro prové de l’ar-
gument de la tragèdia: Medea fuig �πd ±ρµατïς δρακÞντων πτερωτ�ν, n παρ\
^HλÝïυ �λαâεν, «sobre un carruatge de dracs alats, que va rebre d’Hèlios65». Són,
doncs, dracs alats, detall que coincideix amb els dracs alats que arrosseguen el
carro de Triptòlem.
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Els dracs o serps no són pas aliens a Demèter; així es pot esmentar la imatge
de la Demèter Negra amb serps al cap, que és de cavall, en una cova a prop de
Figàlia66. La deessa dóna també un carro amb serps alades a Triptòlem, perquè
difongui el conreu del blat entre els humans, mentre que Medea també rep un carro
amb dracs alats, però d’Hèlios67. De fet, tenim testimoniada la creença que hi havia
serps alades a Aràbia, les quals tenien com a enemic l’ibis que no les deixava entrar
a Egipte68; i n’hi ha també a l’Índia: són rèptils nocturns, l’orina dels quals pro-
voca terribles ferides69 (el que no trobem pas és cap relació d’aquestes últimes amb
Demèter).

Per concloure, volem comentar uns quants detalls:
En primer lloc, s’ha de dir que en un estadi inicial, segons els testimonis litera-

ris, sobretot els de la Ilíada, l’animal que estira els carruatges dels déus és el cavall,

63. Cf. HIGÍ, Fab. 147; PAUSÀNIAS VII 18, 3.
64. Cf. HIGÍ, Astr. II 14; HERODIÀ IX 19.
65. Cf. APOL·LODOR, Bibl. I 28. Aquest carro amb serps és representat molt sovint, des de voltants de

l’any 400 aC, cf. Lexicon iconographicum mythologiae classicaeVI 1. Zuric-Munic: 1992, s. u.
núm. 35-46.

66. Cf. PAUSÀNIAS, VIII 42, 3.
67. Cf. supra nota 65.
68. Cf. HERÒDOT II 75; ELIÀ , NA II 38.
69. Cf. ELIÀ , NA XVI 41.
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caracteritzat per ser immortal, volador i per anar en parelles; després, aquesta imt-
ge es modifica i es transforma en cavalls alats i en nombre de quatre, de vegades.
Hem constatat que posteriorment es produeix una progressiva especialització70 dels
animals que arrosseguen els carros: Safo atribueix pardals al carruatge d’Afrodita
i Alceu cignes al d’Apol·lo; més tard, Cal·límac esmenta les cérvoles d’Àrte-
mis; Lucreci i els poetes llatins de l’època d’August ens forneixen les altres
dades71.

I aquesta circumstància té lloc d’acord amb ritus i creences sobre els déus: l’e-
xemple podria ser Àrtemis, qui té un carruatge de cérvoles, però potser no pa
abans del període hel·lenístic; la pertanyença de les cérvoles a l’àmbit de la filla
de Leto, però, és fortament arrelada en els mites i els rituals, la qual cosa en prova
l’antiguitat. A més a més, aquesta modificació en el camp dels animals de tir
sovint d’acord amb creences i dades sobre els animals, que es poden trobar, sobre-
tot, en els escriptors naturalistes. Així doncs, nosaltres trobem la justificació del
sentit dels animals de què parlem en una doble via: d’una banda en els mites i d’u
altra en les obres dels autors que van escriure sobre els animals.

Veiem, d’altra banda, que es produeixen interferències, que, com és sabut, es
retroben també en altres aspectes de les divinitats; és el cas de l’atribució del cigne
a Afrodita i Apol·lo; aquesta au, d’acord amb les seves tres característiques prin-
cipals, la bellesa, el do profètic manifestat per la seva última cançó i la seva vida
aquàtica, està en contacte amb Afrodita, Apol·lo i els déus marins.

A més, trobem que s’atribueixen tres aus al carro d’Afrodita: pardals, coloms i
cignes. S’ha assenyalat72 que a l’època arcaica la deessa fa servir, com els altres
déus olímpics, cavalls, a l’època clàssica Amors i a l’hel·lenística i entre els poe-
tes romans, cignes, però això no és del tot cert, sinó més aviat una visió simplista,
i ja n’hem esmentat les excepcions: els pardals de Safo i els coloms d’Ovidi entre
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altres. Apuleu (Met. VI 6, cf. supra) aporta un text força interessant, ja que per-
met comprendre les incoherències en el seguici alat de la deessa:

Praecedunt quattuor candidae columbae, et hilaris incessibus picta colla torquentes,
iugum gemmeum subeunt, susceptaque domina laetae subuolant. Currum deae prose-
quentes gannitu constrepenti lasciuiunt passeres, et ceterae quae dulce cantitant aues
melleis modulis suave resonantes aduentum deae pronuntiant. Cedunt nubes et caelum
filiae panditur et summus aether cum gaudio suscipit deam, nec obuias aquilas vel acci-
pitres rapaces pertimescit magnae Veneris canora familia.

Quatre coloms blancs s’avancen; tot plegant els seus colls pintats amb joiós caminar,
es posen a sota del jou cobert de gemmes i feliços alcen el vol, portant llur mestressa.
Acompanyen el carruatge de la deessa i amb gran soroll de refilets saltironen pardals, i

70. Per exemple, Elià (NA X 33) atribueix la tórtora blanca a Afrodita i Deméter i les altres a les Moires
i a les Erínies. A més, hom constata aquesta sistematització en altres camps. Elià (NA XII 4) esta-
bleix la següent classificació dels falcònids: περ©ικï©Üρας d’Apol·lo, æÜνη i ±ρπη d’Atena,
æασσïæÞντη d’Hermes, τανυσÝπτερïς d’Hera, τριÞøης d’Àrtemis i µÛρµνïς de la mare dels déus.

71. La datació de les representacions icòniques és més complexa i incompleta, cf. supra les notes 25
(per a Afrodita), 40 (per a Àrtemis), 57 (per a Dionís) i 65 (per a Medea).

72. Cf. LASSODE LA VEGA, J.S., De Safo a Platón. Barcelona: 1976, p. 83.
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altres aus, que canten dolçament, amb el so suau de llurs melodies de mel anuncien
l’arribada de la deessa. Els núvols els deixen passar, el cel s’obre davant la seva filla i l’ele-
vat èter acull amb goig la deessa; i ni de trobades amb àguiles ni d’atacs de falcons, no
en té por el seguici canor de la gran Venus.

Aquesta descripció integra coloms i pardals en el seguici d’Afrodita, amb les
aus cantaires, els primers estirant el carro i els segons acompanyant-lo; d’aquesta
faiçó, ens adonem que, malgrat llurs propietats més o menys oposades (fidelitat
contra luxúria), no són aus contradictòries, sinó complementàries i intercanvia-
bles; i a més que els pardals dels versos de Safo no són pas tan excepcionals com
en un primer moment podia semblar. El que sembla impossible, malgrat tot, és ubi-
car el cigne dins d’aquest context.

Un altre tema és el préstec que fan els déus als mortals de carros amb serps ala-
des: Hèlios a Medea i Demèter a Triptòlem. La serp73 és enviada pels déus com a
acompanyant dels seus protegits, circumstància que retrobem en altres mites:
Íamos74, nét de Posidó i fill d’A pol·lo, abandonat per la seva mare Evadne, és ali-
mentat per voluntat de les divinitats (δαιµÞνιων âïυλα�σιν, diu Píndar) per unes
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serps que li portaven mel; Erictoni, malgrat la seva procreació no desitjada, és pro-
tegit per Atena: al seu cistell una o dues serps l’acompanyaven75; i fins i tot Tifó fou
confiat a la protecció de Pitó per Hera76.

Hem de parar esment en el fet que aquests rèptils manifesten unes propietats molt
particulars, com la d’atorgar el do profètic: Cassandra i Helen, oblidats per llurs
pares en el temple d’Apol·lo, van rebre el do de la profecia d’unes serps, que els
van llepar els òrgans dels sentits; quelcom semblant li va passar a Melamp, purif i-
cat per unes serps, agraïdes perquè els va enterrar la mare77. I fins i tot posseeixen
la capacitat de ressuscitar els morts: és el que passa amb Poliïde i amb Moria: van
aplicar els procediments que feien servir els animals per ressuscitar humans78.

S’afegeix a aquestes peculiaritats de la serp el fet que la d’aquests carruatges
porta ales. Hi ha una doble monstruositat a l’animal: és serp, però alada; la con-

73. Sobre el significat de la serp, cf. KÜSTER, E.,Die Schlange in der griechischen Kunst und Religion.
Giessen: 1913; NILSSON, M.P., Geschichte der griechischen religion, vol. 1. Munic: 1967 (3a edi-
ció), p. 197 s.; MITROPOULOS, E.,Deities and Heroes in the Form of Snakes. Atenes: 1977.

74. Cf. PÍNDAR, O. VI 75-80; escoli a O. VI 73a, Drachmann, I, p. 170.
75. Cf. EURÍPIDES, Ion 20-26 (d’aquí prové el costum atenès de protegir els nadons mitjançant un amu-

let en forma de serp d’or); ANTÍGON CAR. Mir . 16 (esmenta com a font la Història de l’Àtica
d’Amelesàgoras d’Atenes, el qual potser és el mateix que l’historiador Melesàgoras esmentat per
Dionisi d’Halicarnàs, Th. 5, com a anterior a la guerra del Peloponnès); OVIDI , Met. II 553-561;
APOL·LODOR, Bibl. III 14, 6.

76. Cf. h. Hymn. III (a Apol·lo) 305-306.
77. Per a Cassandra i Helen, cf. EUSTAQUI, Comm. Hom. Il. 663, 40; PORFIRI, Abst.III 4, 1. I per a

Melamp, cf. HESÍODE, fr. 261 Merkelbach-West; APOL·LODOR, Bibl. I 9, 11. Podem pensar que la
intervenció de les serps en l’alimentació d’Íamos té uns efectes semblants, tot i que no són expres-
sats explícitament per Píndar.

78. En observar com actua una serp per salvar-ne una altre, Poliïde n’aprèn com ressuscitar els
morts, cf. APOL·LODOR, Bibl. III 3, 1; HIGÍ, Fab. 136; PALÈFAT 27. Quelcom semblant li succeeixa
Moria, cf. NONNOSXXV 451 s.; PLINI , Nat. XXV 14.
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junció dels dos trets ens du a veure-la com un ésser doblement monstruós: la serp
apareix sovint com a part dels monstres i l’animal amb ales que no li són pròpies
és també per definició, com l’Esfinx o les Sirenes, monstruós; és, així, un monstre
encara més estrany que una serp amb potència de cavall, i la seva mateixa natura-
lesa és contradictòria: és un animal alhora ctoni i aeri. Aquesta monstruositat és
demostració del poder diví i del seu mantell protector. La serp és, en aquest cas,
signe de protecció divina i és la mateixa protecció divina79. El drac no és, òbviament,
l’encarnació de les forces del mal, sinó més aviat un poderós, misteriós ésser; això
està d’acord amb el fet que hi hagi serps relacionades amb déus salvadors com
Asclepi80.
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79. Com la que protegia la font de Tebes (cf. EURÍPIDES, Ph.930-936; OVIDI , Met. III 26-130; PAUSÀNIAS

IX 10, 5; APOL·LODOR, Bibl. III 4, 1), com la que evità l’incest de Tèlef i Auge (cf. HIGÍ, Fab. 99
i 100), com la o les que acompanyaven Erictoni (cf. nota 75) o com Pitó, que crià Tifó (cf. nota76)
i defensava l’oracle de Delfos (EURÍPIDES, IT 1239-1249; PAUSÀNIAS X 6, 6).

80. Hi ha serps d’Asclepi (ELIÀ , NA VIII 12) i f ins i tot al seu santuari d’Epidaure (ELIÀ , NA XVI 39),
serps que li són consagrades (PAUSÀNIAS III 28, 1); també el mateix Asclepi és representat en està-
tues amb serps (PAUSÀNIAS III 27, 2).
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