
OBSERVACIONS SOBRE 
LA SEGONA PART DEL PENTAMETRE 

DE TEOGNIS DE MEGARA 

Concepció Piedrafita 

En comencar el nostre article volem aclarir el títol que li hem posat: <cob- 
servacions)> hem dit, buscant i emprant aquesta paraula i no d'altra. Al- 
gunes de les coses que volem dir han estat ja insinuades o intu'ides per 
d'altres estudiosos en parlar del pentiimetre. El que nosaltres hem inten- 
tat de fer és aplicar-les a un autor concret i veure després les conclusions i 
els resultats als quals hem arribat. No entrarem ara en la problemiitica 
del Corpus' que sota el nom de Teognis ens ha arribat; autintic o no, de 
Teognis o d'altres, el que és evident és que estem davant d'un Corpus 
d'Elegia arcaica o, com a mínim, arcaica en la seva major part. Un Cor- 
pus, a més a més, prou extens (uns 1.400 versos aproximadament) i prou 
ampli perqui sigui el recull més important que fins ara tenim del dístic 
elegíac arcaic. Si dividim per dos i al resultat de 700 versos afegim 
aquells dubtosos que estan fora de la numeració normal2, així com aquells 
versos que semblen clares repeticions d'altres i que els editors marquen 
d'una manera diferent3, tenim uns 724 pentiimetres, nombre no gaire 
gran per6 que permet ja un estudi seriós d'aquest vers. 

Amb aquest treball continuem aprofundint en els nostres estudis so- 
bre el ~ent i imetre~.  Ara, pera, parlarem solament de la segona part 

1 Per a la aproblem2tica~ vid. ADRADOS. FRANCISCO R. ,  Líricos Griegos, Elegíacos y 
Yambógrafos Arcaicos, 11, Barcelona, 1959, pp. 95-14>, 

2 Vid. TTheognis, Leipzig, ed. Douglas Young, 1971. Ens estem referint als versos que 
aquest autor dóna com afragmenta sedis incertae~ i com afragmenta d u b i a ~ .  

3 Versos que porten al costat les lletres a, b, c, d . . . per a marcar que es tracta de versos 
idsntics a d'altres. 

4 Aquest és el tercer treball que publiquem sobre el mateix tema, que vam encetar amb 
la tesi de llicenciatura, insdita: PIEDRAFITA CARPENA. CONCEPCION. Aportaciones sobre el 
Pentimetro del Corpus Teognídeo, Barcelona, 1974. 



d'aquest, és a dir, de la part que tenim després de la cesura tradicional5, 
d'aixb que hom diu <cel segon hemiepes*. Malgrat que aquest nom i 
concepte no ens agrada, I'emprarem per comoditat ja que metricament 
parlant és el més precís per a marcar la seqiiencia que estem estudiant. 

Si repassem l'esquema del pentiimetre veiem que el segon hemiepes 
és sempre invariable: 

- - 
- u u -  uu- 11-uu - u u -  

Aix6 fa que la segona part del pentiimetre tingui un esquema mttric 
molt rígid, ja que no té substitucions possibles. Per6, evidentment, els 
poetes han buscat solucions i han necessitat d'altres recursos. 

Repeticions 

Si donem una ullada rapida al Corpus, i en concret als pentiimetres, 
veiem moltes repeticions. Aquestes repeticions han estat en gran mesura 
una de les bases per a parlar d'una antologia d'antologies, fins i tot 
d'una barreja de dístics mal enganxats, trets l'un d'aci i l'altre d'allii. 
Per6 si la ullada és més profunda, cal distingir aquestes repeticions i 
estudiar-les separadament. 

Tenim 187 versos que presenten repeticions. Ara bé, aquestes repeti- 
cions poden ésser de dos tipus: 

A) versos sencers repetits6 

Thgn. 42 rerpaparm nohhqv kr ~ a ~ d r r / r a  neofiv 
1082 b rerpaparai nohhfiv ec ~a~Órr / ra  neoeiv 

5 Sobre la cesura tradicional, I'única estudiada fins ara, hom pot veure qualsevol ma- 
nual de m?trica. Ressaltem, pera, que en I'últim treball nostre, hem parlat d'una possible 
cesura trihemímeres a la primera part del pentametre. Vid. PIEDRAFITA. CONCEPCIO. .Una 
posible cesura trihemímeres en el pentámetro de Teognis de Megara~, a Actas del VI Con- 
greso Espaliol de Estudios Cfásicos, Sevilla, 1981, Sevilla (en premsa). 

6 Vid. 42 i 1082 b; 58 i 1110; 88 i 1082 d; 90 i 1082 f; 100 i 1164 d; 116 i 644; 158 i 
fragmenta dubia 4.4; 168 i 850; 180 i frag. dub. 4 ,6 ;  210 i 332 b; 212, 510 i frag. dub. 8, 
2; 320 i frag. dub. 5, 2; 368 i 1184 b; 410 i frag. dub. 9.2; 416 i 1164 f;  418 i 1164 h; 422 
i frag. dub. 6. 2; 424 i frag. dub. 6.4; 442 i 1162 b; 444 i 1162 d; 446 i 1162 f; 478 i 840; 
540 i 554; 556 i 1178 b; 572 i 1404 b; 446 i 1162 f;  478 i 840; 540 i 554; 556 i 1178 b; 572 i 
1404 b; 620 i 1114 b; 854 i 1038 b; 874 i 1092; 878 i 1070 b; 950 i 1278 d; 1086 i 1238; 
1096 i 1160 b; 1102 i 1278 b; 1108 i 1318 b; 1152 i 1238 b; 1304 i 1332. 



B) versos repetits en part. Aquí en tenim diversos tipus. Els més impor- 
tants són: 
a) amb repetició del primer hemiepes7 

Thgn. 218 ~pCoowv TOL ooqiq yiverat drponivc 
1074 ~peioodv TOL o q i q   ai pcydhqc a p e ~ e  

b) amb repetició en ambdues parts de la cesura8 

Thgn. 410 aiboúc, 47' tiya80ic Civbpao~. KÚpv' k'nerai 
1162 airoúoiv ¿i'ayaOoic civ¿ipdui, Kúpve, bisou 

c) amb repetició del segon hemiepes9 

Thgn. 10 yr,í&qoev 66 pabv'c ndvroc ahdc noXifc 
106 iuov  ai ondpeiv ~ Ó V T O ~  hhdc noXifc 

Aquests versos els podem agrupar també segons el nombre de versos re- 
petits; així, tenim grups formats per dos versoslO, per tres", per 
quatre12, per sis13, per set14, i per deu1>. 

7 Vid. 190 i 662; 214 i 1072; 272 i 768; 596 i 1158; 902 i 1364; 312, 98 i 1164 b; 690, 
1086, 1238, 1096 i 1160 b. 

8 Vid. 6 i 1002; 1044 i 1124; 1344 i 1350; 410, 1162, frag. dub. 9, 2, 150, 612, 948 i 
380. 

9 Vid. 10 i 106; 60 i 1114; 74 i 698; 120 i 1352; 140 i 1078 i vid. també 392; 326 i 1312; 
340 i 820; 386 i 630; 400 i 750; 474 i 722; 498 i 580; 650 i 760; 726 i 802; 728 i 1132; 734 i 
1148; 776 i 1256; 814 i 1016; 898 i 1072; 920i 1000; 974i 1296; 1120 i 1346; 1154 i 1156; 
1270 i 1368; 232, 318 i 992; 352,468 i 1094; 358,944 i 1116; 546, 1378 i 508; 600, 1102 i 
1278 b; 170, 462, 798 i 1182; 124, 258, 210, 332 b i 1356. 

10 Vid. 6 i 1002; 10 i 106; 42 i 1082 b; 58 i 1110; 60 i 1114; 74 i 698; 88 i 1082 d; 90 i 
1082 f;  100 i 1164 d; 120 i 1352; 158 i frag. dub. 4, 4; 180 i frag. dub. 4, 6; 218 i 1074; 
272 i 768; 320 i frag. dub. 5, 2; 326 i 1312; 340 i 820; 366 i 1030; 368 i 1184 b; 386 i 630; 
400 i 750; 416 i 1164 f; 422 i frag. dub. 6.2; 442 i 1162 b; 444 i 1162 d; 446 i 1162 f;  472 i 
722; 478 i 840; 498 i 580; 540 i 554; 556 i 1178 b; 572 i 1104 b; 596 i 1158; 620 i 1114 b; 
650 i 760; 728 i 1132; 734 i 1148; 746 i 794; 776 i 1256; 814 i 1016; 854 i 1038 b; 874 i 
1092; 878 i 1070 b; 902 i 1000; 950 i 1278 d; 974 i 1 2 6  1008 i 1070; 1108 i 1318 b 1120 
i 1346; 1154 i 1156; 1270 i 1368; 1304 i 1332; 1344 i 1350. 

1 1  Vid. 116, 644 i 642; 168, 850 i 616; 182, 684 i 752; 212, 510 i frag. dub. 8, 2; 232, 
318 i 992; 352, 468 i 1094; 358, 944 i 1116; 418, 1164 h i  1106; 546, 1378 i 508; 600, 
1102 i 1278 b; 1152, 1238 b i 1262. 

12 Vid. 170, 462, 798 i 1182; 190, 662, 184 i 1112. 
13 Vid. 214, 312, 1072, 898, 98, 1164 b; 802, 726, 244, 906, 1014 i 1124. 
14 Vid. 410, 1162, frag. dub. 9, 2, 150, 612, 948 i 380; 424, frag. dub. 6.4,  690, 1086, 

1238, 1096 i 1160 b. 
15 Vid. 124, 258, 210, 332 b, 1356, 274, 314. 548, 812 i 896. 



Per6 el que es destaca amb nitidesa és que el major nombre de repeti- 
cions es donen en la segona meitat del pentlmetre, i aixb és natural per- 
qu? és la més rígida. 

Adaptació dels codis preexistents 

Volem ressaltar un altre aspecte, encara que és ja conegut: la llengua de 
1'Elegia és totalment artificial i intenta imitar les expressions homtriques 
o ?piques16. Doncs bé, tenim 280 pentlmetres sense cap tipus de conta- 
minació o imitació, per6 en tenim 440 amb pargrasi d'Homer, d'Hesío- 
de, dels Himnes Homerics o dels mateixos elegíacs. En realitat, no Es 
una parsrasi; en moltes ocasions és una capia d'un sintagma, per6 apro- 
fitant l'esquema mttric. Així, doncs, en el Corpus tenim una ccadapta- 
ción dels codis mttrics anteriors. D'una banda, del codi hexamttric de 
I '~pica,  i de I'altra, del codi pentamttric dels elegíacs. 

Enumerar tots els casos i exemplificar-10s surt de I ' h b i t  d'aquestes 
pagines. Pera donar-ne uns exemples vistosos pot clarificar-nos la forma 
com s'ha creat el pentlmetre de Teognis o gran part d'ell. 

Thgn. 272 yrjpac T' obhópevov  ai vedwr' QGooav 
768 yrjpac r'obAÓpevov  ai bavarow rihoc 

Hes. Tb. 225 Frjpac T' od Aóp~vov,  ai 'Eprv T ~ K  e K ~repóbvpov 
Il. 3,  309 bmordpy Savarow r6Aoc nenpopdvov kortv 

El vers 768 de Teognis és pres quasi literalment d'Hesíode i d'Homer. 
yqpaq 7' odAÓpevov és la porció d'hexlmetre compresa en la cesura 
penthemímeres (Hes. Tb. 225) i bavarow rdhoc és la porció compre- 
sa entre la trihemímeres i la penthem'meres; i per a unir ambdues se- 
qiizncies apareix K U ~ ,  paraula sobre la qual parlarem més endavant. Cal 
fixar-se que es conserven tant obhdp~vov (cf: IL. 1, 2 )  amb un fals allar- 
gament, com bavaroro, genitiu tpic, allunyat en el temps del genitiu 
en , que és el que predomina en el Corpus. 

Passem ara al codi dels elegíacs: 

Thgn. 474 06 ncioac vú~rac yivercu &@a 'nabelv 
722 yaorpi T E   ai ahmpaic   ai nooiv dopa naSeiv 

Sol. 14, 4 yaorpi re  ai nAmpg  ai nooiv aopa naSeiv 

16 Vid. PARRY. M . ,  The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Mihan  
Pany, Oxford. 1971, pp. 280-281 i MEILLET. A.. Apercu d d n e  Histoire de la Langue Grec- 
que, Paris, 197Ts, pp.  200-202. 



És evident que el vers 722 és una capia del de Soló; pera, atenció al 474. 
Ací tenim el segon hemiepes aprofitant hopa na6eiv i per a acabar 
d'omplir el metre yiverai , mot que després tornarem a examinar. 

Sobre aquests aprofitaments convé veure també: 

Thgn. 834 dirioc &9avarwv, Kúpve ,6eijv p a ~ a p c ~ v  
Od. 8 ,  281 oli66 6eGv pmapov nkpi yap GoAdeura T ~ T V K T O  

Thgn. 78 agmc,  ev xaAeqi. Kúpve, 6i~ooraui1~ 
Sol. 3 ,  38 npcuivei, naúet 6 ' e'p ya 6 ixouraoiqc 

En el vers 834 s'ha aprofitat el codi de l'heximetre i en el 78 el del 
pentimetre; per6 en els dos hemiepes finals apareix el vocatiu Kúpve, 
que omple l'esquema metric. També tornarem a estudiar aixb. 

Cal insistir, perd, que hi ha molts més elements presos de l'epica que 
no dels elegíacs. Aquests elements apareixen tant a la primera meitat del 
pentPmetre17 com a la segona, per6 és en aquesta última on surten amb 
més freqÜ8ncial8. Insistim també que hi ha elaboracions de pentimetres 
en els quals no s'aprofita I'esquema metric, sinó que tenen solament pa- 
raules Ppiques reelaboradest9. Ara bé, nosaltres remarquem aquells casos 
en qui? s'aprofita tot I'esquema hexametric epic per a formar la segona 
meitat d'un pentimetre de Teognis20. 

Mots de tres síi.labes amb I'esquema -U ü 

Fins ara hem parlat d'unitats repetitives o d'adaptacions de codis pree- 
xistents referint-nos gairebé sempre a un dels dos hemiepes sencers a tots 
dos. Volem dir que no hem parlat expressament d'unitats repetitives 
més petites. Aixb és el que anem a fer ara en estudiar el segon hemiepes. 

17 Vid. un exemple entre molts: 
Thgn. 294  ai K P ~ T E P Ó V  rep  kóvt9' a ipei  dfiqxavíq 
11. 15, 195 ~ p a ~ e p d c  REP hwv ~ E V ~ T W  T P L T ~ T T J  ?vi poípy 
h. Merc. 386  ai ~ p a ~ e p q  nep k6v.r~ UB 6 '  bnho~hporotv apqye 

18 Vid. un exemple entre molts: 
Thgn. 252 k'uog b p d q ,  b'qppp' Üv yfj T E   ai fidhioe 
11. 19, 259 i'? TE  ai 'Hkhwq K Q ~  'EptvÚec, di 9 ' 3 n b  ya iav  

19 Vid. un exemple entre mol,ts: 
Thgn. 1206 oüre KaTd ~ h e q d b w v  9eppd Pdhot 8dKpVa 
11. 17, 437 s. oüdet & v t a ~ í p $ a u ~ ~  ~ a p 7 j a ~ a  6 d ~ p v a  66 aqt 

9epwd K ~ T &  /3heqÚpwv xapÚStc $he pvpophvoiotv 
20 Entre d'altres, veieu: Thgn. 248 i Od. 2, 370; Thgn. 388 i Od. 1, 229; Thgn. 426, h. 

Ap. 374 i Hes. OP. 414; Thgn. 672, Od. 15, 50 i Hes. Th. 107; Thgn. 704, Od. 1, S6 i h. 
Merc. 317; Thgn. 1036 i Il. 8, 13. 



Pel que fa, doncs, al segon hemiepes, cal remarcar que un gran nombre 
d'ells comencen amb una paraula de tres síl.labes o grup fbnic equiva- 
lent. Amb mot de 3 síl.labes en tenim 18221; amb grup f6nic equiva- 
lent, 4922. Aixb dóna una suma de 23 l ,  que suposa un 31,7 % del total. 
Aquestes paraules de tres síl.labes cobreixen, en principi, I'esque- 
ma -U  U, és a dir, el dactil amb el qual comensa I'hemiepes, deixant 

-U U- . La classe o naturalesa d'aquests mots és variada. Tenim 
substantius, adjectius, adverbis, conjuncions, preposicions i verbs. Tam- 
bé tenim grups f6nics formats seguint la classificació de prepositives i 
postpositives23 amb el nucli respecte al qual són així considerades2*, in- 
cloent en la primera categoria les proclítiques i en la segona les enclíti- 
ques. 

El major nombre de paraules de tres sil.labes són verbs. Aquests verbs 
poden ésser en veu activa o en veu mitjana. En veu activa tenim molt po- 
ques formes2>. La gran majoria estan en la segona veu26 i molt específica- 
ment en la 3: persona del singular. Quasi sempre el morfema desinencial 

21 Vid. 12, 20, 22, 26, 30, 40, 46, 52, 54, 60, 62, 64, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 134, 
136, 146, 150, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 186, 188, 192, 194, 196,204, 208, 222, 230, 
232, 234,240. 268, 270. 302. 318, 320, 326, 334, 362, 366,368, 380, 388, 396,402,406, 
410,424,426,448,456,458,462,464,470,474,476,480,488,496, 518, 526, 530, 336, 
556, 558, 568, 570, 574, 576, 578, 586, 590, 596,602,612,618,638,642,644,664,678, 
686,688,690, 702, 714,724, 726, 730, 756, 788, 798, 802, 808,824,826,832,846,848, 
866, 892, 916, 932, 946, 948, 950, 952, 954, 962, 974, 980, 986, 992, 996, 998, 1004, 
1012, 1020, 1026, 1030, 1036, 1042. 1044, 1046, 1114, 1118, 1124, 1134, 1140, 1144, 
1150, 1152, 1162, 1164 d ,  1170, 1172, 1178 b, 1182, 1184 b, 1198, 1202, 1212, 1220, 
1232, 1236, 1238 b, 1244, 1248, 1250, 1252, 1258, 1262, 1268, 1278 d,  1280, 1288, 
1296, 1298, 1312, 1322, 1326, 1428, 1330, 1338, 1352, 1362, 1370, 1374, frag. dub. 4, 
4, frag. dub. 5, 2, frag. dub. 6, 4, frag. dub. 9, 2, frag. dub. 10, 2. 

22 Vid. 50, 108, 112, 122, 172, 178, 212, 220, 242, 260, 282, 292 398,438, 506, 510, 
512,608,626, 650,666, 682, 722, 738, 748,760,862,868, 872,956,960,964,972,994, 
1008, 1040, 1050, 1054, 1064, 1070, 1084, 1138, 1142, 1208, 1246, 1254, 1286, 1389, 
frag. dub. 8, 2. 

23 Vid. per a aquests conceptes DOVER, K.J., GreeA Word Or&, Cambridge, 1968. 
24 Idem nota 22. Exemple de (prepositiva) (postpositiva) més nucli: 

prepositiva Thgn. 1286 ~ i ,  nhhov 
proclítica 212 ob K ~ K Ó C  

postpositiva 626 TOCTO 7dp 
enclítica 242 ~ a h d  TE 

25 Vid. 12, 26, 54, 234, 368, 664, 954, 1124, 1170, 1184 b, 1250. 
26 Vid. 30, 100, 136, 162, 170, 188, 192, 208, 230, 268, 270, 334, 362,448,458,462, 

474, 476, 496, 568, 570, 678, 724, 726, 798, 802, 826, 832, 892, 962, 986, 1004, 1012, 
1020, 1030, 1046, 1118, 1140, 1164 d, 1182, 1248, 1280, 1322, 1330, 1374. com un apar- 
tat especial d'aquests verbs podem considerar també uns quants versos que tenen un parti- 
cipi en veu mitjana. Són: 240, 320, 846, 1268, 1338 i frag. dub. 5, 2. 



- rai ( -pui , si és la 1.") va seguit de vocal, la qual cosa fa que el dif- 
tong s'abrevii' segons les normes de la correptio epica que trobem a Ho- 
mer; així yiverai amb mesura - U - esdevé - U U. Com que la 
mesura que es necessita és només -U U, tots els verbs que surten ací 
son simples i mai compostos, per exemple &terat, k'pxercu, floúhe - 
TU,  piuyerac etc.27. Direm també, en general, que Teognis o els 
escriptors del Corpus, per a tenir la fórmula o mesura -UU en ocasions 
donen les formes verbals al mig del seu procés evolutiu f6nic: per exem- 
ple, sense fer contracció quan li co r r e~pon~~ .  

Ara bé, la forma verbal més repetida és yiverar. , i en estudiar-la reco- 
llim el que havíem deixat abans. Aquesta forma surt 20 vegades i sem- 
pre al mateix Si comparem els versos 170, 462, 798 i 1182 veiem 
que tenen el segon hemiepes igual, és a dir, yiverai oli6epia , hemie- 
pes que trobem ja a Mimnerm30. Potser, doncs, aquest hemiepes és pres 
tot sencer dels elegíacs anteriors. Perb, després, yiverai tot sol, s'ha 
emprat com un recurs metric gairebé formular. Per a confirmar aix6 tor- 
nem a llegir ara els versos que ja hem donat abans: 218 i 1074; 474 i 722 
(cf: Sol. 14, 4).  En el primer grup (218 i 1074) tenim repetit el primer 
hemiepes i en el 218 s'acaba d'omplir el segon amb yiverai. Mirem 
ara el segon grup (474, 722 i Sol. 14,4) .  El vers 722 és una c6pia evident 
del de Soló. Per;, en el 474, el segon hemiepes el formem amb I'expres- 
si6 cippa ~ a b e i v  ( - U U - ), per6 aleshores necessitem un esque- 
ma -U U, que omplim amb yivmai . ¿Per qu+ surt yiverai amb 
aquesta frequencia? Creiem que la resposta és clara: yivercu és emprat 
com a sin6nim de eipi perque ofereix I'esquema -U U que aquest 
segon verb no pot donar; i d'aquí es dóna un pas més: yiverai apareix 
senzillament transformat en un verb buit de sentit, I'única missió del 
qual és cobrir un esquema metric. 

Pel que fa als substantius i adjectius, direm que aquests surten en tots 
els casos i generes. Malgrat tot, la declinació atemstica és la més repre- 
sentada i, especialment, els casos datiu singular i plural. Aquests datius, 
o més ben dit la seva repetició, ha permb parlar d'unes fórmules de 

27 Amb la qual cosa sembla que estem en contradicció amb I'afirmació tradicional que 
la poesia es caracteritza per 1'64 de mots compostos. En el pentimetre de Teognis (millor 
dit, del Corpus) aquesta contradicció és més aparent que real i en tot cas respon a un criteri 
metric, lligat a la utilització d'una quasi fórmula o ,  més ben dit, d'un recurs formular. 

28 Vid. 12, 100, 164 d, 1374. 
29 Vid. 136, 162, 170, 230, 270, 334, 462, 474, 496, 678, 724, 798, 832, 986, 1004, 

1020, 1030, 1118, 1182, 1322. 
30 Mimn. 10, 2. od 6d KOT' h'pnavcrtr y í y v e ~ a t  ob6epía 



l'Elegia3'. Abans d'entrar en comentaris és interessant de veure aquests 
versos: 

Thgn. 204 rivovrai pa~apec  npqyparoc (ipnAaKiac 
586 n$ o)(rioeiv piAAei npqyparoc apxopivov 
642 ei pq' onov6aiov npqyparoc avr i~Ú~oie  
596 nA?jv nAoÚrov navroc Xpqpardc &ori ~ d p o c  

Pativ 7' avbpGjnwv, qnuz vwoápevoc 
pqre  reiv ve beGv d;o~uz mvbipevoc 
a i o ~ p a  ~aKoic  ep  yoiq uÚpfloAa d-q~apevoi 
{qrGpev 6 ' YXK ei qcippa~ a qvopdvc; 
3 nAoureiv cí6iK'wc Xprjpara naodpevoc 
ei'pyei yap rovc pkv Xprjpara, rodc 66 vdoc 
ko8Aoc avqp ,  q v  oi Xprjpara noAM 616& 
od6eic, q v  pq dp f  ~ p q p a r a  Aeindpeva 

116 i v 64 onov6aiy npiypari navpdrepoi 
644 6 v 66 onov6aiy npaypari navporepoi 
756 ai  vrjoeic púbq  o iqpov i  neibdpevoc 
194 eic oi'rtovc a'ycrai Xpqpaat neibdpevoc 

11 52 6eiAGv a v b p d n w v  prjpaoi neibdpevoc 
1262 a'AAav a v b p d  n o u  p dpaoi neibdpevoc 
1238 b 6eiAGv avbpwnwv prjpaoi neibdpe~oe 

(cf: Simon. 92, 2 ~ e b e b a  roic K E ~ V W V  firipaui neibdpevoi) 
380 avbpdnwv  Ci6i~oio' k'pypaai neibopivav 

(cf: Sol. 1, 12 nAovroÜoiv 6 ' adixoic Yp-ypaui neibópevoi 
Sol. 3,  12 +xera,  aAh'a6 i ~ o i c  kp ypaoc, neibdpevoc) 

948 rpi$ac oür' a6 i~o ia '  civdpcíoi nabdpevoc 
164 po&i{ovot. riAoc 6' kp ypaoiv o6x &'neral 
80 niorovc kv xaheroic nphpao i  yivc~pivovc 

1042 nivwpev, K E ~ V O V  K q d ~ ( ~ 1  T E ~ ~ ~ Ó ~ E V O ~  

980 xepoiv re oneúdoi ~ p q p a o i  T' apqdrepa 

En ells comprovem la repetició de mots com npaypa i Xpqpa tan rela- 
cionats amb el contingut del Corpus. Pera el que és interessant és veure 
I'ús dels participis en veu mitjana. Aixa, creiem, és també un recurs for- 
mular, ja que tots ells en aquesta veu tenen quatre síl.labes, contrlria- 
ment al que passaria si estiguessin en veu activa, ja que només tindrien 
tres síl.labes. Per tot aixa nosaltres creiem que cal matisar les conclusions 

31 Vid. PARRY. M., OP. cit. 



de M. Parry. Quan ell diu que les fórmules són (xp+aai) 
(i'prpaoi) (d v6pÚoi) (ocbcppolji) ( p q p a o ~ )  (hqpart) aei8ópe voc. 
(-oi,-OU) és arribar a la meitat del procés. En realitat, la fórmula és 
molt més flexible, com ho proven els versos de Teognis que acabem de 
donar. Si realment hi ha una fórmula, aquesta és: 

mot de tres sa-labes + participi en veu mitjana 

(cf. dels versos donats 80, 146, 586, 824,932, 1042, 1134, 1150, 1298). 
Per tant, les fórmules donades per Parry són variants de l'esquema básic. 
I encara, donant un pas més enllP, el participi pot Csser substitu'it per un 
verb també de quatre saelabes (cf. 642). 

Amb relació als hemiepes de la segona part del penthetre que co- 
mencen amb conjuncions/preposicions32 o adverbis33 no hi ha res d'es- 
pecial per a assenyalar. On si que trobem aspectes interessants és en els 
grups f6nics que formen també una paraula de tres sil.labes. Dintre dels 
49 versos que hem trobat, n'hi ha 22 que comencen el segon hemiepes 
amb  ai 34. Aquests 22 tenen  ai + mot de dues síi.labes, que po- 
dríem dir que és un altre recurs formular. Advoca en aquesta teoria elfet 
que hi ha repeticions: per exemple, versos 682,666, 972, 608 i 960:  ai - 
uartdv  a ai K ~ K Ó ~ .   ai K ~ K &  / uai KUÓV / KA ~ a X d v .  Versos 650, 
760 i 1054: Kd VÓOV ~ ~ E T E P O V  / Kd VÓOV fip&T€pov / Kd VÓOV . .. 
Versos 112 i 956:  ai xapw 1  ai xapic.. Versos 1008 i 1050 :  ai 
cppeoi / uai cppeoiv- Després, variants com els versos 1254, 1246, 1208 i 
1389: uai tkvot /   ai cpiXot / uaicpiXoc /  ai o w k .  

El vocatiu a KTPNE B 

Tornem finalment al vocatiu Kúpve, que havíem deixat abans. Ja hem 
dit que el fet que en un vers aparegui aquest vocatiu no significa que 
aquest vers sigui originari de Teognis. Nosaltres volem insistir en aquest 
punt. Aquest vocatiu és també un recurs per a omplir un esquema mZ- 
tric. Si el vocatiu surt sencer (Kúpve) tenim - U  ; si surt apostrofat 
(Kúpv') tenim -. Hi ha 27 versos el segon hemiepes dels quals comensa 
amb el vocatiu. Ja hem vist els versos 834 (cf. Od. 8, 281) i 78 (cf: Sol. 3, 

32 Vid. 46, 62, 488, 730, 1202. En aquests versos el mot que es repeteix és oiivera / 
eyvera / rouvera 
33 Vid. 20, 52, 68, 158, 232, 318,402, 518, 558, 992, 1258. Els adverbis són del tipus: 
nohhdrr, pqrQri, pdnore / dinore, h'MoSev, h'hhore 
34 Vid. 112, 506, 608, 650, 666, 682, 722, 748, 760, 872, 956, 960, 964, 972, 1008, 

1040, 1050, 1054, 1208, 1246, 1254, 1389. 



38) on hem comprovat com s'aprofitaven codis preexistents i 
on Kúpve omplia la part d'hemiepes que faltava. Aquests versos no són 
els únics3'. D'altres també agafen formes homtriques de I'heximetre i 
les adapten al pentimetre posant-hi el vocatiu. Només en donem dos 
exemples per6 molt bonics. El primer, amb el vocatiu apostrofat. 

Thgn. 72  ai pa~prjv noooiv, KÚpv', b6dv ~ K T E ~ ~ ( U  

Od. 10, 41 Xqi'Goc dpeic 6 ' &TE dpqv 66dv i~reXCoavrec 

El segon, amb el vocatiu sencer. 

Thgn. 176 p inreiv K C ~  nerpiwv, Kdpve, K ~ T '  q X@UTOV 
Il. 16, 35 nirpcu i qXiparoi, ~ ' T L  TOL V& iorw ciwvric 
Hes. Th. 675 nipac  .rjX@arovc or@ap&c i v  xepaw Yxow€C 

El vers 176 és tota una reelaboració de la cita homtrica amb les dues 
paraules nirpar i 7jMflaroi. El vocatiu serveix per a completar I'he- 
miepes. 

Recapitulació 

En aquest punt del treball s'imposa, creiem, fer un resum del que hem 
dit fins ara i treure'n algunes conclusions. La segona meitat del penti- 
metre és mttricament parlant invariable i per ak6 té necessitat d'uns re- 
cursos especials. És on trobem més repeticions d'hemiepes sencers, fins 
arribar al cas límit que es dóna quan tenim 10 hemiepes iguals o quasi 
iguaV6. També és aquí on trobem el major nombre d'adaptacions hexa- 
mttriques tpiques o bé equivaltncies gairebé exactes dels elegíacs ante- 
riors. D'altra banda, i sense poder-ho separar d'aquestes dues coses, és 
ací on podem parlar d'unes unitats repetitives formulars diferents de les 
que tenim amb la primera part del pentametre3'. Aquestes repeticions 
poden ésser unes fórmules que omplin tot l'hemiepes, com és el cas de 
mot de tres síl.labes + participi en veu mitjana, o unes unitats repetiti- 
ves més petites entre les quals tenim 1'6s de yiverai (o verb amb veu 
mitjana), 1'6s de  ai + mot de dues síl.labes o I'ús del vocatiu Kúpvc, 

35 Vid. 72, 76, 78, 132, 148, 174, 176, 180, 236, 300, 324, 332, 338, 372, 412. 806, 
822, 834, 1028, 1038, 1104, 1176, 1218, 1354, frag. sed. incert. 1222, frag, dub. 4, 2, 
frag. dub. 4, 6. 

36 Els mateixos que els citats a la nota 15. 
37 Vid. el nostre treball citat a la nota 5. Hem pogut parlar d'unes possibles fórmules 

existents a la primera meitat del pentimetre del Corpus. 



que potser per al mateix Teognis era ja un recurs metric. Possiblement 
els seus imitadors van emprar aquest vocatiu no tant per a fer passar per 
autentics uns poemes que no ho eren, com per a simplement versificar 
utilitzant un recurs metric existent. 




