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Horapol.10 (Hierogf. 18, pp. 18-19 Sbordone) ens informa que els grecs, 
encara en els seus dies, diuen, a les noces, aquestes paraules: k ~ ~ o p i  
 opi ~ o p d w  (KOP&V~)V cod. L); i afegeix que les diuen sense capir-ne 
el sentit. Els escolis a F'índar Pitica 111 32 (11, 167 SS. Drachmann) ens 
transmeten també aquests mots perd d'aquesta manera: ~ K K O P ~ L  

~ Ó p a  ~ o p d v a c  , i en un context ple de problemes textuals. Aquests es- 
colis, també, i Hesiqui ens informen que, en la mateixa ocasió, també és 
cantaven les paraules ovv K O ~ O L ~  TE    ai ~ d p a i c ,  interpretables com 
un desig de fecunditat -amb fills mascles i femelles- que els assistents 
a les noces proferien a favor de la nova parella. En canvi, quant a les pri- 
meres paraules, les interpretacions són insegures i diverses; no hi ha cap 
mena d'acord sobre la lectura correcta del text, i prlcticament totes les 
correccions que hom ha intentat són igualment viables des del punt de 
vista filoldgic i de crítica textual. 

Les principals lectures i correccions proposades pels fildlegs són les se- 
güents: 1, krtrtópa , ~ Ó p e i  , rtopCjw (Boeckhl, amb el sentit d'exoma, 
oma comicem); 2. ~ K K O ~ E ~  ~ ó p q v  , ~ o p d v q  (Hermann2, amb el sentit 
de deuirgina uirgznem, com&); 3.  k ~ ~ ó p f i ,  KÓPE , K O ~ &  wv(Welcker3, 

1 BOECKH, A. ,  Pindan' opera quae supersunt, 2 vols., Leipzig 181 1-1821. 
2 HERMANN. G. .  Opuscu/a, Leipzig 1827 (reimpr. fototípica, Hildesheim 1970). 326 ss.; 

Es una variant d'aquesta lectura k ~ ~ d p e i  ~dpr)v ~op&vr)(nominatiu en comptes de voca- 
tiu); ~ f :  RE IX, art. 'kcae', p. 1563. 

3 WELCKER, F. G., Die Aescbyleiscbe Trdogie Prometbeus, Darmstadt 1824, p. 397. 



amb el mateix sentit que Hermann, per6 essent KOPE el vocatiu 
de ~ Ó p o q  : deuirgina, paer, comicem, i essent, doncs, la comella l'objec- 
te, i no el subjecte -o el vocatiu gramatical que és subjecte quant al sen- 
tit, com s'esdevé a la proposta de Hermann); 4. i r t ~ ó p a ,  ~ Ó p q  
~ o ~ h t q ( B e r ~ k ~ ,  amb el sentit d'hymenaeum cane, uirgo comix); 
~ K K Ó P E L  K O P U ( O P ~ V ~ ) L J  (Deubners, sobre la base del suggeriment de 
Bergk de comparar el fr. 2 1  de la seva edició [ = 35 Diehl = 30 Page], on 
apareix X E X L X E X ~ ~ ~ ,  o sigui el nom de la tortuga amb un xehi- inicial 
iteratiu); 6, e ~ ~ o p e i  ~ o p q ~ o p c j v r l  (Dieh16; de fet, una variant de la lec- 
tura de Bergk); 7. kKKÓpE1, ~ Ó p r ] ,  K O ~ W ~ V  (LSJ, s. u. kKKop&d, m b  ei 
sentit de maiden, dnve away the crow, entenent el vers com inicial d'un 
cant de noces i perquut la cornella eraxonsiderada un presagi de viudesa). 

De la diversitat d'aquestes lectures es poden deduir una strie de fets: 
a) la major part dels fil6legs que se n'han ocupat creuen que el vers en 
qüestió és format per tres paraules -només Deubner i Diehl converteixen 
el segon mot en part del tercer, i redueixen el text, en conseqütncia, a 
dues paraules-; 6) tots els fil6legs estan d'acord que la-primera paraula 
és una forma del verb &KKOP€W ; llevat de Diehl, que creu que es tracta de 
la tercera persona del singular del present d'indicatiu (per6 cf: nota 2), 
tothom sol estar d'acord que es tracta d'un imperatiu en segona persona; 
c) quant a la tercera paraula, tots hi veuen el mot grec per a la cornella 
,-en forma simple o amb augment iteratiu- i difereixen, quant a la gra- 
mPtica, en entendre-hi un vocatiu -o un nominatiu, com fa Diehl, per6 
perqui? pensa en un verb en tercera persona- o bé un acusatiu. 

El sentit, generalment, del verb k ~ ~ o p i o  és escombrar; com que, no 
sembla massa clar, llevat del sentit que li dóna el LSJ, quut pot voler dir, 
escombrar una cornella, hom ha pensat en un sentit derivat, netejar, ador- 
nar, o figurat: Aristafanes (Th. 760) utilitza el verb amb el sentit de des- 
virgar, jugant amb el prefix i ~ -  i amb el fet que ~ o p e c )  té una sutrie de 
lletres en comú amb K O ~ V  7; o bé hom ha cregut que podia tractar-se 
d'una corrupció d '  f i n o ~ o v p i ~ ~ a b a l  amb el mateix significat que aquest 
té a la Pítica I11 -d'aqui ve el sentit d'hymenaeum canere qsJe li dóna 
Bergk. 

La significació d'escombrar o fer fora la cornella, com a mal averany, és 
improbable per raons que seran dites més endavant; l'altra d'adornar-la és 

4 BERGK. T., Poetae lyn¿i graeci, 111, Leipzig 1914, pp. 663-664 (fr. 25). 
3 DEUBNER, L., H m .  48, 1913, P. 199 ss.; cf: LIDDEL-SCOTT,JONES. (=Lm s. u .  

x ~ h i x ~ h C j q  ('here X E ~ L  seeems to be merely an iteration of the first syll. in x e h w q ) .  
6 DIEHL, E., Anthologia lyrica graeca, 111, Leipzig 19422, p. 39 (fr. 31). 
7 Que K O ~ ~ W  indica relacions sexuals sembla provar-ho el fr. 3 Gentili d'Anacreont. 

Entre escombrar i fotre, cf: Aristafanes Pau 59. 



igualment improbable, perqut no sabem que pot voler dir. Tot comptat i 
debatut, entre escombrar i adornar no val la pena amo'inar-s'hi: és tan 
agafat pels pels I'un sentit com I'altre. La interpretació de Bergk es basa 
en una seva lectura d'un text forca corrupte, el dels escolis al lloc citat pin- 
d2ric: no és impossible, per6 no ofereix prou garanties. Queda el sentit fi- 
gurat, com a menys improbable, i aquest sentit obliga a replantejar, tant 
si la cornella n'és I'objecte com si n'és el subjecte, les idees que els grecs 
tenien sobre aquest ocell8. 

Podem comencar per un oracle que, segons Paushnias (IX 37, 4), fou 
donat per Apol.10 a un tal Ergi que, ja vell, an2 a consultar el déu de Del- 
fos perqut no tenia fills. El déu, en la seva contestació, subratllh que hi 
anava massa tard, per6 li dons aquesta resposta: i U T O P O ~ ~  Y ~ ~ O V T L  v h v  
no~ipahhe ~ o p w q v  . Ell va comprendre I'oracle9 i prengué una dona jo- 
ve que li don2 dos fills els noms dels quals ens conserva Paushnias. De la 
correcta interpretació per Ergi de la resposta del déu, hom dedueix 
que v h v  ~ o p c j q v  volia dir v€av yvvai~a i que iuroflofj Y ~ ~ O V T L  

era, paral,lelament, una referencia a la vellesa del consultant. ' IUTO- 
Podc , confrontat Hesíode Treballs i Dies 431 i 435, és clar que és el timó 
o camatimó de I'arada, el fusell on van junyits els anirnals.Kopdvq,en 
aquest context, ha de voler dir jou, la barra corbada que uneix els animals 
pel coll. Si la cornella, com ens diu Horapol.10, és I'animal emblemltic 
del matrimoni i és ficil d'entendre 1'6s metaf6ric de {vyóv, jou, desig- 
nant una parella, no és il.16gic que també K O ~ C ; ) ~  pugui voler dir jou. 
Per6, a més, a I'oracle, també resulta prou evident que el timó és refertn- 
cia al sexe del vell i la cornella ho és al de la seva jove esposa. 

Un lloc d'Arat (Feno'mens 1003 SS.) explica com criden i obren les ales 
eis corbs quan ~0i7010 p i t i ~ v í - a  ; eis escoliastes s'entretenen acumu- 
lant explicacions addicionals i comentant I'escena; un d'ells amplia la 
informació adduint un paral.le1 d'Arquiloc (fr. 41 West = 44 Tarditi) el 
context del qual, doncs, hem perdut. Diu:  ai nap' 'ApxiXoxw q Blp' 

ri6ovijc oaXevopkq ~opcjvr) 'GUTE (sic Wilamowitz: Suncp M) 
~qpÚXoc / n€rpqr &ni npofihrjroc U ~ T E ~ Ú U U ~ T O '  (Martiri, p .  481). 

8 Per aquest tema és fonamental D'ARCY W. THOMSON. A gLosary of Greek birds, Lon- 
dres i Oxford 1936 (reimpr. Hildesheim 1966), pp. 168-172; també m'ha estat d'alguna 
utilitat POLLARD, J . ,  B i d  in Grdek life and myth, Londres 1977 passim. La cornella és 
I'ocell cornus corone dels ornitdegs -cornus corone corone i cornus corone cornix-; 
aquest ocell és de la família dels carvids, com el corb, que és mts llarg, o la gralla, que és 
més petita. En el folklore corbs, cornelles i gralles es confonen de vegades. 

9 Sobre les raons per les quals la gent entenia aquesta mena de llenguatge és pintoresc 
de confrontar LOBECK. CHR A., Aglaophamus, vol. 111, 1829 (reimpr. fototípica Darm- 
stadt 1968), pp. 842-843. 



West ha posat una creu abans de ~opcjvv, tranquil.lament, en la seva 
ediciÓl0, potser perqu? no ha tingut prou en compte el text dels Feno'- 
mens que comenta l'escoli: cal tenir en compte, en efecte, que les corne- 
lles precedien els corbs, en el text d'Arat, i que segurament es deia el 
mateix tant d'un ocell com de l'altre; raó per la qual, versemblantment, 
l'escoliasta, que tenia en el cap el text que comentava, s'ha confós i ha 
citat la cornella en comptes del corb. D'altra banda, el mateix es deia de 
l'alció mascle, que és justament so que l'escoliasta il.lustra citant el text 
d'Arquíloc. El lbgic és pensar que els grecs tenien la idea que tots tres 
ocells -cornella, corb i alció mascle- es comportaven, en aquest cas, de 
la mateixa manera. 

En un lloc d'histbfanes (Aues 299-300), aquest es complala en un joc, 
que sembla inofensiu, entre K eipuioc i ~qpvAoc. L'escoliasta diu que la 
primera forma Es Ptica i la segona dbrica (White, p. 72), per6 sembla prou 
probable que la primera hagi estat inventada pel poeta per etimologitzar a 
partir de ~ e i p w  , i Es clar que aquest verb pot tenir un sentit obsc?, equi- 
valent al catali fotre. Aquesta dada no resulta sense relació amb el text 
d 'ha t ,  amb els escolis i amb el fragment d'hquíioc. El mot K O ~ T O C  , així 
com ~ o i m  -usat pels escoliastes a Arat-, pot designar, evidentment, 
tractant-se d'ocells, els nius (així ho interpreta Virgili, Geo'rgiques I 410 
SS.), perb conté una refertncia a l'acte sexual, com demostra la fraseologia 
de l'escoliasta que ens trasmet el fragment arquiloqueu: West assenyala 
tres llocs d'autors tardans on el verb oaAeúopai Es emprat com a metiifo- 
ra sexual, i, d'altra banda, l'agitació de les ales de l'ocell, com suspens un 
moment en ple vol, és metiifora recurrent de l'agitació i del plaer erbtics: 
així, d'una manera delicada, en el frag. 26 Page d' Alcman la primera per- 
sona del poema es queixa de la velledat davant la dolcesa d'unes noies, i 
desitja, bellament, convertir-se en un ~vpJXoc: la vigoria i el goig de 
I'ocell és aquí evocada, melangiosament, per part d'algú a qui la seva edat 
no permet ja volar, en aquest sentit". 

La cornella, com els corbs i els alcions, pot exemplificar, doncs, la vigo- 
ria sexual, en la imatgeria poetica dels grecs. En aquests casos, sembla més 
aviat significar el sexe masculí, perb, contra l'exemple de PausPnias que 
hem vist fa poc. Aixa podria igualment documentar-ho el fr. 331 West 

10 Els seus raonaments a Studies in Greek elegy andiambus, Berlín-Nova-York 1974, 
pp. 123-124. 

11 En un altre context cultural, trobem en els versos de Bernart de Ventadorn algú que 
es queixa, també en primera persona, d'una dissort eratica i evoca, per contrast, amb enve- 
ja, I'alosa que mou <de joi sas alas contra'l rai, I que s'oblid'e's laissa chazer I per la dous- 
sor c'al cor li vai~ .  



d'Arquíloc12 ( = 16 Tarditi) on una metaf6rica UUK+ ne~gai7, que té 
nom, l'amiga de tots, Pasifila, ens és descrita nohXac flou~oüuq 
~opdvac;  quant a la confusió entre cornelles i corbs, tornant a l'escoli 
d ' h a t ,  hom pot comparar el fragment suara al-ludit d'hquíloc amb el 
poema AntPal XII 185, on voltors i corbs mengen,n~rpacotv en' d ~ p o -  
Abpotui , figues tendres. La figa és, entre els grecs, com en catal;, un 
eufemisme per ai sexe femení, i I'ambigüitat que es va dibuixant de la 
cornella per a significar tant l'un com l'altre sexe potser també pot ser ilu- 
minada pel fet que els grecs anomenaven u o p d v ~ c  una mena de figa, 
segurament de color semblant al de la cornella; i la Suda, que ens informa 
d'aquest fet, ens dóna un altre nom d'aquesta mena de figues, justa- 
ment ~opckelov , una refertncia, ara, al color del corb. La cornella repre- 
sentant el sexe masculí, per6, i les figues el femení resulten ben documen- 
tades en el vers 9 de la cagó de la cornella refeta, en tpoca helelenística, 
per Ftnix de Colofó (fr. 2 Powell), on una donzella porta figues a la corne- 
lla; i encara més contundents són els testimonis de la Suda i d'htemidor: 
en el ltxic esmentat trobem que la cornella és rd GKOV TOÜ aic5owu , i 
amb aquest mateix sentit apareix el seu nom a 1'0nirocn'ticÓ (V 65). 

Sembla, doncs, que s'imposa la conclusió que la cornella representava 
el sexe masculí per6 que també podia designar el femení. Horapol.10, 
unes línies abans de transmetre'ns les paraules amb les quals hem 
comencat el nostre camí, ens explica que la cornella fa dos ous, dels quals 
neixen un mascle i una femella; que, un cop s'han aparellat, el mascle no 
se separa ja de la femella ni s'uneix a cap altra -a tant arriba la fidelitat 
que es tenen, som informats, que si algú en veia una de sola bé pot comp- 
tar que és vídua! 13. De la mateixa manera, doncs, que la cornella designa 
els dos sexes, l'ocell d'aquest nom té cada cop dos fills, un de cada sexe, i 
es passa la vida formant una unitat amb la seva parella. Horapol.10 con- 
necta aquestes característiques de l'ocell amb el fet que sigui s'mbol de la 
fidelitat conjugal i de la fecunditat -raó, justament, per la qual és I'ani- 
mal cantat en el moment culminant de la nit de noces, segons veurem. 

Hesíode, a Treballs i Dies 800, aconsella d'aprofitar el dia quart del 
mes per a portar muller a casa. Un escoli ens informa que aquest dia est2 
consagrat a Afrodita i a Hermes i que per aixa resulta npdc ~~vovuíuv 
kni~v6eia. Sembla que Hermes i Afrodita, en comptes de separats po- 

12 Aquest editor, que sembla compromes en una guerra particular contra les cornelles 
arquiloquees, ha col.locat el fragment entre els espuris (cf. Studies cit., pp. 135-140). Pel 
que a nosaltres ens interessa ara, perd, tant se val que sigui o no d'Arquiloc. 

13 També en catali existeixen (segons J. AMADES. FolMore de Catalunya 111, Costums i 
creences, Barcelona 19802, p .  410) les formes proverbials .vídua 1 com la gralla* i afidel I 
com la  gralla^ perd cornella, en canvi, significa dona adúltera. Cf: n? 8. 



dien anar junts, aquell dia, perqui el supersticiós de Teofrast (Carkters 
16) pot passar-se'l sacrificant els Hermafrodites14. El vers TrebaLls i Dies 
801 afegeix que, qui hagi de portar esposa a casa seva aquell dia, ho fari 
oiwvoljc ~ p i v a c  o¿' en' Ypypari a p i u ~ o i  . Elia explica (NA I11 9) que 
veure una cornella sola és de mal averany per a la celebració d'unes noces 
-i es comprin: si va sola és que és vídua, segons hem vist que deia Hora- 
pol.10. La cornella --conjecturo que amb el corb- podia ser un dels ocells 
que calia tenir en compte q d  indicaven, abans de casar-se un hom. Veu- 
re'n una parella devia ser de bon auguri, car, vistes les característiques de 
fidelitat i fecunditat d'aquest ocell, aixa podia convertir-se en senyal 
esperan~ador que també el matrimoni aniria bé; Es per aixa que no crec 
que s'hagi d'interpretar el fet que la cornella sigui invocada la nit de noces 
com si es tractés d'un animal que cal fer fora, tal com proposa el LSJ, sinó, 
ben al contrari, d'una manera positiva i en el sentit de referincia sexual 
que hem vist que podia tenir amb seguretat. 

El sacrifici als Hermafrodites el dia quart del mes, el fet que la parella 
de cornelles sigui un senyal de bon auguri i signifiqui la fidelitat i la fe- 
cunditat del matrimoni -ben a l'inrevés que veure'n una de sola-, i el 
fet, a més, que la femella pareixi, cada cop, dos ous, dels quals neixin 
també un mascle i una femella, totes aquestes dades semblen apuntar cap 
a la relació de la cornella amb I'androgínia. La diferenciació de sexes és, en 
el mite grec, un progrés en la histaria de I'espicie humana: l'estat anterior 
és la indiferenciació sexual -tot i que en els textos se'ns parli dels homes, 
com a primers, i de la creació, després d'ells, de la dona. Aquesta indife- 
renciació sexual pot imaginar-se com androgínia original. Pera no és 
aquesta la direcció que vull seguir. Bastar;, ara i aquí, que assenyali el fet, 
no gens conjectural, que en ipoca histarica trobem una sirie de costums 
relacionats amb I'androginia -canvi de vestits d'un sexe a I'altre, etc.- 
en alguns rituals de pas de I'adolescincia a la joventut -a les portes, 
doncs, de I'accés a I'edat núbil1>. 

Elia, en el lloc abans citat, ens diu amb claredat el moment de la ceri- 
mania nupcial en qu i  hom cantava la can@ de la cornella: *després de 
l'himeneu,, o sigui, en el moment en qu i  els nous casats han entrat a la 
cambra nupcial16. Etnalegs i antropalegs ens avisen que aquest és mo- 

14 MIKALSON. J. D., The Sacredand Civil Calendar of the Athenian Year, Princeton 
1975, pp. 16-18. 

15 DELCOURT. M.,  Hermaphrodite, Paris 1958, passim. 
16 HERMAEJN (lloc citat a la n. 2) explicl així el moment en qu? la can@ solia cantar-se: 

apost hymenaeum eo ipso tempore, quo sponsa deuirginaretur, cuius rei significatio in 
uerbo ~ K K ~ P E L  inest ... D 



ment de gresca i de bromes gruixudes, sovint d'una certa barroeria verbal. 
Iniciació i matrimoni són dos fets complementaris. El matrimoni culmina 
la iniciació a la vida adulta. És lagic que un ocell que representa ambdós 
sexes, que va sempre amb la parella, que té les cries de dues en dues, pre- 
sideixi, ell que representa la fidelitat i és presagi de fecunditat, el mo- 
ment, justament, de la unió, de la fusió de tots dos sexes, la nit de noces, 
després de I'himeneu. I, d'acord amb les informacions d'etndegs i antro- 
phlegs, tal com deia, també pot donar-se que els amics i companys que ce- 
lebren, de fora estant, I'acompliment carnal que té lloc dins facin servir 
un llenguatge prkticament migic, repetit com un eixarm i no necessiiria- 
ment caracteritzat per la seva delicadesa1'. 

Fetes totes aquestes consideracions, passo a proposar la reconstrucció de 
I'eixarm poetic que era cantat en la situació descrita, bé com a refrany re- 
petit enmig de composicions al~lusives al moment o bé entre la gatzara i la 
gresca del jovent. En opinió meva, doncs, i en funció de tot all6 que he 
exposat fins aquí, el refrany era format per dos dímetres trocaics tancats, 
com a cliiusula rítmica, per un altre dímetre catalectic o leciti, i els tres ver- 
sos, que en temps d'Horapol.10 eren cantats sense que els qui ho feien en 
sabessin el sentit, podien haver estat originsriament així: 

L'única audicia, relativa, que trobo en aquesta reconstrucció, consisteix 
a creure -d'acord amb la relació que he assenyalat entre androgínia i cor- 
nella i androgínia i matrimoni, d'una banda, i tenint compte, d'altra 
banda, del fet que I'ocell i tant pot designar el sexe masculí com el 
femení- que el primer vers, que presentava el problema de si la cornella 
n'era el subjecte o l'objecte, es repetia, pricticament identic, i presentava, 
primer, I'una alternativa, i després I'altra. En el moment indicat de la pri- 
mera nit de nuvis, els qui cantaven posaven I'accent en la desfloració i la 
cornella n'era el subjecte i I'objecte alhora. Immediatament després, els 
joves tancaven l'eixarm amb el desig de fecunditat de la nova parella, co- 
herentment amb la funció de complementarietat en aquest afer que els 
dos versos inicials atorgaven, lagicament , a ambdós sexes. 

17 Referint-se a aquests costums diu, per exemple, J. AMADES. (op cit. p. 390): <El jo- 
vent havia cantat a cor part de fora del dormidor o dins mateix i a pressncia dels nuvis. 
Cantaven cansons impublicables, sembla que acompanyades d'accions i gestos que no es 
distingien pas per llur polidesav. 



En els dos primers versos, l'al-literació de la gutural sorda és, per dir-ho 
d'alguna manera, obsessiva; devia ser usual, en contextos on apareixia la 
cornella, perqut el vers Treballs i Dies 747 fa servir la forma verbal 
~pCjEr) referida al seu cant -i el segueix Arat, Feno'mens 270, que respec- 
ta la posició del mot en l'hexheue-,*o sigui que també presenta, menys 
marcada, la mateixa al.literaci6. Aquests versos són abviament orals i de 
destinació aural: l'efecte fonic, amb la repetició del radical kor- que evoca 
alhora la virginitat i tant el noi com la noia, i amb la repetició, segons la 
meva proposta d'edició, del prefix ek-, devien produir una sensació d'es- 
queixament, de trencament, que podia suggerir la idea de desfloració, 
que era all6 que tenia lloc *després de I'himeneu,. I ja que m'he referit a 
I'oralitat, hbvia, d'aquests versos, em penso que he d'afegir que m'he de- 
cantat per la forma de I'imperatiu del verb, en la meva reconstrucció, una 
mica perqut em sembla, particularment, més plausible, i també per se- 
guir el parer de la major part d'editors, per6 cal fer justícia a Diehl reco- 
neixent que devia ser molt difícil, per als cantaires mateixos, saber si es 
tractava d'un imperatiu o d'un present d'indicatiu. 

Per acabar de justificar la meva lectura, assenyalaré que l'alternanca 
subjecte-objecte de la cornella als versos primer i segon, implica una 
alternansa de cas i de sentit. Les alternaces per joc, encara que no tinguin 
sentit, no són infreqüents a d'alues cancons populars18, i com a mínim te- 
nim documentada una alternansa de cas i de gtnere en el poema grec 
carm. pop. 16 Page: i ep& Y r e ~ e  ndrvuz ~ o ü p o v  / PpipGj flpl,uÓv. 

18 C ' ,  per exemple, la can@ addu'fda per J. AMADES, (op cit. p. 390): <Peu polidor de 
la Margarideta, I peu polidor de la Margaridó ... v .  Vegeu sobre els refranys-bagatel.les, 
ROMEU, J . ,  Poesiapopular i literatura, Barcelona 1974, pp. 13-72. 


