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El text de I'Ora Maritima ha sofert diverses manipulacions per 
part dels editors, algunes de les quals cal rebutjar enterament. El 
fet mes notori, pero, és tota una teoria que ha estat elaborada 
entorn de les fonts i la formació definitiva de I'obra. Així com els 
altres tres poemes d'Avie són una parafrasi d'obres gregues 
conegudes, i, per tant, hom pot avaluar el grau de dependencia i 
de creativitat, alguns comentaristes han assegurat que I'Ora Mari- 
rima també és una parifrasi d'una obra grega perduda, del segle 
VI aC, o, fins i tot, una traducció en llatí i en vers d'aquella 
obra que un autor grec del segle I aC hauria escrit en vers. Tot 
aquest raonament, pero, no s'estintola sobre cap base filologica 
sMida ni sobre una tradició literaria documentada. 

El fdoleg ha de qüestionar-se sempre les teories que rep dels 
seus antecessors: es ['anomenat recel científic o crític. És en 
aquest sentit, doncs, que titulem aquest apartat la c<qüestiÓ avie- 
neaw, ja que I'Ora Maritima, com I'obra d'Homer, ha estat qües- 
tionada quant a la seva paternitat i quant a certs continguts que 
no serien mes que interferencies d'autors grecs que les intro- 
duirien en la llarga singladura de la tradició literaria, que com- 
prendria uns deu segles. 

A. Berthelot enderroca aquestes teories amb la seva edició de 
I'any 1934. La seva crítica esta basada en raons científiques 
objectivables, i les seves conjectures són raonables. Aixo no 
obstant, J.P. Murphy, I'editor més modem (1977), encara donara 



preeminencia a les teories anteriors. Es tracta, doncs, d'una obra 
altament controvertida, tant des de la perspectiva filologica com 
des del camp historico-arqueologic. Vegem-ho. 

Ja hem citat, al primer article, les edicions de 1'Ora Mariti- 
ma. Ara cal estudiar les hipotesis que editors i estudiosos han 
projectat sobre l'obra, quant a les seves fonts i a la seva redaccio 
definitiva sobretot. 

Després de l'edicio d'ortelius, Pithou es limita a corregir errors 
amb forsa encert, i no proposa cap teoria sobre la composició de 
l'obra. Melian no hi afegeix res de nou. Vossl introdueix algunes 
correccions en els fragments que publica i Hudson no presenta 
cap particularitat, i en la mateixa línia es manté Maittaire. 
SchoningZ reconeix en 1'Ora Maritima un autor grec de Marsella 
o d'Alexandria. Wernsdorf indica que Avie només utilitza autors 
de diverses epoques. Ukert3 hi fa algunes esmenes. Lelewe14 
afirma que Avie utilitza per a la redaccio de la part de fora de 
I'estret el periple d'Himilc6, i, per a la segona, altres autors 
antics. Cortes conté moltes errades, pero fruí de renom a Espanya 
fins al 1922. 

Movers5 insisteix en la influencia d1HimilcÓ, pero nega l'exis- 
tencia de Tartessos. Christ6 assegura que el projecte de 1'Ora 
Maritima es una part de I'obra perduda de Piteas. De Saulcy7 
cometé errors en el seu comentari de la costa de Narbona. 

MÜllenhoF situa el periple en el segle V i  aC; creu en un 
interpolador del segle i1 aC. El primer autor seria de Cartago, o 
sia, Himilcó. Tartessos no existí; creu que la cita dels celtes (v. 
133) es una interpolació; que les illes Oestrimnides són Irlanda i 
Anglaterra; que I'autor desconeix la costa de 1'Ocea i que dóna 
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noticies falses dels territoris superiors del riu Rodan. Müllenhoff, 
doncs, que no és un editor d'Avie sinó un comentarista, és el 
creador de tota una teoria que potenciaria Schulten. 

La critica general, pero, considera que la geografia hel4enistica 
i romana de després de Tucidides no hi és usada, i que, per tant, 
el periple antic degué esser escrit al segle IV aC9. KircherIo 
creu que Avie utilitza dos periples, un per a la costa mediterrania 
i un altre per al mar exterior. Marx" potencia aquesta hipotesi, i 
cregué que el periple occidental era del segle I1 aC, mentre que 
el mediterrani hauria estat escrit entre els anys 400-350 aC. 
Naturalment, Schulten ho rebutja. Blazquez retorna a la idea de la 
influencia del periple d'HimilcÓ. Franck12 adverteix que les costes 
actuals són diferents de les descrites per l'obra d'Avie. 

Es feren encara quatre edicions mediocres després de la de 
Wernsdorf (1809, 1825, 1842, 1848), fins que Holder féu una gran 
síntesi de totes les edicions i estudis precedents, i treballa sobre 
l'editio princeps. La seva edició estalvia la consulta de les edi- 
cions i comentaris anteriors. 

Schulten, l'infatigable buscador de Tartessos i un dels darrers 
grans erudits del segle XX, fou fidel a las tesis proposades per 
Müllenhoff i les porta fins a les darreres conseqüencies, amb una 
gran seguretat, basant-se en les millors obres geogrsiques del seu 
temps i visitant personalment totes les costes descrites pel 
periple. 

Exposarem els punts principals de la teoria de Schulten. A la 
pagina 12 de la segona edició diu que, a més de les fonts citades 
per Avie, l'obra neix (<de una fuente mas antigua, o sea del Periplo 
(sic), que hacia el año 520 a. JC. un autor marsellés habia 
compuesto sobre su viaje marítim0 de Tartessos a Marsella, 
adicionada con la descripción de las costas del Océano desde la 
Oestrimnida (Bretaña) a Tartessos, la cua1 habia tomado de 10s 
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Tartesios que navegaban hasta la Oestrimnida, y con la descrip- 
cion de las islas de Irlanda y Gran Bretaña y del litoral de Frisia, 
que 10s Tartesios habian aprendido de 10s Oestrimnicos. 

~Parece absurdo que un autor del siglo IV dC utilice, para 
describir las costas, un autor casi 900 años mas antiguo que el; 
pero hay que tener en cuenta que entonces las fuentes eran tanto 
mas estimadas cuanto mas antiguas erari.,, 

Afirma que aquest autor ha de ser grec, basant-se en 1'6s 
freqüent de noms geografies en grec; a més, que havia de tenir un 
origen jonic, fonamentant-se en dues o tres formes de noms 
escrites en dialecte jonic; havia de ser de Massalia, perque el 
periple tracta més llargament tot el que fa referencia al món de 
Tartessos (vv. 265-303) i de Massalia (vv. 630-713), ja que la ruta 
Masdlia-Tartessos era constantment feta pels massaliotes; i se- 
gueixen altres raons de caracter negatiu (pp. 14-15). 

La data del 520 aC es irrevocable perque la batalla d'Alalia 
(535 aC) tanca el corners als massaliotes, ja que un suposat 
primer tractat (509 aC) entre cartaginesos i romans barrava en- 
cara més el pas al corners dels massaliotes, aliats dels romans, 
i, fmalment, perque el periple no cita Empúries ni Roses, fun- 
dades -d iu-  abans del 500 aC @p. 15-16). 

Schulten tracta Avie de romantic, perque li agraden les coses 
antigues i {(estaba inclinado mas que otros a tales investigaciones 
románticas a causa de su origen etrusco, pueblo de mentalidad 
abstrusa, dado al afan por las cosas misteri os as^ (p. 12). I 
conclou: ((El autor del Periplo es pues el mas antiguo entre 10s 
geografos griegos que se nos han conservado, ya que es anterior a 
Hecateo, siendo el Periplo al mismo tiempo uno de 10s primeros 
libros griegos escritos en prosau (p. 16). 

La primera afirmació no és exacta, ja que Anaximandre (610- 
546 aC) tingué una concepció geogriúica de la terra i féu el primer 
mapa (?) dels grecs. La segona afirmació és gratu'ita. 

Per a Schulten, I'autor del seu primer periple havia de ser 
Eutimenes (segle VI aC), que va descriure I'Ocea occidental. 
La seva obra, pero, és perduda (pp. 16-17). 

Carpenter13 fa dependre Avi6 de l'obra de Pitees, i proposa 
com a data del periple el segle IV aC. 
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El primer periple, segons Schulten, tingué els seus interpola- 
dors: un mestre grec del segle I aC, que podria ser Escimne, el 
qual manlleva dades al cartagines Himilco (segles VI-V aC) i a 
d'altres, pero sobretot d'Efor (segle IV aC), i ell mateix hi féu 
les seves interpolacions. Schulten també concedeix a Avie la seva 
aportació al text primigeni (pp. 43-55). 

En síntesi, Schulten insisteix: <<El periplo marsellés del año 
hacia 500 a. JC. redactado en prosa fue puesto hacia 100 a. JC. en 
versos trimetros por un maestro griego. Este maestro griego 
añadio al periplo interpolaciones. Estas interpolaciones, en parte, 
estan sacadas de Éforo, en parte son del mismo maestro. Tal obra 
del maestro griego fue traducida al latin por Avieno hacia el 400 
d.C. añadiendo interpolaciones propias en parte doctas, en parte 
erroneas.>> (p. 54) 

Schulten cita en aquesta segona edició, molt breument, l'edicio 
i estudi de Berthelot (p. 63) amb frases menyspreatives, com <<se 
equivoco en 10s asuntos mas importantes,, <<no siendo filologo 
sino ingeniero, Berthelot no era apto para interpretar a Avieno,. 
Sens dubte, l'edicio de Berthelot14 és rigorosa (aparat crític massa 
restringit), i representa el treball més seriós del segle XX sobre 
I'obra d'Avie. Segueix I'edicio de Holder; utilitza les lliqons de 
Pisanus, Ortelius, Pithou, Hudson i Wernsdorf. Conserva les 
formes o r t ~ g ~ q u e s  del segle IV dc. El text denota, de vegades, 
una falta de decisió en certes correccions forqa clares. 

Berthelot proposa el que Avib mateix diu que ha fet, i assig- 
na els segles VI-IV aC per a la major part del material usat. 
Nega, doncs, l'origen massaliota del periple. Considera que els 
oestrimnis son un poble celta que s'estengué per Bretanya i les 
Illes Britaniques, des d'on emigraren cap a Jutlandia i Dinamarca. 
Per tant, els versos 129-145 contenen trets histories que poden 
perthyer als segles XII-XI aC. Schulten, en canvi, creu que els 
oestrimnis eren lígurs. La critica, pero, s'inclina més cap a la tesi 
de Berthelot. Els tartessis vindrien de Líbia, segons Berthelot, 
mentre que per a Schulten serien originaris de 1 '~s i a  Menor. 
Berthelot no admet tampoc l'origen africa dels ibers. 

Cal citar aquí l'estudi monografic de César Peman15 sobre el 
món tartessi, el qual es basa en I'Ora Maritima (vv. 53-424). 
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Aquest estudi és rigorós i ric en noves dades arqueologiques i 
geologiques molt Útils a I'hora de les identificacions. 

Com hom pot observar, I'estudi queda obert. Quant a la nostra 
posició, cal dir que fem tots els esfor~os possibles per a ser fidels 
a I'editio princeps, i que, quant a la interpretació, som més 
partidaris de les tesis de Berthelot que de les de Schulten. 

Les fonts d'Avie 

Pel que fa a les fonts literiries, Avie és molt explícit: <<Em vas 
preguntar, si te'n recordes, quina era la situació de la Mar Maeo- 
tica. Jo sabia que Sal-lusti I'havia donada (...) Així, doncs, a la 
seva ínclita descripció (. . .) he afegit moltes coses manllevades als 
comentaris d'un gran nombre d'escriptors. 

>>Hom hi trobar& doncs, Hecateu de Milet i Hel-lanic de Lesbos; 
també, Fileu d'Atenes, Escíiax de la Caria, el celebre Pausímac, 
que el porti al món l'antiga Samos, i, més encara, Damast, fill de 
la noble Sige, i Bacoris, oriünd de Rodes, també Euctemó, 
ciutada de la capital de 19Atica, Cleó de Sicília, el mateix Hero- 
dot, de Turion; finalment, aquell qui fou la gran floria de I'elo- 
qüencia, l'atenenc Tucidides.~ (vv. 32-50) 

Sovint, Avie fa referencia a l'antiguitat d'allo que diu amb 
frases que insisteixen en I'ús de fonts antigues, o les fonts que ell 
utilitza li forneixen dades molt antigues (vv. 78, 91, 108, 192, 291, 
427, 429, 440, 467, 476,7493, 498, 507, 585, 591, 682, 690). 

A vegades invoca l'origen antic de la dada d'una manera ge- 
nerica Cfrequens arrctoritas, v. 186; pl~rrimi, v. : 249; plerique, 
v. 681) i, d'altres, la dada és d'origen grec (vv. 262, 323, 435, 456, 
682, 690). Els nadius de la regió també són un testimoni valid del 
que diu (vv. 95, 184, 214, 429, 61 1, 645). 

Parts i dades propies d'Avie: el proleg (vv. 1-79), la seva visita 
a Cadis (vv. 273-274), les cites de Virgili (v. 220) i de Plaute (v. 
347), quan reconeix que s'ha d'estendre més en la descripció del 
Rodan (vv. 631-636), quan es queixa dels noms estranys (vv. 676- 
679) i quan fa referencies a coses que ja ha dit en el text (vv. 146, 
304-307, 3 17, 33-334, 416-418, 628-630). 



Conclusió 

Les conclusions d'una investigació no poden ésser mai defini- 
tives i, molt menys, quan el material investigat e sd  en condi- 
cions molt depauperades. Aleshores, el terreny és molt abonat per 
a tota mena de conjectures, d'invencions i d'errors, tal com hem 
intentat exposar en aquest estudi. 

Nosaltres sempre, i sobretot en casos com aquest, observem 
una actitud de respecte per l'obra i l'autor objectes de la investi- 
gació tal com ens han arribat a les nostres mans. Així, doncs, no 
admetem invencions en 1'Ora Maritima, ni lexiques ni interpreta- 
tives. Acceptem, pero, les conjectures i les teories que tenen una 
base ferma o que poden tenir-la des del punt de vista filologic, 
historic i arqueologic. 

No es científic admetre les distincions que fa Schulten quan 
atribueix versos a d'altres f o ~ t s  que no siguin les citades pel 
mateix Avie. 

El desordre narratiu que alguns comentaristes hi observen, cal 
atribuir-10 a dues possibilitats: que l'autor mateix es perdés i que 
no acabes de polir la seva obra, o que la transmissió posterior, 
per part dels copistes i fins i tot per part de Pisanus mateix, 
traspasses sense voler o per un malentes alguns versos. 

L'obra, doncs, intitulada Ora Maritima i atribu'ida a Ruf Fest 
Avie fou escrita per un mateix autor, no existeix cap altra obra 
que. ell parafrasegi fil per randa, esta feta sobre una bibliografia 
antiga, l'autor no feu mai el viatge (queda per esbrinar la seva 
estada a Cadis, vv. 273-274), i no existí un massaliota ni un 
mestre grec que escrivissin en tnmetres iambics un text en prosa 
del segle VI aC. 




